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VERVATTENDE

Een wydluftige Verhandeling van het zelve, en van alle de Eylanden, daar
onder behoorende, te weten, van’t groot Eiland

CERAM, BOERO, AMBOINA, HONIMOA, NOESSA-LAOET,
OMA, MANIPA, BONOA, KELANG,

En meer andere EyLanDeN, in het Werk voorkomende;

Behelzende een treffelyke
LANDBESCHRYVING van alle die EYLANDEN,

Volgens zeer nette Kaarten; mitsgaders een verhaal van de Gewoonten, Zeden,
en Plegtigheden van de Inwoonders der zelven.

En een omstandig Verhaal van de oudste

WERELDLYKE GESCHIEDENISSEN,
En Z AAKEN, in AMBOINA,

En in alle de voorschreven ExLanoen, tot nu toe voorgevallen

Met zeer veel nette Prentverbeeldingen verciert , en opgeheldert

DOOR

FRANCOIS VALENTYN,

Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in Ansoina, Banpa , enz.
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BESCHRYVINGE

VAN

DOYNA,ATT

Bevattende een wydluftige Beschryving
van het zelve, en van alle de Eylan-
den , daar onder behoorende, te

weten, van t Groot Eyland

Ceraenn. Oma.
Boero. Manipa.
Amboina. Bonoa.
Honimoa.

Kelang.
Noessa-Laoet.

En meer andere Eylanden in het Werk gemeldt.

WEEDE DEEL.

EERSTE BOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.

D Eschryving der Landvoogdy van Amboina. Best door eenige Portugeezen, maar
Dverwart van hun, en anderen voorgestelt. Netter ontwerp van den Schryver.
Verdeeling van dit Werk in vier Hoofd-Deelen. Landbeschryving van Amboina,
in ’t gemein. Elf Eilanden, daar onder hoorende. Hoofd-Kaart van Amboina
Waar de Schryver dit Werk aanvangi. De voornaamste dezer Eilanden. Op wat
lengte, en breedte, dit Land legt. Beschryving van Boero. Kaart van 't Zelve.
Dat nader van buiten, en langs zyn Stranden , beschreven word. Zoorten van
Hout, hier vallende. Den Berg Tomahoe beschreven. Het Dorp Tomahoe, wel

Ver-eer de Zetel der Ternataansche Stadhouders, met zyn Rivier. Ambonsch
dichtzel van het Jongmakend Lagondi-Hout. Verplaatzing van den Stadhouderly-
ken Zetel na Gammasongi. Tomahoe in Kimelaha Fakin’s tyd. Dorpen, daar
ontrent. De Rivier Way Nitoc. Dorp Foggi. Goede Waterplaats Way Niha.
De Eilandeken; Moamkoe, en Noambgul. De Dorpen Behorno, en Balamatta.
De Rivieren Way Silia, en Way Tilin. Den Hoek Bolatetto , waar gelegen.
Het Dorp Hoecomina. Rivier Way Matta. Schoon Ebben-Hout, en andere
Zoorten. De Rivieren Way koddi en Parvalek. Dorp Bara, Rivier Way
Tima, welke Dorpen onder Tomahoe stonden, en den weg na ’t Binnen-Meir baanen.
De Rivieren Way Bara, Way Modi, Way Laa, Way Samma, Way Hela, en
Way Ia. De Noord-Hoek, en verscheide Rivieren. Way Madjapait, na de
Javaanen, zoo genaamt Oorsprong, en nader Beschryving van Way Ha. De Rivier
Way Nipel, en oorsprong. Het Dorp Lissella, ontrent Way Ma, en Way Lota.
Tagalissa, en de Rivieren Way Lere Way Poetch, enz. Het Dorp Leliali en
Way Oerfa, en Maroelat by de Rivier Samalaki. Die ider eene Coracora uit-
leveren. Alfoereesen bier. De Bogt, Tsjico Marassa. De Rivieren Way Sa-
lon, en Way Lama. Tidoreesen onder Kaytsiili Salama, door Rcebohongi ver-

II. Deel. jaagt,
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BESCHRYVINGE VAN2
jaagt, waar die vervoeren. Nader Beschryving van Tsijjco Marassa. De Hock,
Boa Tetoc, en die van Lissa Tetto. Verscheide Stranden, en zoorten van Hout.
Way Boy, en de Bogt, Lollee Kitsjil. De Bogt van Cajeli. Batoc Boy, ze-
kere Klippen. Way Sancllat Toello, en haar Takken. Het Dorp Namlea.
’t Verdichtzel van een Weerwolf. Way Boy, Way Zemoe, Way loi, en Way
Bini. Way Abbo, of de groote Rivier van Cajeli. Way Zoewel, Way Snollot,
Way Wamlabo, en Boero ’s Hoofd-plaats hier by. Moerissen, en ’t Rif-

gekent, en waarschynelyk van andererA dat wy de Wydberoemde Mo¬
onkundigen maar los overgenomen, of,luccos op een wyze , hoedanig
zo zy die gekent, dat zy daar op mette vooren van niemand gedaan
de vereischte nauwkeurigheit nietis, en met een naeuwkeurigheid, die ge-

wy hopen dat zo niet allen, echter de let, of het niet wel onthouden heb-
ben; gelyk men dit alles, als men allemeesten bevallen zal, het eerste in rang,
deze werken met deze myne beschry-de werclt, hebben voorgedragen, om

dat onze Voorouders, die wakkere Zee- ving vergelykt, best ontwaaren zal

brekers, zig daar ’t allereerst hebber Om dit Werk dan, van zo grooter
niedergezet , gaan wy nu over om de omslag, en ’t geen daarom, mogelyk
Landvoogdy van Amthoina, het eerste ook vele, om het zo uitvoerig te ver-
Land, dat de Nederlanders in Oost handelen, daar van heeft doen afzien
Indién verovert hebben, en derhalven met eenige ordre , die onze gedagten
het naaste in rang na dat der Moluccos, en bevatting, te gemakkelyker leiden
meede zo klaar, als het behoort, in den zal, te beginnen, zullen wy het selve
dag te stellen. in deze vier Hoofd-deelen, verdeelen.

Een Landvoogdy, waar over van ty- Voor Eerst ; Zullen wy het Land

tot tyd veelen ten deele door eigen be van Amboina, met alle de Eilanden,
vinding , dog meest door een al te ligt- daar onder behoorende , by forme van
geloovig naschryven van andere, zo ver- een Landbeschryving, voorstellen.

wart en onvoorzigtig geschreven heb- Ten Tweede: Zullen wy de zaaken,
ben, als of zy ’er noit geweest waren. die in dit Land van ouds her, tot dezen

De oudste berigten, zo van de Por onzen tyd toe, voorgevallen zyn, in
tugeezen, als andere volken, die hier ge- cen nette ordre, en op zulk een wyze,
weest zyn, ofdaar over geschreven heb- die de wereld, Amboina, tot in zyn
ben, onder welke Jarricus , Maffeius, binnenste zal doen kennen, ophaalen,
Oforius, en andere, de beste zyn, ver en voordragen.

vatten geenzins die nette ordre , en Ten Derde: Zullen wy de Boomen,
nauwkeurigheid, die vereischt word tot Planten, en Gewasschen, daar in val-
een regte Beschryving van dit Land. lende, beschryven.
om aan eenig verstandig Lezer een regt Ten Vierde: Zullen wy de Dieren,
denkbeeld van deszelfs Waare Gele- Vogelen, en Visschen van ’t zelve, zo
genheit, of gesteltenis in zyn Binnen nauwkeurig ons zal mogelyk zyn, op-
ste, volgens cen nettc Kaart, te geven, geven.
behalven dat men dan ook een orden- Die maar het Hoofd van dit Werk
telyk en vervolgent verhaal, van de beschouwt, zal zeer licht bezeffen, dat
zaaken, die van tyd tot tyd, immers dit een ieders werk niet is, en dat tot
zo verre alsmen eenigzins opstygen kan, uitvoering van dien, veel tyd, lange er-
in dit Land voorgevallen, van nooder varenheit, nauwkeurige opmerking op
had. duizend byzonderheden ,groote on-Dit is ons nog door hen , nog door kosten, een oneindig navorschen, of
andere uitlandsche, ’t zy Fransche, En- opbaggeren, van alles (kon men’t dan
gelsche, of Hoogduitsche schryvers, nog maar bekomen) en weergâdeloos
oit of oit overhandreikt. Ook hebben gedult vereischt word; dog zo maar de
de beste schryvers, of reizigers, uit de voordeur en ’t portaal, van dit ons ge-
Nederlanders dit meede niet beter, dan bouw den bescheiden Lezer eenigzins
alle vorige opstellers van verscheide behaagt, verbeelden wy ons zelven,
fraye werken gedaan, Ghoewel Wouter dat men veel meer genoegen hebben
Schouten , Nicolaas de Graaf, en meer zal, wanneer men dit Werk van bin-
andere, nog wel 't best 'er over schre nen zal beschout hebben.
ven) behalven dat zy te zamen ons ook Om dan een aanvang hier van te ma
vele van die Landen, met verbasterde, ken, zo beginnen wy eerst metde

qualyk uitgedrukte naamen, opgegee- Landbeschryving van Amboina ,dic
ven, en ook veele zaaken zeer verwart, men of in’t gemein, of in ’t byzon
en geheel anders, dan zy waarlyk zyn, der, moet aanmerken.
voorgestelt hebben; een klaar bewys In’t gemein bestaat de Landvoogd,
dat zy die Landen en Saaken, of niet van Amboina, uit elf Eilanden,die
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AMBOINA.
getal Dorpen , die wy daar op zullenalle onder de zelve behooren; en waar
vinden, blyken zal, buiten dat 'er vee-af dit de naamen zyn.
le Volkeren, en Dorpen, door de me-

1 Boero. nigvuldige oorlogen, uit de Wereld
2 Amblau

geraakt zyn.
EIf Ei- Manipa.3 Het is ook een Land vol schoone Ri- Dat na-
landen , der, eerst4 Kelang. vieren, en lommerryke Bosschen, aldaar on- van bui-Bonoa.5der be¬ waar men de schoonste zoorten van al-ten, en

Ceramhooren- 6 langs zy-lerlci Houten, die men bedenken kan
de. 7Ceram-Laoet.

ne Stran-en de beste van geheel Amboina vindt
den be¬8 Noessa-Laoet. waar onder men zwart- en wit Ebben
schreven9 Honimoa, of Liase. hout , ider een byzondere zoort, alsword.

10 Boang-Besi, of Oma. mede bastart Ebbenhout; yzer, en meei Toorten
11 Amboina. andere houten , waar van aldaar veele van

Hout,schoone Orembaejen gemaakt worden,Uit de Hoofdkaart, No. 1. die wyHoofd-
nier val¬

tellen moet.kaart hier byvoegen, blykt, dat wy van het lende.
van Ain- Om dit Eiland nu in het bysonder tewestelyke Eiland eerst beginnen, en dan
boina. beschryven, zullen wy met het weste-al z0 Noord aan, en benoorden Ceram

lyk deel, omtrent den berg Tomahoe,omloopen , om dan beoosten om,
beginnen , en zo al noorden op; omlangs Ceram-Laoet, en de drie volgen-
dan weer in het westen omtrent datde Eilanden, met Amboina by na op
zelve gebergte te eindigen, aangaan.zulk een wyze te eindigen , gelyk de

Wanneer men van Batavia komt,Landvoogden van Amboina jaarlyks ¬
word men allereerst van dit Eiland hetgewoon zyn, wanneer zy met de Hon- Berg van

l'oma¬zwaar Gebergte van Tomahoe gewaargi, of de Ambonsche Coracora vloot,
toe be¬een Berg, die om zyne hoogte van zeenuitgaan , die Boero, en de Eilanden

schree-verre, gezien kan werden; de inlandersManipa , Kelang en Bonoa, eerst op
ven

arde noemen hem Saniane, of ook wel Ka-haar zelve, en dan , ’t zy dat zelve
Schryver ala Lemadang , dat is, een Dorado ’saar, of wel’t jaar daar aan , benoor-
dtWeK kop Ons voll noemt hem gemeenlyk,den Ceram om scheppen, en dan zo21¬

f den Tafelberg, om dat hy boven opant. weer , langs die oostelyke Eilanden.
een tafel gelykt, of wel den berg vanaan ’t Hoofd-kasteel verschynen.
Tomahoe. Hy vertoont zig, wanneerVan deze elf Eilanden, is Ceram zeer

t Voor¬
men’er ontrent komt, zeer bar, om datverre het grootste, daar na Boero, en
hy meest uit afgrysselyke rotsen, en stei-deedan Amboina , dat ook het aanziene

de1 le klippen bestaat, om welke reden menlykste, en de hoofdplaats dezer Land
hem niet, dan met het uiterste gevaar,voogdy is.
beklimmen kan. Zelf zullen de Alfoe-Amboina legt in die Zee, die de PorOp Eat
ezen hem aan die kant noit afkomen,tugeezen van ouds her Archipelago di

r, maar zich altyd van de andere zeide naSt. laooro noeinden, omtrent hondert
n beneden begeven, houdende de West-ttwintig mylen beoosten Batavia, oplt zyde van de dorpen Foggi af tot BaraEiland Java , op de zuider breedte van

toe, voor een ongenaakbaare muur, dieraad, oftusschen de dric en vier graa-3
geen mensch beklimmen, en van welkeden; en op de lengte van 145 granden,
kant hun ook niemant benadeelen kan.van de Canarische Filanden te rekenen

De inlanders zeggen, dat hy achter'tDit 20 voor af in’t gemeen gezegtRsC
eiland Moamkoe , ’t geen omtrent dehebbende, gaan wy nu over van ider

Boo. water-plaats by de rivier Way Niha,Eiland in ’t byzonder te spreeken
legt, op zyn hoogste is.Het eerste dat ons volgens ons bestek

op tNiet verre van hier had men ,te beschryven staat, is
strand Saha, en Bolelo, de vermaardt

Het Eiland BOERO. Negry Tomahoe, in oude tyden de al-
Tilergrootste van gansch Boero, by 'tDit legt van’t Eiland Amboina, of
deviertje, Way Floemat, daar wel eerwel van den hoek van het Dorp Larike,

Zetel van de eerste Ternataansche Stadtwaalf of zo andere willen , veertien
houders plag te zyn, waar toe hen hetmylen na ’t Westen toe, hebbende oof
schoone zandstrand, dat men daar vind.en west de lengte van ruim agtien, en
chynt uitgelokt te hebben.(21It se brcedte van ruim dertien mylen, ge-

t Hier was het , daar zich Samarau,lyk men aan de hier nevens gaande
zelve. de eerste koninklyke TernataanscheRaart, No. 2. zien kan.

Stadhouder, ter nederzette, wanneerDit f-iland is vry groot, niet zo zeer

sy van koning Bajang Ullabuitgezon-om zyn wyde uitbrciding, als wel on
zyn menigvuldige, en zwaare Geberg- den , om vreemde Landen te veroveren,

zich zelven meester van ’t eiland Boero,ten; dog na evenmatigheit van dien is
en meer andere, gemaakt hadt , waerhet niet bevolkt, gelyk aan het kleen
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BESCHRYVINGE VAN4
agtbaar man , van welke wy hier nadoor ook al de handel van het eiland
meenigmaal spreken, wanneer de Ne-te dier tydt niet alleen hier gedreeven
derlanders eerst hier te Land quamen,wiert, maar ook zeer veel Kooplieden
hier nog de laatste van hen gewoont.van buiten, en daar onder veel Javaanen
Het was een zeer groot, en welbe-T4Nherwaarts getrokken wierden ,
bouwt dorp , dat in die oude tydenvan wy hier en daar nog klaare over-
bloeide, dog hoe veel zielen ’er in ge-blyfzelen, en teekenen van hun aan-
weest zyn, is nu onbekent.weezen op dit eiland, vinden zullen.

ge-Deze Kimelaha Fakiri, had het Toma¬Indien men de verdichtzelen der Am
zag toen niet alleen over dit schoon en hoe inboinezen geloven mag, zy weten ons

Kimela-
tewyduitgestrekte Tomahoe, maarer een in de vuist te douwen, die vry na Falci¬gelyk ook over de kleene dorpen, Divin’styd.krigtig, na hun oordeel, dienen moet,

caylani en Wadan, die yder ook hun-oin ons van den koophandel der Javaa
ne byzondere Orangkaija ’s hadden.nen alhier te verzekeren. Zy zeggen,
van welke Wadan alleen nog maar in we-dat hier een oud Javaansch koopman op
zen gebieeven is, konnende in't geheelzekere tydt zou gekomen zyn, die aan
niet boven de aoo zielen , en die daardit strand dagelyks een potie met Ryft
onder geen 140. mannen , en geen 80.kokende, en die Ryst met een stokje,
Dati’s, of menschen, die Hofdienstdat hy in 't bosch van een onbekenden
doen, nitmaken.boom, gehakt had, omroerende, met-

Wadan legt wat Zuidelyker, als To- Dorpen,ter tydt bevondt , dat hy weer t'eene-
daar on-mahoc, en Saylani plagt daar dicht by,maal jong, en zoo fris van kragten

trent.dog wat Oostelyker, en Divi wat Be-wierd, dat hy, en alle, die hem bevoren
noorden de Rivier Way Floemat teals een oud, en grys man gekent hadden.
leggen.en hem nu zo jeugdig, en kragtig zagen.

Pas voor by de plaats daar Divi lag,daar over ten uitersten verbaast stonden.

ontmoet men een bogtie, by de inlan-Men stelde vast, dat hier van deze of
ders l’ocassie genaamt, waar in zy bygene reden zyn moest. Men vorschte
stormen en onweder met hunne vaar-die na, en ontdekte, dat dit houtje.
uigen gewoon zyn te loopen, en die daarwaar mede hy de Ryst omgeroert had,
op strand te halen, om tegen ’t onweervan eenen boom, die zy Lagondi Hi-
gedekt te zyn.tam, of den zwarten Lagondi-boom.

De ri-Een weinig voor by Focassie, komtnoemen, afgesneden, en het derhalven
vier Naymen by de rivier, Way Nitoe, dat is.geen wonder was, dat hy zo schielyk,
ohet duivels water, of de duivels rivier,van grys, dus jeugdig geworden was

zynde een fraye groote rivier, die haa-alzoo dit hout , volgens verhaal van
ren oorspronk uit een groot meir heeft,hunne Voorouders, de kragt had, niet
dat binnen in het land legt, en waaralleen om iemand jeugdig te maaken

van wy hier na breeder zullen sprec-maar ook zeer lang te doen leeven
ken.Zy vraagden dierhalven aan dezen

Wat Noordelyker, als Way Nitoe, Dopkoopman, of hy hun niet wist aan te
heeft men het Dorp Foggi gehad, dat Fopa-wyzen van welken hoom hy die tak,
nu onder het dorp Tomahoe gelicken,of dat houtje in 't bosch afgesneden had.
en waar door ook by zommigen, To-Hy zeide, dat hem dit ontgaan, maar
nahoe hier ontrent, of nog een weinigdat hy egter genegen was, om ’er met
Noordelyker, geplaatst is; maar danhen na te zoeken. Zy gingen dan hee
kan Way Nitoe niet zodanig tusichennen; maar het was zo verre van daar,

’oggi, en Tomahoe, gelegen hebben,dat zy dien gewenschten boom toen
dat Foggi Benoorden het zelve, galykvonden, dat hunne kinds-kinds-kinde-
nogtans een onfeilbaare waarheit is, ge-ren, nu al in't vyfde, of zesde gelid
weest zy.er nog zeer yverig na zoeken, zonder

Pas Benoorden het dorp Foggi, heeftGoedetot nog toe dien boom gevonden te
water¬nen weër een kleen riviertie Way Ni-hebben. Is dit nu waar, zo valt 'er
laats,ha genaamt, ’t geen na gissing, ander-immers geen woort tegen te spreken, Way

nalr myl van Tomahoe af legt. Het is Nina.-dat die Javaansche koopman, daar te
ren zeer goede waterplaats, om de uit-dier tydt moet geweest zyn.
nemende deugd, en helderlieid van ’tBehalven Samarau, heeft ook zyn

Ver¬ water, dat men daar in vind.Zoon, de groote Roebohongi, hier in’t
plaatzing Niet verre van dit riviertie, dicht Decilan-eerst zyn verblyf gehad; hoewel hy
van de delenomtrent het strand, ten West-Noord-naderhand na Ceram vertrokken is, enstadhou¬ Moain-westen van ’t zelve, heeft men eerst eerzynen stadhouderlyken Setel na Loe-derlyke koe,en

kleen eilandje, zig maar als een klip in Noamb-octel, na hoe , of Gammasongi , verplaatst
Ceec.ten ice, dicht by de wal vertoonende, en gul.heeft.
songi. nog wat Noordelyker het eiland Moam-Egter heeft naderhand de byzondere

koe, en nog weinig Noordelyker eenstadhouder van Boero, Fakiri, een oud
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kleener eilandie, Noambgul genaamt, hout, enschoone en by uitnementheid dikke Eb-
indrebeide zeer kleen, onbewoont, en rond ben-houte boomen , welker stammen
zoorten.om met kleene riffen bezet, behalver wel 100 voeten hoog waren , die door

dat men nog een kleen byzonder rifje Capitein Jacob Verheiden, wanneer hy
bewesten het noordelykste ziet. tusschen Ao 1646, en 1652, in de

Pas benoorden deze eilandekens heef Ambonsche oorlogen daar zworf, opDe dor¬

pen, Be men het riviertie Way Tilin, voor wel aanwyzing van den Iman, of Priestes
horro, kers mond mede een kleen rifje is, dat van Divi, omgekapt zyn. Ook had
en Bala- den ingang zeer gevaarelyk by quaar men langs strand daar veel andre, en
mata

weder maalet. voornamelyk Lolan , bastard-Ebben-
Al wat Noordelyker aan heeft menDe rivie¬ noute, en wilde Tandjong boomen;

ren Way cen plaats Behorro, genaamt, benoor- dog voor al wiesch, hier de Rala-boom
Silia, en den welke men nog twee rivieren heeft, ook , waar van de Boeronesen hunne
W2¬

waar van de eerste, Way Silia, ontrent houte spiesen eertyds plagten te maken,Tilin.
een half uur van Way Tilin, en de an- en waar na ook die Hoek genaamt is.
dre, Way Saha genaamt, mede ontrent Die zelve boom valt ook op de kust
zo verre van Way Silia gelegen is. van Hitoe; maar men noemt hem daar

Daar na komt men by het dorpie Ba- Haan , en hy word van ons volk tot

lamata, ’t geen by een riviertje van dien het maken van smids koolen gebruikt.

zelven naam, en ontrent drie mylen be- Wanneer men Zuid-Oostelyk aan pas De rvie-
noorden het dorp Foggi legt. voorby Hoekomina is, ontmoet men ren Way

Koeci,Hier plagt een Orangkaja, Pati Li- verhet riviertie Way Koedi , en wat
en Par¬

ma genaamt, het opper bewind te heb- der een andere diergelyke rivier, Wat
valck

ben, over een getal van 240 zielen, Parvalck, beide van weinig belang, en
waar onder zich 6a weerbaare mannen, de Oostelykste ontrent een kleen uur
en 46 Dati’s, bevonden. van Hoekomma geleegen.

Een myl ten Noord-Oosten van Bal- Een uur verder, aan ’t einde van dieDo1gHo
lamata, komt men by den Noord-Oo bogt, na 't Zuiden toe, vondt men het Barn,Balatet-

riviestelyken Hoek, Balatetto, rondom wel17. dorp Bara, hoewel andere meinen, dat
Vayken Hoek een rif loopt, vlak van voo het op den Oost-hoek van deze bog
ma.

ren wel een quartier uurs buiten de wal gelegen zou hebben. Het was geplaatst
en van daar maar een weinig beoosten. aan de schoone groote Rivier, Way
die hoek, hoewel ten Zuid-Westen van Tima, en stondt onder den Orangkaya
den zelven , zich tot aan de rivier van Jabessoe, die over 84 zielen gebood, on-
Balamata uitstrekkende, dog maar met der welke 35 weerbaare mannen, en
een zeer smalle en allengskens meer en 26 Dati ’s waren.

meer verflauwende zoom- Alle deze dorpkens hoorden onder 't
Waar Deze Hock legt recht Zuiden en oppergezag van die van Tomahoe, ’t

geleegen. Noorden van Way Niroe op Koela Be geen eertyds vier Coracora ’s uitle-
si, van waar men in korte tyd daar ko- verde.

Welkemen kan. Hier van daan kan men de rivier
doipenAls men dezen Hock om is, schietde langs, even gelyk ook langs de voor- onder

Kust na het dorp Bara toe , Oostelyk noeinde rivier Way Nitoe , tot aan7 Tonra¬
oson¬op met een vlakke bocht in, die we binnen-meir, komen, alzo die rivier a

den, enmede zyn oorspronle daar uit hecft.twce mylen lang, en een myl breed is
den wegWat voorby Ballatetro ontmoet men Wat Oostelyk van hier heeft menD na ’t bin-

het riviertje Way Marra, en even daar nen-ineueen kleen riviertje Way Bara, en in de
nen.Oost-hoek van dezen inbogt mede eenvoor by heeft men aan strand, hoedanig

De rivie-kleene rivier, Way Moei, genaamt.de imeeste dorpen geplaatst zyn, het
ren Waydorp Hockomina, over het welke we Van deze rivier af loopt het Lanc
Bara ,

eer de Orangkaja Rontina, plagt te ge¬ met een ombuiging na het Ncorder Vay
bieden. toe, welke cigentlyk de baay hare ge-- Het was 220 zielen sterk, Moei,1;

VayHaeo en men had ’er 70 weerbaare mannen, daante van een diepen inham geeft.
Lana

d. en 50 Dati’s, zynde hofdicnaars, die de Ontrent vyf quartier uurs van Way
Vay

inlander van ouds her, aan de E. Maat. Moci heeft men een kleene Noord- Samma,

schappy geven moest, om jaarlyks een hoek , beoosten welken’t riviertie Way
Hena,en

maand, of meer, na dat de tyden van Lan lag, gelyk men een half uur ver-
Way Ila

oproer , of oorlog vercischten , hof- der, pas binnen een breeder Noord-
dienst te doen, het zy om met de Hon hoek, ’t riviertje Way Samma, en wat
gi Ceram rond te scheppen, of wel om verder Oost aan , beoosten nog een De¬
cenige andere dienst om niet, en op andere Hock, wat smalder dan de mid-No

eigen kosten te ver-igten. Een zaak delste, met het spruitje Way Heha hock
die wy hier na breeder zullen ophaalen. heert, alle te zamen waterkens van zeer

Schoon Men had wel eer op dezen hoek van weinig belang. Deze drie Noord hoc-
Ebven¬ Balatetto, en tusschen Hoekommu zeen ken maken te zamen eenen Noord-

hockA 3

de

Ti¬
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hoek van wel anderhalf myl, zynde alle lissa aan ’t spruitje Way Lere , tusschen rivieren
Way Le-welk Tagalissa en Way Nipel, men deaan een vlak strand, waar op de Noor-
re Wayrivierkens Way Poeteh Way Opelader Oceaan afstuit , dog hy legt wat
Poetch,Way Salawa , Way Hatawana, en 'tmeer na binnen toe, en steekt zo verre
cnz.

gemeld Way Lere ontmoet; dog ikin zee nietuit, als den hoek van Bala-
tetto. Van den hoek van Way Heha Oost moet hier byvoegen, dat de rivier Way
aan met een flauwe bogt, tot aan de Nipel niet uit het binnen-meir maar

rivier Way Ila, dat is, 't groot water uit een kleen gebergte, zynen oorspronk
heeftin 't Amboinces , heeft men geen dor

Een myl Oostelyker in een andr-pen; maar een menigte van kleene ri
Het dort

vierkens, of spruitkens langs strand, oogt, die een nieuwen hoek maakt, ge Leliali by
Wayvervolgens de naamen draagende van lyk zig dit Land by alle de rivierken.
Oerfa, enWay Rasiat, Way Koessa, Way Pepe. als verscheide uitpuilende hoeken ver
Maroe

Way Lana, Way Eli, Way Silinay, on-toont , had men het dorp Leliali, at, by de

Way Soela Way Bua, Way Teliba in rivier Sa-trent Way Oerfa, dat van ouds
malaki.Way Besi, Way Mani, Way Poere twee dorpen verdeelt was , te weten.

Way Nanan, en Way Massapait, wel in’t oude Leliali , en in Maroelat
ke laatste eigentlyk Madjapait genaamt geen by ’t riviertje Samalaki, tusschen
word, ten bewyze , dat aan dit water, Leliali en tusschen Tagalissa, in’t midden

zig wel eer Javanen , van het Konink legt Elk van deze dorpen hadt zyn by-
ryk Madjapait op Java afkomstig, ont zonder hoofd. Leliali stont, onder den
nouden hebben, hoedanig een water van Orangkaja, of Pati  Mantei, gelyk

die zelve naam wy ook in 't beschryven onder den Orangkaja Zassei, die van
van de Kust van Hitoe, tusschen de Manclat , Pati Tagalissa Simau ge¬

1u

dorpen Roema Tiga, en Hitoe Lama, naamt, had onder zig 250 zielen, 79
ontrent half wegen de korte land-weg, weerbaare mannen, en 48 Dati’s; maar
ontmoeten zullen. Leliali, onder Pati Mantei, s12 zielen.

Na alle deze Rivierkens voor by 170 weerbaare mannen, en 8o Dati ’s.ge

raakt te zyn, komt men eindelyk aar Ontrent een quartier van Leliali, ziet
Way Ila , beslaande dit rak van Way men een kleen rond rifje , een half myl
Heha tot Way Ila omtrent zes mylen. lang, en een quartier uurs breed, be-

Dit Way Ila is een groote breede ri- noorden de wal leggen, en heeft men
vier, die met twee takken, de eene ten tusschen’t land, en’t rif, dog digt by 't
Noord-Oosten uit den berg Wassering, laatste , aan’t Oost-einde vier en een
en de andere vlak in’t midden ten Noor- halve, in’t midden een , en een halve, en
den uit het binnen-meir langs eenige aan de West-hoek een vadem water.
andere bergen, ontrent drie en een hal- Beide de voornoemde dorpen, Taga Dieieder
ve myl af loopt, alwaar zig die twec lissa, en Leliali, leveren tot de Hongi cene Co¬

takken weer vereenigen , tot dat men 12CO12of Coracora Vloot, ider een Coraco-
itleve¬een myl verder weër een nieuwe tak ra uyt. Ook heeft men in die twec
enkrygt die een stuk weegs West aan, dorpen, en in Maroelat, de meeste Al-

dood loopt; dan stroomt hy verder zon oereesen, dat is, berg-boeren, of wil
Alfoe¬der eenige takken , dan twee mylen la den, die zelden met Europeers, en zel

reesenger, te maken, na beneeden, daar eer zeer omzigtig met de strand Boeronec- er.

groote spruit , by na Zuid-Oost aan zen, om gaan, van hen alles wat zy no-
loopt, die zig een myl verder in twee dig hebben, en op ’t gebergte niet vin-
takken verdeelt , die eigentlyk uit eer den, inhandelende.
kleen gebergte daar ontrent ontsprin- Van Way Oerfa, of Leliali, een myl Debogt
gen, en de naam van Way Nipel dra jjcGof anderhalf verder Oost op is een plaats

Marassa.gen, die dan ontrent een myl van stran- of bogt, Tsjico Marassa genaamt. Hiei
in de rivicr Way Ila vallen , zich daar loopt het Land met een groote ronde
meede vereenigen en te zaamen in de hock na ’t Noorden uit, in’t midden
Noorder zee ontlasten.Het water voor welke breede hoek Noord-Oost,
van deze rivier Way Ha, is zeer dik en wat dwars , of niet verre van de wal
drabbig, komende met een groot geraa- mede een rifje een halve myl lang , en
van boven na beneden storten. ontrent half zo breed legt, op 't wellsc

Pas beoosten deze rivier legt het dort men aan de Noord-Oost zyde vyf, in't
Lissella , van andere ook Lucella ge midden vier, en aan de Zuid-West zyde
naamt, tusschen Way lla, en Way Lo drie vadem waters heeft, zoo dat men
ta in’t midden geplaatst, een fray dorp, er gemakkelyk, als ’t vaartuig niet te
dat uit 430 zielen, 165 weerbaare man- groot is, over heen zeilen kan.

De ri¬nen , en 54 Dati 's, onder 't bewind Pasvoor by dezen grooten ronden hoel
vierenvan den Orangkaja Abdul, bestaat heeft men een kleene inbuiging van '1 Vay Sa¬

Twee mylen Oostelyker, had men in lon, enland, by ’t spruitje Way Salon, tusschen
Wayeen kleenen inbogt, het dorpje Taaa welken ’t spruitje Way Lama, waa
n.

aan
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aan Tsjico Marassa legt , men een kleen- de uyt eenige klippen, zo genaamt, die
der en ronden hoek ziet , die ten Noor- twee en een half myl van de hoek van
den ook zo verre niet uitsteekt. Lissatetto leggen.

Hier plagten wel eer, in den tyd van WayPas voor by welke klippen men een
Sandel¬den Ternataanschen Koning , Bajang rivier heeft, komende ten deele uit den
lat, Toel¬Ullah, terwyl zyn Stadhouder Roebo- berg wassering, ten deele uit een an-
lo, en

hongi, na de kust van Celebes was, om der bergje, daar boven leggende. De haar tak-
de bogt van Tomini te veroveren, Ti ken.ze Rivicr wert Way Sanellat Toello
dorezen te nestelen, die hier met eenen genaamt ; dog ontrent drie mylen van
Kaytsjili Salama ingevallen waren, en boven afgedaalt, scheid zy zig in twee
zig met de Portugeezen , (die het toen akken, waar van de eene , haar naam
met hun hielden, hoewel maar voor een behoudende , in de groote rivier van
korten tydt met een Pallissade-pagger Cajeli , of de Way Abbo valt, en de
vast maakten , alzo zy by Roeboboigi' andere Tak, Way Boy, (die veel tak-
te rugkomst van Celebes, van daar ten ken , ook een binnen eilandje, en wat
eersten verjaagt wierden, gelyk wyel¬ Noordlyker een bogtje, Laboean Besar,
ders breeder aanhaalen , dog na datzy dat is, de groote haven, of ankerplaats,
van daar verdreven waren , hebben zy heeft,) stort ontrent Batoe Boy in de
zig ontrent het dorp Zehit , beoosten oogt in zee, van waar vyf quartier uurs Het dorg
Cajelis bogt, ter neder gezet. Namlea¬van strand, het dorpie Namlea plagt te

Verdigt-Dit Tsjiko Marassa is een zeer moe- leggen  van ’t welke de inlanders ver-
zel vanrassige strecks lands, vol Mangi-Mangi- naalen, dat het door een Weerwolf, of een

boomen , die men wel in de moerassen Weer-Reus, (zo veel verscheelt het hen) opge-
wolfnier te land heeft. Uit dit moeras kan geten is , die zig daar na, in zee loo
daar.men door krecken, en eenige gemaakte pende, zou verdronken hebben.

grachten zelf tot in Cajeli ’s bogt komen. Pas voor by deze rivier Way Boy be-Waywaar van de wederspannige Ternataanen gint het rif hoe langer hoe smalder te Boy,
in den Oorlog A° 1651. klaare blyken Wayworden, loopende langs strand voor by

Temoeaan ons gegeven hebben, met hunne de rivierkens Way Zemoe, en Waylbi,
Way lbi,vaartuigen , wanneer de onze de bogt tot Way Bini toe, daar het eindigt,en Wayvan Cajeli bezet hadden , van daar tot zynde in ’t geheel wel twee mylen , en Bini.

in die bogt over te halen, en het zoo een half lang , alzo Way Bini een myl
te ontkomen. van Way Boy, en wel drie mylen van

Van de rivier Way Lama, of wel van den Hoek Lissatetto legt. Langs dit rif
deze bogt van Tsjico Marassa , heeft kan men aan ’t begin des zelfs, zo als
men Oost op weder een kleenen hoek- nen laastgemelden hoek omkomt, op
Boa Tetoe genaamt, met een kleenen vyfthien, wat dieper in op zes, nog wat
inbogt, van waar het land zig wel twee dieper in op vyf, by Batoe Boy op zes,
mylen ver van ’t Noorden na 't Oost- by Way Zemoe op vyf en by Way
Zuid-Oosten inbuigt, tot aan den hoek Bini, en pas voor by Way Sanellat
Lissatetto, die van Leliali , 6 a7 my- Tocllo, (een tak van de groote rivier Way
len legt. Abbo , door de inlanders, of eigentlyk

Tussen BoaTetoe, en dezen hock van door de Malleyers gegraven,) op drie
Lissatetto heeft men eerst Owaa , dan jadem waters ten anker komen.
Lanna, en Enti, drie schone stranden, Een half myl verder heeft men de groo- Way
langs welke van Owaa tot wat bezunden te rivier van Cajeli , Way Abbo. Zy Abbo, of

de groo¬den hoek Lissatetto een smal rifje loopt komt van zeer verre uit het voornoemt
e rivierOp deren hoek valt veel Timmer-hout, innen-meir, gelyk wy in de tochten
van Ca-ook Ebben-hout, en hier is ook een derwaart gedaan, zullen zien , en ver- eli.

bequame Timmerwerf voor schepen, eenigt zig ook met de groote rivier
pntrent Way Boy, en een kleen bogtie, WVay Oloe, by het dorp Way Samma,
Lollce Kitsjil genaamt aan Boero’s West-zyde gelegen

Dan volgt de groote bogt van Ca- Een groote myl beoosten Way Ab- Way
eli , die in de mond een en een halve Soewel,bo, heeft men de rivier Way Soewel;

Waymyl brecd, en twec diep is. dog wat beoosten Way Abbo komt
Snollot,Van den hoek van Lissatetto af, buigt nen eerst by Way Snollot, of Way Sa-Way

het land zig na 't Zuiden, of Zuid-westen olo, een rivier zeer drabbig van wa- Wamla¬
om, en loopt zo door ’t Oosten tot aan het bo, en'er, en wat Oostelyker by de rivier

Boero ’tNoorden toe, makende by Way Lapia Way Wamlabo.
Hoofd-den Oost-hoek die wat meer na binnen Tusschen deze rivier Wamlabo , en plaats

dan de West-hock Lissatetto legt. usschen Way Soewel heeft mende hierby.
Een myl van den hoek van Lissatetto, Hoofd-plaats van Boero in de bogt van

de bogt in, begint langs strand een rif, ujeli, welk vak lands van de groote
dat allengskens verbreet, een quartier rivier Way Abbo tot aan Way Soe-

uuis in zee, tot aan Batoe Boy, bestaan- wel, meer als een groote myl, beslaat,
zynde
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de Oost-zyde ankeren kan, dat aan dezynde al vlak land van den hoek van
Oostzyde zeewaart aan, tot ontrentLissatetto af , dog wat moerassig, maar
een myl, of vyf quartier uurs van demeest voor aan, ’t geen door al de ri-
wal af, Noordwaard aan tot op 25,vieren, die hier vry groot zyn, en by
28, en 35, vadem waters opklimt; dogzware overstroomingen het Land dik-
ontrent een kleene myl benoordenwils onder water zetten, en met veel
Wamlako heeft men 16 vadem, enslyk bedekken, veroorzaakt word, be-
wat Noord-Oostelyker, tot by na aanlettende verder landwaart in te gaan,
de hock van Lissatetto, geen quart mylom dat men niet dan moerassen ontmoet.
buiten de Noordwal, vervolgens 46,Van de groote rivier, Way Abbo af,
42, en 35 vadem, dat Zuiden en Noor-tot aan’t Oost-einde van het dorp.
den van de groote rivier Cajeli, tot digtheeft men een smal rif, voor ’t welk men
aan de Noordwal, op 16, 18, en 25,op vyftien vadem aan de West-zyde, en
en 2o vadem, alle anker grond, loopt.in’t midden, en op twintig vadem aan

TWEEDE HOOFDSTUK.

Ajeli nader beschreeven. En in Prent verbeeldt met des zelfs Hoofd-Vesting,
en de Pagger, Defensic. Alle de Dorpen hier by een getrokken. Verscheide Ve¬
stingen. Naamen der by een gelegen Dorpen. Rivier Way Abbo. Manschap van
Boero en Bukel, en de Pagger, Siasse. Gelegenheit van 't Opperhoofd. En zyne
voordeelen. Lyst van ’t gene hy onder zich heeft. Verdichtsel van Obselans Doch-
ter, met een Cayman gepaart. Kinderen, uit dit Huwelyk voortgesprooten. En
verder Verdichtselen. Way Soewel. Macsella, Way Lapia, Way Lea. Poelo
Ocka. De Hoek, Roeba. Zehit, de vlugtplaats der Portugeezen. Timmer-
werf by Way Lea. Berg Karammat. Way Nobi. Hock van Pela. Way Soena,
Way Poeteh, en Way Maja, een groote Rivier 't Dorp Lasfiali, en Way Boero
Heli, en Way Sanialla, Way Laba, Way Auw, Way Batoe Toebang , en Way
Mole. Hoek, Batoe Rea. Way Lisa, Way Hame. Dorp Ilat, Way Namlea,
Way Sesia, Way Nanam Way Sabelewa, Way Sami. Way Makatita, Way

Serama, Way Tawa, Way Pekae , een groote Rivier. Andere Rivierkens. Als,
Way Selia, Way Samana, Way Sena, Way Eela, Way Nila, Way Hesam. Dorp.

Roemah Ite, en de groote Rivier way Poli. Iat levert een Coracora uit. Ri-
vierkens bewesten Way Poli. Als, way Laffiata, way Lia, Way Nala, Way
Apaja, Way Gussi. Dorp Way Samma, groote Rivier, Way Olo. Way Tiboe,
way Nanoe, Way Labat, Way Latoe, Way Kea, Way Ocki. Dorp Ocki,
Way Soelatoe , Way Toetabare, Way Lao, Way Wale, Way Kola. Hock,
Batoe Pegge. Way Nana. Way Solo, Way Boela, way Tina. Dorp, Way
Tina, Way Stamita, Way Naja. Way Soelat, Way Kirikille, Way Besi, Way
Leksoelo, Way Wammala, een groote Rivier. Dorpen, Rebbe, en Masserette.
Embotje, Way Haa, Way Mepa. Hock, Faloc. Bogt Tihoe. Way Karike.
Dorp, Karike, Way Pea, Way Koena, een reedelyk groote Rivier. Den Hoek,
Lissateke , Way Safie Way Zawapat, Way Boa, Way Mata, Way Fastou.
Dorp, Fogileko, Wadan, en Saylani. Verandering van Boero s hedensdaagse
staat, na den Oorlog met de Koning van Ternate. Rang der jegenwoordige Orang-
kajen. Boero in zyn Binnenste. Vol zwaar gebergte, en gevaarlyke weegen. Door t
Ongedierte, nog gevaarelyker. Berichten der Alfoereesen van dit Land van Binnen.
Voor al van zeker binnen-meir, op t gebergte gelegen. Ao. 1668. eerst bezocht door
Johan Leypsig. Berigt daar van. De Rivieren Waha, en Waori, in Way Ia
stortende Way Werain. De Berg, Coak Niesse, en Way Tobi. Hoe verre dit
Meir van 't N. Strand is. Wat hy onder weeg vond. Alfoereesen, die by hem komen.
Zyn komst by 't Meir. Wat by daar gezien heeft. Elendige gevolgen van deze Tocht.
Verder bericht wegens deze Alfoereesen. Hy raakt zyne weg-wysers quyt. En in 't
uiterste gevaar Komt nog eindelyk weer aan strand. Bericht van den Equipagie-
meester Mars, wegens een Tocht, Ao 1710. door hem derwaards gedaan. Nette
Teekening van dit Binnen-Meir. Bericht wegens de Tocht, van de Heer vander
Stel, A°. 1710. Bericht van een Orang Toeha, aan zyn Ed. wegens de weg daar

Waar op zyn Ed. die Tocht van Way Poetch begon. De berg Flehit.na toe.

Zyn Ed. keerd te rug, om grooter gevaar te myden. Sergeant Keller vervolgt met
eenige Europiaanen de Reize. Zyn Ed. komt weer aan de Pagger Defensie. Ver-
richting van D. Parent albier. Die na Manipa vertrok, om de Kerk, en Schoolen
te Visiteeren. Vertrek van zyn Ed. van Boero na Mampa. ’t Verder voorgevallene
alhier. D. Parent ’s vertrek na Bonoa. Antwoord op een brief van de Heer Sipman-
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A MBOINA.
Zyn Ed. ontstaat den Pati van Liliboy, van zyn verder Bannissement. Vertrek vant
zyn Ed. van hier.En komt weer aan 't Casteel. Bericht van Keller ’s verdre
Optocht na het Binnen-Meir. Die twee aardige Bergjens , en zeldsame Vogels,
vind. Het Dorpken Wakaholo, by 't Meir gelegen. Zyne bevinding van 't Meir zelf-
De Rivier Reysale, in het zelve vallende. Zyn verder wedervaaren. Te Rugge-
Tocht. Geen Nagelen hier ontdekt. Het Dorp Fnabo , ontrent den Berg Flehit.
En nog eenige nadere bysonderheeden over Cajeli ’s Bogt. Nagelen, wel eer bier.
Hoe, en wanneer de Boeroneesen onder de Kroon van Ternate geraakt zyn.

JAjeli was eertyds een groot Dorp, Onder het Opperhoofd, legt in dezeC
twee dag-reizen te water en te Pagger nog een Sergeant, met dertig

land , boven aan de groote rivier man , waar over hy te gebieden heeft,
Way Abbo gelegen, en uyt verscheide als ook een Chirurgyn, en weinig an-

dere.kleene dorpen, die zig daar by den an
deren gevoegt hadden, bestaande al Men ziet daar in de wooning van het
welke dorpen jegenwoordig onder de Opperhooft (’t geen nu een Boekhouder
naam van Cajeli in een gesmolten, EL. is) het wagthuis van de soldaten, mits¬
tusschen Way Wamlaba, en Way Soe gaders een groot getal huisen, zo der

wel, ontrent een groot halfuur van Way Christenen, als der Mooren, zynde die
Abbo beneden aan strand geplaatst zyn, der laatste ter regterhand van de Ve¬
daar het Land heel vlak , wel een dag sting, dat men aan de twee Moorsche
van’t gebergte, en vry moerassig; dog Tempels ziet, alle van Gabba Gabba,
voor ’t Padi-planten zeer goed is na de wyze dezer inlanderen vry net op-

Men kan de gedaante van dit dor; gebouwt, die daar een fraay aanzien on-
eenigermaaten , 2o als het Ao 1711. der de lommer van een menigte Clap-
tas , in deeze afteekening No. III. pus en Capoc-boomen, die daar ontrent
zien geplant zyn, komen te geven.

Na dat hier in de bogt van Cajeli eenDat de E. Maatschappy hier Ao. 1657
vesting gebouwt was , heeft men al 'tcer houte Vesting, Mandarsjah genaamt
volk belast, rondom die Vesting zig zel-gehad heeft, zullen wy in ’t verhaalen

der Ambonsche geschiedenissen zien. By ven te komen nederslaan, alwaar men
deze vesting trok men toen al de dor- zedert in het eerst 13, en wanneer ’er

pen van dat land, om ze te beter te be- zommige van de ingezetenen van Boero,
teugelen te zamen, ’t geen, als zy zo Christenen wierden, 14 dorpen in dee-

wyd en zyd verspreit lagen, niet we ze ordre heeft geplaatst gezien.
geschieden kon; behalven dat zy zich Ten Oosten van de Vesting, vondtNaamen

der byin ’t gebergte veel meer, dan beneeden, men goed Roemah Ite , Hoekomina.
een ge-versterken konden, waar van wy in den Balamatta, Tomahoe, en Masserette te
legen

Ternataanschen Oorlog, door de we leggen. Way Samma nam de plaats ag dorpen.
derspannigen tegen hunnen Koning op- ter de Vesting , vlak in 't Zuiden, in
geruyt zynde, klaare voorbeelden gehac In ’t Westen heeft men de dorpen Ma-

hebben, dat ook de oorzaak is, dat het roelat , een deel van Leliali, Tagalissa,
geheel land van Boero , woest en ont- slat, Cajeli, Bara , en Lissella by een
volkt is, uitgenomen van Alfoereesen geschikt, en de Christenen, die meede
en de volkeren, die zig in Cajeli’s bocht een byzondere Orangkaja hebben, die
onder de vesting ter neder gezet hebben over 103 zielen, en 30 weerbare man-

Naderhand heeft de Landvoogd , Si- nen gebied, zyn aan de andere zyde van
mon Cos, in de plaats van die houte Pag- de Vesting geplaatst, in welke staat het

Uit het welke menger, aan de mond der rivier Way tot nog toe is.Soe

ge-wel, Ao 1664. een steene Vesting klaar ziet, niet alleen wat een gering
legt, die eerst na hem Cosburg, dog daar getal van dorpen zig nu op dat groot
na Oostburg genaamt is, die Ao. 1668 Eiland bevint ; maar hoe weinig het
ten tyde van de Landvoogd, Jacob Cops ook bevolkt is , aangezien al de zielen,
door onvoorsigtigheit van eenen Sr. Bou by malkanderen getrokken, volgens on-
dewynsz. die er als Sergeant lag, van ze aanteekening van ider dorp, in 'tMan-
zyn slaven afgeloopen, en niet dan na byzonder, pas 3734 zielen, en 1321 schap

vanveel moeite , door hem weer verover weerbaare mannen konnen uitmaken
Boero.wierd. Hoewel zy in 't Jaar 1688, o die met malkanderen 604 Dati ’s, of

1689. onder den Landvoogd, Dirk de Hofdienstdoende Persoonen , uitlever-
Haas, in de lugt gesprongen is, op wel¬ den, dat zeer gering voor zulk een groot
ke tyd zyn Ed. daar ten eerste een nieu- land is.

we Pagger van Palissaden heeft laten ma¬ De rivier Way Abbo, die pas een Rivier
Waykeen, die Defensie genaamt, en de zelve groot half uur Bewesten dit dorp Ca-
Abbo.is, die hier afgeteekent met de Holland- jeli legt, is zeer dik en drabbig, dog

sche Prinse Vlag, vertoont word. stil van water, ten ware in ’t Regen-
II. Deel. B zaisoen,
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verkoopen zyn niet minder, dan diezaisoen, wanneer zy vervaarlyk en met
van andre Kooplieden op de buitenpo¬een groot gewelt na beneden komt stor

sten; behalven dat Boero zo na niet on-ten, en alles dreigt onder water te zet
der het bereik van den Landvoogt legt,ten en weg te slepen. Zy is de grootste
waar door zy hunne zaaken vry watrivier, op dit land bekent, gelyk zy
onbevreesder , dan wel andre, die nazich in haaren Joop ook het verste van
by leggen, konnen doen.allen uitstrekt , dog met zo veel bogten

Wat Opperhoofden hier van tyd toten kromten, dat zommige, die ’t gelust
heeft die te tellen, de zelve wel op 388 tyd gelegen hebben, zullen wy hier na

by een byzondere Lyst vertoonen.begrooten ; ook kan men wel drie
dagen verre , de rivier opscheppen, Wat Goederen zy onder zich heb-
eer men aan de grond raakt, of genoot ben , blykt ten naasten by uit dit

Transport.zaakt werd aan land te treden,’t geen

in een bogt , die zeer verre uit het ge-
bergte haren oorspronk heeft, na dat Lyst vanTransport ofte Overgiftemen door veel kromten nog drie uuren t gene

van alle zodanige Contanten, Vi het Op-hooger opgeschept is, geschiet, daar
perhooftvres , Koopmanschappen, Ammunitiemen by Bukel , begint te vernemen,
van Boe¬van Oorlog, Equipagic-Goederendat het drooger werd: Een plaats, daar
r0 onder

Gereedschappen, Boeken, en Papie-ins volk, Ao 1655. een Pagger van Pa- zich

ren, &amp;c. Als ter ordre van den Wel heeft.lissaden Siasse genaamt had, alwaar
Ed. Agtb. Heer , Adriaan van derzy de rivier met touwen, voor de Ter-
Stel , Raad Extraordinaris vannatanen , die nog wel een dag varens
Nederlands India, mitsgaders Gou-hooger lagen, toessoten, om te belet-
verneur en Directeur dezer Provin-ten , dat hunne vaartuigen ontsnappen
tie Amboina, met den resorte vanmogten. Aan wederzyden is deze ri

dien , amp;c. Overgegeeven ende Ge-vier meest met Nipa-en Mangi Mangi
transporteert zyn , door Nicolaasboomen beset, door welke zy met ver-
Valk, Assistent in dienst der Ed.scheide spruiten, en takken , waar in
Comp. en naar t overlyden van hetzich veel Kaymans onthouden, allengs-
geweesen Subaltern Hoofd, Pieter dekens in zee loopt.
Meyer , ’t gezag tot Boero provisio-Die hit als Opperhooft legt, is een
nelyk waargenomen hebbende , endebehouden man , en heeft het wonder
zulks aan het nieuw aangesteld on¬wel; want behalven de voordeelen van
dersteld Hooft , den Boekhouderde menigvuldige Hout-werken, ’t zy
Herman Christiaan Dove, in pre-tot Cabinetten (waar toe de Linggoa
sentie , ende ten overstaan van onsplanken, het Ebben-hout, het bastard
ondergeschreeve, als daar toe doorEbben-hout, Kajoe Loling, en meer
Wel-Gemelde Ed. Agtb: Heer Gou-andre, dienen) ’t zy tot het timmeter

verneur , expresselyk Gecommitteert,van vaartuigen gebruikelyk, daar de in-
te weeten :lander hem geen geld voor zou durven

afvorderen, zo heeft hy van wegen den
E. Maatschappy ook een stal, met 60 558 Rds. of ƒ1675-10- Contant.
70 schoone Koebeesten , die hem 23220 es Ryst.
melk, en de keurlykste boter, die mer 863 Bs Spek.
ceten kan , uitleveren , alzo die zeer 1331 a Vlees
styf, byzonder aangenaam van smaak, 47 ps. Guinees gem. geb.
en heel geel uyt de natuur is. Het is 28 ps. Caricams groote roode.
waar , dat hy daar van nu en dan den 10ps. Percallen gem geb.
Landvoogd voorsiet ; dog daar schiet i ps. Zyldoek enk. kust.
rykelyk zo veel over, dat hy 'er zyn 39 ps. Salempoeris br. Bl.
gebruik en nog wel wat meer van o- 84 ps. Dongris met roode hoofden.
ver heeft. Ook valt hier ryst, en Pa- 40 Dekens, enkelde kust
di, (die de inlander al zedert A°. 1669 1 a Garen, Hollands.
begon te planten) ook Ottong, een 91;K. Oly van Clappus.
zoort van zeer goede Gierst, en Sago¬ 356 ee Spykers.

Borneo, een zoort van kleen zaad, waar 1828 8 Buskruit
af lekkere inlandse bry gekookt, en welk I ps. Silver Signet, of Tsjap.
zelf wel tot een geschenk aan de groot- 70 Koebeesten.
ste van Batavia , gezonden word, al 1500 Bs Sout.
welke dingen, hoe gering ook inschyn, 65 Boss. Lont; Inlands.
hare voordeelen geven. Zyn voor- 35 ps. Bandrolliers.
deelen van ’t Guarnisoen, met Arak. 26 Musquetten, waer van een on-
Ryst, en andere dingen wel dier, bequaam.

maar nog dierder aan den inlander, te 7 Snaphanen.
6 Patroon-
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A MBOIN A.
6 Patroontassen. I Bruineer-staal.

17 Houwers. 2 Spyker-hamers.
16 Pieken, waar van 5 onbequaam. I Yzere Balans.

17 Draagbanden. 7 Metaal gewigt als :
I Hellepaard. I ps. wegende 50 a
IMetale Klok I— Pii10

Pi8 Gedrukte Boeken, tot kerk en I

oschool-dienst. ri—4
I ¬6 Balkjes , by de boekjes gedebi- is

teert voor f. 3 or2

14 stukken Yzer kanon is I
14 Rampaarden, waar op voor IMe.

7ps. wegende a75kanon legt, dog door ouder

dom meest onbequaam. ps. Kalk-houweel.
10 Hoeden, koddebeks, waar van 2

1 Metale Vysel.
ps. onbequaam. Trek zaag176K. Arac, Bataviase. Vyl.

447 Yfer
IMets-hamer

70; ee Wasch.
1 Kuipers-dissel.

2 ps. Martavaanen. ips. Ploeg-schaven.
19 a Loot, Artillery-goederen.

3 Draag-bytels
1199 ps. Rond scharp. Guds.I

188 ps Lang scharp. 1 Span-zaag
100 ps. Musquet-kogels. Kerf-byl.
100 ps. Gevulde hand-granaten. Hand-zaag

I Kopere kruis-lantaarn.
18 Koks-bylen.

4 Schut-booren.
Houweelen7

7Kopere laatpriemen.
4 Breede beslage schoppen, meest on-

Tromvellen2 bequaam.
Trommel, onbequaam. 7 Spitse Spaden
Snaphaan-steenen.6 4 Yzere Schoppen.

26 Ruim-naalden.
14 Boor-yzers

I Schut-krasser.
1 Slyp-steen.

Aanzetters.8

Boeken.
Equipagie-Goederen.

24 Negotie boeken van A 1685. tot4 ps. Boeibouts
nu toe

21Beugels
24 d’ Journalen van, en tot dato als

s Hang-slooten.
boven.

1 Vzere Dreg
24 d’ Specicatie boeken als boven.Half-uurs-glaasen.4

Afgaande brief boeken van 1691 tot
1Tinne flapkan-

nu toe2 Rys-maaten
5 Bondels aankomende brieven van

I Padi-maat.
1692. tot nu toe.I Kram-bal

7Rol-boeken van 1681. tot nu toe.
KompasI

1 Statuten van Batavia
Kopere Hang-lampen.4

I Dagregister van den 25. Feb. 1689.
1 Kruit-tregter

tot nu toe.Wiel-tros1.
7 Prothocollen van 1692. tot nu toe

1 ps. roll. Hollands Zeil-dock.
2 Ziel-beschryvingen van 1706. en5 ps. Ledige Kruit-kisten.

17078 Bloks in zoort aan twee groote
2Cognoscement-boekjes.

takels

I Factuur-boekje1 Groote Tobbe
10 Quitantie-rol-boeken der verstrekte

6 Water-balics

goede maanden aan ’t guarnisoen.2 Emimers
1 Instructie voor Boero.15 Kan Teer
Nog eenige andere zoo boekjes, als2 ps. Prcsenning

papieren in zoort.

Gereetschappen
Ongetaxeerde Goederen.

1 Dommekragt
5Yzere Roevoeten. 12 ps. Kruit-hoorens.

I Avegaar. II Lont-stocken.
B 2 ITkel
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van de haven genaamt, plagt zyn ver-I Takel-Tros.
blyf ontrent twee kleine eilandekensKrassers
wat beoosten Cajeli, op een rif dat wy7 Schut-lepels, waar van1 onbequaam
nog beschryven zullen , Poeloe Ocka12 Wissers met hare aanzetters.
genaamt, te houden.10 Houte Kardoesen, onbequaam.

De tweede prins Hhoekom (dat is de
12 Morgen-ste ren De.

richter) Kalehali genaamt, hielt zig op
in de groote rivier Way Abbo, een uurBoero, aan de Pagger Defensie
opvarens; en de derde Saleman, onthieltAdy Juny 1708.
zig omtrent en in de bogt, in de zelve

by my overgeven heen en weer swemmende
l'Onzer presentie als Op dit verhaal, stonden zeff de ver-NicolAts VaLkGecommitteerders

standigfte Boeroneseen voor 30  40. ja-
by my ontsangenJ.LS MuRNicks, ren, en later, nog zoo vast, dat zy ter

bevestiging van dit onnoozel verdichtselIIR. CR. DOVE.Js. HOENDERLAAG.
zeggen dorsten, dat zy den prins Sale-
man menigmaal by zyn naam geroepen,Wel eer was in dit dorp Cajeli, een
en hem, na dat hy by ’t vaartuig zagt-grontOrangkaja, die den inlanderen
kens opquam kyken, uit hunne handentot het verhaal van zekere fabel, daar
te eeten gegeven hadden. Ook verhalenzy vol van zyn, gegeven heeft. Wy ver-
zy, dat deze prins Saleman eindelyk vanhalen ’t volgens hunne opgave; dog zeg-
een Nederlands zoldaat, daar gevalliggen te gelyk, dat het een verdichtsel is
met een schip gekomen, dood gescho-van dien aard; waar van wy veele voet-
ten, en de dader over dit wanbedryf weerstappen by wyser volken dan dese vin-
door een andre Kayman omgebragt isden. Dese Obselan genaamt, had eer

Dit is ook de oorzaak , dat geen Boe¬dochter, die lange tyd met een Kayman.
ronees een Kayman , alzoo zy zich in-die zig eerst in de gedaante van een jon
beelden, uit dat doorlugtig huwelykgeling aan haar vertoonde, geboeleert
mede gesproten te zyn, dooden zal, uithad; dog die gedwongen wiert nader-
vreese , dat hy iemand van zyn naastehant in zyn rechte gedaante op haare
bloed onweetende zou kunnen ombren-besweeringe, (dat zy meesterlyk doer
gen.konnen,) te verschynen; waar over hy

Dat dit een fabel is, leid geen tegen-niet alleen beschaamt, maar ook zoo
spraak; maar dat deze Boeronesen, doorvergramt wiert, dat hy na een gansche
wat konst weet ik niet,) en ook andretroep Kaymans by een gesamelt te heb-
inlanders, als die van Manipa, Amblau,ben, dit gansch dorp dreigde aanstonds
wonderlyk met de Kaymans of Kroco-te vernielen , by aldien men hem dese

dillen weten om te gaan, zonder datdogter niet tot zyn vrouw geven wilde
zy hen eenig leed sullen doen, daar afDe inlanders dit uiterste niet willende
zyn my door geloofwaardige lieden, meerafwagten, en doodelyk voor de woede
dan eens verhalen, waar over ik verbaastvan dit gedrogt verschrikt, baden der
stond, gedaan; die ik mogelyk eldersvader, om tog zyn dogter, tot ’s landt

beter te pas brengen zalbehoudenis aan den Kayman ten eersten
Na dat wy in onze beschryving vanover te geven, dat de vader na veel

’t lant van Boero desen klcinen buiten-bidden en smeeken, en uit vrecse voor

sprong gedaan hebben, scheiden wy vanzig zelf mogelyk meer van wegen die
Lajeli af, daar alleen maar by voegen-blinde Boeronesen, als van den Kayman

toestont. Men pronkte de dogter zoo de, dat hare tegenwoordige Orangkaja
cierlyk op als men kon, en leverde haar het bewind heeft over 6oo zielen, waar
by een statelyk geleide van het gansche onder zoo weerbare mannen, en 50

Dati ’s zyn.dorps-volk aan den Kayman over, die ze
Wanneer men van Cajeli nu langsop zyn rug nam, en met haar eerst wat

dieper in zee, en daar na naar de gront trand de bogt Oost aan uitvaren wil.
swom. In het uitgaan aan de rivier Way ontmoet men eerst de groote rivier Way
Wamlabo liet zy naren Toedong, of in Soewel, die boven verscheide takken en

kromtens heeft, loopende ettclyke my-landschen hoed vallen, van de welke een
Nipa-Boom gegroeit is, die nog voor len West aan, en daar in de Way Abbo

Wayweinig jaaren als een eilandie in de mond vallende; een half uurtje van Way Soe-
van die rivier te zien was. Uit dit hu- wel legt de rivier of spruit Macsella, by Soewel.
welyk nu, zyn drie princen voortgeko¬ nawelke een groot rif legt, dat zig by
men, die, zoo de inlander al verder in Macsella,tot Way Lapia Oostwaart, wel een uur
zyn blindheit en by geloove opgeeft, on- in de lengte, en wat minder in de breed

Lapia.der de Kaymans met byzondre namen te, na zee toe tegen een bogt uitstrekt
bekent zyn. van Way Lapia met een smallent soom

De eerste Pati-Laboean, of Graaf nog twee mylen langs strand tot
VOor

En ver-

dre ver-

dichtse-

len.



13A MBOINA.
mylen gelegen; hoewel andre hem maarvoor by de rivier Way Lea lopende

Way
een myl van den Heiligen berg , datOp dit rif leggen niet verre van deLea.
my egter wat verder voorkomt, af-rivier Macsella, digt by strand twee klee-
plaatsen.ne eilandekens, Pocloe Ocka genaamtPoclo

Hier is gemeenlyk een sware stroomby welke die voornoemde prins der Kay-Ocka.
by dien hock; om dat het landt rontmans, Pati Laboan huishielt. Ool heefi
soopt, en vry wat schielyk na ’t Suidenmen Suiden en Noorden langs dit rif,

omswaeit. Men heeft daar op ook grootezoo als men van’t strant na zee schept,
Hout-zageryen zedert eenige jaaren ge-drie, dan twee, dan weer drie, en dar
had , ’t geen veel vaartuigen derwaartsvyf vadem waters
lokte, gelyk dese hoek het ook is, daarVan Way Macsella Oostwaart aan, is
de vaartuigen, die van Manipa na Boe¬dit land vry bergagtiger, en zoo moe-
ro of na de bogt van Cajeli willen, ge-rassig niet als elders, alzoo men daar, er

meenelyk eerst aanleggen.verder op tot aan den hoek van Pela,
Van de rivier Way Zehoe, pas besui-by na geen rivieren van eenig belang

den den hoek van Pela, tot aan Ilat, re-heeft.
kent men gemeenlyk maar ses , hoe-Een myl of anderhalf van Way MacHock

wel het wel seven mylen ver isRoeba. sella , heeft men Oost aan een spruitje
WayEen myl Zuid aan van Way ZehoeWay Lapia genaamt , dicht by 't welkt

Socna,heeft men Way Soena, anderhalf myde steenagtige hoek Rocba legt. Way
nog Suidelyker Way Poeteh, zyndeNaast aan Rocba, ontrent een myl Poetch,Zehit, de

en Waymaar spruitkens ; dog een myltje ver-van Way Lapia, lag in een kleene bogvlugt-
Maja, eenlaats de der de groote rivier Maja, die na eerZehit, of Zeit, een plaats na welke de
grootePortu- langen loop om de West, zig medePortugesen, toen zy Tsuco Marassa ver- riviel¬geesen met de groote rivier Way Abbo by Ca-lieten , door Roebobongi verdreven, de

jeli vermengt.vlugt namen, hebbende zich daar mef
't DorpEen half myl van Way Maja, ont-de dorpen llat, Tagalissa, en Leliali
Lassialimoete men wel eer op het strand vandie als de Tidoresen, ook Oeisiva ’s wa
N2yBoenoc Heli, by een waterken van dieren versterkt; hoewel zy naderhant door Boenoe

zelve naam, Lassiali een magtig dorpHelid’inlanders van daar ook verdreven
te dier tyd , welkers grenspaalen zigwierden.
tot aan en in Cajeli ’s bogt uitstrek-Ontrent een myltje Oostelyker dar
ten, zynde haar Orangkaja Obselan doenZehit, ontmoet men in een groote bogt
de magtigste op Boero, maar het is inde rivier Way Lea, die vry groot is in
vermogen zoo afgenomen, dat het nuopzigt van de andere spruitkens, en hoe-
by het dorp Ilat ondergesteken, en tedanig 'er geen van Way Soewel af tot
zamen maar een dorp is. Van Way Boe-aan den hoek van Pela, (zynde der
noe Heli al Suid aan tot Way Lisa toeOost-hock aan de Noord-zyde, en on-
’t geen wel vier mylen verre is, heefttrent drie groote mylen van den hoek
men verscheide kleene rivierkens, alsvan Roeba, daar dic zyn begin neemt,

WayWay Samalla, Way Laba, welke laat-gelegen is.
Samalla,ste cen myl van ’t eerste, gelyk WayBy dit Way Lea plegen de BoeroneTim.
VSamalla ontrent in’t midden tusschen ditmerwerf sen al van oudsher een zeer bequamt
Laba,oeide gelegen is , waar op een mylDy WA, Timmer-werf, en veel thuinen te heb- Vay

Lea verder Way Auw , een half myl nog Auw,ben
enZuidelyker Way Batoe LocbangPas een half uurtje Oostelyker, heeft

Berg Ra¬ Batoe
nog een groot myl verder zich Waymen den berg Karammat, dat is, de

Anat. Loe¬

Mole zodanig vertoont, dat men in tHeilige berg, zig vry kaal vertoonen anig en
v17midden nog een spelonk of rots Batocde. Hy word zoo genaamt, om da
Mole.Mole genaamt, te zien heeft.cen Moorsche Priester, die er aandry-
hoEen myl van daar schiet de lust mefven quam , aan de voet van die berg
Batoeeen zeldsame hoek, die voor niet zeeibegraven legt, gelyk dat graf daar ool
Ren.dik , maar in ’t midden wel een mylnog te zien is.

preedt is, met een bogt na het Oost tenVan dezen berg af langs strand loopWay
Zuiden uit, vlak voor welks hoel-, Ba-Oost aan, een smal rifje ontrent eenNbi.
toe Rea genaamt, een rifje legt van an-half uur verre, wanneer men de riviei

derhalf myl in't rond, dat zich rondomWay Nobi, maar een spruitje, dat van
dezen hoek, by na als een hoofd opeenWay Lea ontrent twee mylen gelegen,
lichaam vertoont. Ook heeft men opontmoet.

dat rif naast aan’t landt ten NoordenEven buiten dit spruitje hegint de hoelHock

vier, ten Zuiden zes, en naast aan zeevan Peli van Pela, de Oostof Noord-Oost hoek
ten Noorden zes, en ten Zuiden vyf va-van Boero, die dric mylen omvarens
dein waters.en van ’t Noorden tot aan de Oost

En groote halve myl van dit rifje voor Wayzyde twee mylen breed is, van Cajeli ’s
dien hock is Way Lisa, die na veel Lal-,bogt, tot daar ly begint, wel vier

oni-B 3
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moet, die ieder ongevaer een half myl Waynaomwegen en kromtens, na ’t Westen,

Way van een leggen. Eerst na Way Poli,la, Wayzig mede als een van de grootste rivieHame
Apaja,heeft men, een quartier myl 'er af, Wayren van dit land, met Way Abbo, dog
Wav

Lasiatta, dan zo veel verder Way Lia,nog verre boven Cajeli na 't gebergte Gufs.
een halve myl verder Way Nala, een haltoe vereenigt; van welke rivier, eer

ve myl van daar way Apaja, nog een hal-half uurtje verder midden in een groott
ve myl voor by dit riviertie Way Gusli,bogt van twee mylen men ’t riviertje
van waar tot voor by Way Olo men eenWay Hame, en een halve myl van daar
smal rif langs strand heeft, puilende hierHet dorphet dorp Ilat heeft, alwaar men een hal

Lat Wa de kust van Way Gussi tot aan Waymyltje verder Way Namlea, en ruim
Namlea.

Samma met een hoek van een myl in 'tnog eens zoo verre Way Sesia, een mylWay Se
ront uit, voor welke dat rifje op zynsia, Way verder Way Nanam, nogeen myl verder

Nanam, breedste, en na gissing een quartier myl’sWay Sabelewa , nog een myltje verder
Way Sa in zee is.Way Sami by een kleen bogtje, en danbelewa,

Van Way Gussi nog een halve myweder een kleene hoek, die ront is, vint, Het dortWay
WayerSami, verder, komt men by Way Salis,die tot aan Way Makatita, ontrent een
jammaNayMsa-myl van Way Sami loopt, van waar een groote halve myl verder daar’t lanc
ndekatita,

weer wat inbuigt, heeft men het dormen tot aan Way Pekae, een groote
groottWay
rivierWay Samma; pas aan deze zyde of berivier, in opzigt dezer kleene waterken-Serama,

WayWayTa oosten Way Olo. Het is een van denog Way Serama een half myl van Way
Olora, Way grootste dorpen, staande onder een PatiMakatira, daar de kust wat inloopt to

Pekae,
of Grave, die de eerste in rang van deaan Way Pekae, en nog een halve myl

een gro¬
te tivier verder Way Tawa heeft, dat by na een vier Pati ’s van Boero is, en die ’t opper-

bevel over 360 zielen voert, waar ondenmyl van Way Pekae aflegt; van waar
120 weerbare mannen , en 40 Dati ’shet landt wel wat uitpuilende, tot aan

zynhet dorp Roemah Ite ontrent de groot
Deze rivier Way Olo is wel watrivier, Way Poli zoo West aan loopt,

naeuw in ’t inkomen, maar van binnendat men by na op ieder half of quartier
zeer wydt, en een van de grootste, zocmyls, de spruitjes Way Selia, WayAndre ri-
niet de aller grootste van ’t geheeleiland,Samana, Way Sena, Way Eela Wayvierkens
alzoo zy zich van 't Zuiden tot aan dedorpVila, Way Hesam, en dan het

Het dor Roemah Ite digt by de rivier Way Noort-zyde uitstrekt, alwaar zy zichPoli
Roemab met de grote rivier van Cajeli, Way Ab-binnen de spatie van drie mylen ontmoet.
Ite, en de

bo, ook vereenigt.Van het dorp Ilat, op een schorren hoek -
groote ni

Way Ti¬vierWa Van Way Olo meest West, met eergeplaatst, legt langs ftrand een kleent
boe, N29Poli. steenagtige soom tot aan het bogtie van kleene buiging na het Zuiden aangaande.
Nanoe

Way Sami, makende van llat tot Way ontmoet men tot het dorpOcki, dat pas Way La-
Nanam een flaeuwe bogt, en van Way bewesten een riviertie van die zelve naambat, Way

LatOC,Nanam tot Way Sami, nog een dierge legt, ontrent ieder half myl de kleenc
V2lyke bogt ieder van anderhalf myl; ook rivierkens, Way Tiboe, Way Nanoe
(en,

rekent men de verheit van llat tot Roe- Way Labat, Way Latoe, (voor welkt Way
mah Ite wel zes mylen te zyn. een kleen rifje pas in zee, een half mylOck.

at lever Dit dorp Ilat komt alleen met eer lang, en ontrent half zo breedt legt,
eensto¬ Coracora voorden dag, en deszelfs Orang en Way Kea, waar voor een zeerkleen
raCora

kaja gebied over 108 zielen, waar onder eilandje, ook met een zeer kleen rifje.uit

30 weerbare mannen , en 24 Dati ’s gelyk ’er zich ook een, wat groter voor
zyn. Way Latoe vertoont, dog die van Way

Van llat na Roemah Ite, by den in- Ocki legt wel een kleene myl van Way
lander Loema Ite genaamt, daar de kus Kea.
zig wel anderhalf myl na ’t Westen Van Ocki , ’t geen men zes mylen Het dorp
draeit, heeft men een groot vlak land, O,van ’t binnen-meir zegt te leggen, tot

Way’t geen ons eindelyk tot aan Roemah Ite aan Way Kola, buigt zich het lanc
Soelatoebrengt, een dorp, waar over een Sen weer wat in, alwaar zig, een quart my Way

gadji, of Hertog heerscht, die de eer Toetaba¬van Ocki, Way Soelatoe (ontrent wel
e, Wayste in rang van alle de Orankaja’s op ke zig t'zeewaart vlak in 't Zuiden een
2Oland van Boero is, en 't bewint heef- rifje van een half myl lang, en ontren
Way

over 3oo zielen, onder welke men 11. half zoo breed; met een smal lang ei- Vale,

weerbare mannen, en 56 Dati 's telt. Walandje 'er op vertoont) en een myltie
Kola.Van de groote rivier, Way Poli, dieRivier- verder Way Toetabare, een quartier

kensbe¬ 2  3 tacken heeft, en de grootste tot verder Way Lao, nog een quart myl
westen aan Way Olo is, loopt men al Wes verder Way Wale, en nog een half
Way Po¬ten Zuiden aan, alwaar men tusschen ’t myltje verder, met wat meerderbuiging1i, als
Way dorp Way Samma en Way Poli, da na het Zuiden, Way Kola opdoet, een
Laffiata, ontrent twee en een halve myl van eer rivier, die al fraai groot is, en veel tac-
Vayl legt, verscheide kleine spruitkens ont ken na boven toe heeft.

Daar
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Daar na puilt het land met een groo-

De hoek
te hoek , vlak na 't Zuiden uit, zynde

Batoe

van Way Kola af, tot bewesten de-Pegge.

zen hoek , Batoe Pegge genaamt, met

een rif beset, dat allengskens tot vlak
voor de hoek , op ontrent een quart
myl verbreet, maar van daar tot aan ’t

Way rivierken Way Nana, allenkskens af-
Nana. neemt, daar de kust weer na’t Noord-

westen inschiet.
Als men van Way Kola, dien hoek

van Batoe Pegge tot aan Way Nana
omschept, heeft men twee en een half
myl van nooden, en een quart myl bui
ten’t Rif wat Westelyker , dan vlak

voor den hoek, heeft men nog een rif-
je, dat van het Zuid-Oosten ontrent een
halve myl ver, hoe langer hoe smalder

tna ’t Noord-Westen loopt, zynde in
Zuid-Oosten geen quart myl, en in
Noord-Westen pas half zo breed.

Een half myltie westelyker, ontmoetWay So
lo, Way men ’t Riviertje Solo, vlak voor 't wel-
Boela

ke pas in zee ook een zeer kleen rifje
Way

legt, benoorden ’t welke men drie , enTina.
ten Zuiden vier vadem water heeft

Een half myl verder ziet men Way
Het dort
way Ti- Boela, nog zo veel verder, al Noord-
na, Wan west aan een dorp landwaard in, en een
Stamita, rivier, beide Way Tina genaamd, en een
Way vierde myl ’s verder, een spruit, Way
Baja.

Stamita, een half myl verder, Way Ba-
Way , nog een quart myl verder Way

Soclat, Soelat, nog zo veel verder Way Kiri-
Vay kille, een weinig verder Way Besi, en
Kirikille,

nog zo veel verder, dat zamen ontrentWay
Besi, een halve myl uytmaakt, Way Leksoe
Vay lo, en dan Way Wammala , een groo-
Lek oe¬ e rivier met veele Takken, aan welkers
10. WV2y
Wam- Oostelyke tak na boven toe , land-
mala een waard in het dorp Rebbe, en aan de
grote Westzyde het dorp Masserette , medeRivier-

andewaard in, wel drie mylen van
De dor

strand legt. Het laatste dorp heeft eenpen Reb-

Orangkaja, die onder zich 460 zielen,be, en

ass 136 weerbare mannen, en 50 Dati ’s,
rertC. Deze twee dorpen gelyk ookheeft.

Way Tina , en Ocki, plagten onder
Vay Sama te staan, dog 1672. in twist

geraakt , hebben zy zich by Roemah
Ite (uitgenomen Masserette, dat op zig
zelven bleef) gevoegt.

Vlak voor deze rivier Wammala, legt

ook een rif, dat by na Zuid-Oost, en

Noord-West strekt, een groote myl
lang, en een quart myl breed, met ver-
scheide kleene eilandjes ’er op, gelyk
nog zulk een eilandie wat Noordweste-
lyker in een revige bogt legt, behalven
dat ook langs strand, van Way Baja,
tot Way Mepa, een smal rifje, als een
soom loopt.

Van Way Wammala, een myl Noord-
Embotie

Oost aan, komt men by een plaats Em-Way
Haa. botje genaamt, en weinig verder by

15OINA.
WayWay Ha-a, vlak voor welk Riviertje,
Mepa¬die steenagtige zoom langs strand mer

kelyk breeder is, pas buiten tegen welk
rif aan, het voornoemd kleen eilandie
legt. Een half myl verder, daar ’t land
in, en dan tot Way Mepa toe met een

noek weer uitloopt , heeft men Way
Mepa, dat een myl van Faloe legt, al-
waar het land eerst een hoekje , dan
weer een kleen bogtie , dan weer een
noek die wat grooter is , en dan een
diepen smallen inbogt maakt, die meest

Oost aan loopt, by Faloe, zynde de
naam van die hoek van welke bogt van De hoek

Faloe.Faloe, ook een smal rifje, meest West
aan een groote myl verre langs strand

schiet; van waar men Noord-West aan.
een myltje verre weer een hoek, en dan

een diepen inbogt heeft, als een ronde
sak, wel een groote myl diep en breed,

De Bogt
Tihoe genaamt, wiens opening na zee:Tihoe¬
toe, geen quart myl breedte beslaat.

Van daar al Noord-West, hoe langs Way

hoe meer aan loopende, komt men een Karike.

aalf myl verder, by Way Karike, drie
groote mylen bewesten de troeble rivier
Way Wammala , die uyt een binnen-

water, Tisoe genaamt, haren oorspronk
heeft

Het dortVan dit Way Karike, waar by ook het
Karike,

dorpie Karike legt, loopt men een hal-Way
ve myl verder , by Way Pea, en eenPea,

Waymyl verder, by Way Koena, dat een
Koena,

fraije groote rivier is.
cutredie

Van Karike , tot het dorp Fog lyk groor

Rivierdat ontrent ses mylen van eer
legt, buigt zich de kust weer West-
Noord-West, voor al van Lissateke

De hockdaarDe eerste plaats na Way Koena,
Lissate-

men verder na het dorp, en den berg
te, Way

Tomahoe voortgaan komt, is de steenag Safie,

Waytigen hoek Lissateke, die daar vyf quar-
Sawapat,tier myl ’s aflegt, en met een kleen rif-
Nay

je, half maans wyze bezet is. Boa,
WayMa-WayEen halve myl verder heeft men

2. WayWaySafie, ontrent nog de helft verder
Fastou.

entCawapat, nog zoverre Way Boa,
eengroote myl verder Way Mata,
eenmyltje verder Way Fastou, nog

myltje verder, wel eer het dorp Fogi Het dorp
Fogile-eko , en dan nog een myltje verder,
ko, Wa-a dat men de dorpen Wadan, en Say-
dan, en

lani , voor by geraakt is , komt mer
Saylani.

weder by het Dorp Tomahoe, waar

mede wy begonnen hebben, en waar
by wy dan dit eiland Boero, in zyne
strekking, die ik ontrent 64 mylen, in
het rond gisse te zyn, (by andere op

geschaars 6o mylen gestelt) rond
wandelt hebben. Dog zo men de leng-
te (gelyk zommige) maar op 18 mylen
neemt , zal ’t pas ça mylen in’t rond
naalen. Zo nu was de staat van dit

and wel eer; maar zedert de oorlogen,
en wederspannigheid tegen den Koning
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van Ternate, (waar van wy in de zaken naculyks weerdig is'er van te spreken.
van dat Ryk, geschreeven hebben, en De Bosschen, hoewel schoon in op- vol

swaarge-van welke wy in die van Amboina nog zigt van de schone en nuttige Hout-wer-
vergte,enverder schryven zullen) zyn zy, heu ken, zyn ontoegankelyk, naar, en zo
jevaarly-lende met zyne vyanden , door onze dicht van berg-mosch begroeit, dat men

ke ve¬

wapenen zeer vernedert, en eindelyk werk heeft, om, zelf met levens-gevaar, gen.

sedwongen , om zig Ae. 1657. weer er door te komen, zo dat iemant de lust
met ons te bevreedigen; dog zo, dat om eenige reize derwaarts te onderne-
zy te gelyk van ’t gezag der Ternataan men vergaat; want behalven ’t gevaar
iche Kimelaha ’s ontslagen, en onder van de wegen, daar pas een man op ’t
den Landvoogd van Ampoina, als Stad- steilste der bergen gaan kan, en de swa¬
houder van wegen den Koning van re afstortende rivieren, kan men ook licht
Ternate, gestelt zyn; onder voorwaar- soorbuitengemeene grote Slangen, Kai- Door 't

onge-de , dat zy geen Ternataanen meer op mans, en ander ongedierte, zig of in
liertehun land dulden, veel min onder ’t ge- de rivieren, of te landt onder de struel-
nog ge-

zag van enig Ternataan staan zouden, bly- len, en 't berg-mosch onthoudende, eer
vaarly-

vende ider Orangkaja volslagen meester men ’t denkt of verwacht, aan zyn ein-ker.
en gebieder van zyn dorp de geraken.

Zedert dien tyd heeft men hen een Schoon nu ider Dorp zyne byzondert Berich-

geheel anderen, en wel dezen rang ge- ten derAlfoeresen, waar mede het handelt, heeft
Alfoere-geven. waar ontrent Lissella, aan de Noord-
en vanDe Iste was de Sengadja van 't dort kant alle andre overtreft, zo weet mer dit Land

Roemah Ite. De ade, de Pati van Way egter , door de berichten dezer Berg- van bin-

nen.Samma. De 3de, de Orangkaja van wilden aan de strand-bewooners, niet
-ajeli. De 4de, de Pati van Leliali. De anders wegens dit Landt van binnen te
de, de Pati van Tagalissa. De 6de, zeggen , dan dat het alomme zonder

de Pati van Lissella. Deyde, de O- volk, woest, vol vervaarlyke bergen, en
rangkaja van Tomahoe. De Bste, die zeer vol grote Slangen is. Maar hetEn voor

van Balamatta. De ode, die van Hlat, al van ze¬zeldsaamste van binnen , is een groot
ker bin-De rode, die van Bara. De 11de, die Binnen-Meir boven op zeker gebergte
en¬van Hoekomina. De 12, die van Ma- intrent midden in 't Landt, ’t geen deze
meir, or

roelat, en Marlattang, zynde de eene en geene nog uitgelokt heeft, om een ge-
bergtehelft van Leliali. En de 13de, die van reisje derwaarts te doen, om den oor-
gelegen.Massarette. Ook is 'er na dien tyd, spronk van de meeste grote rivieren van

zynde Kimelaha Hasi, met zyn broe¬ dit Land, die vry dik en troebel van
ders , gelyk wy onder Ternate zien, water zyn, en meer andre zaken na te
ondertusschen na de Laha, niet verre speuren, en of in dat Meir ook andre zeld-
van 't Casteel Victoria, op Amboina zaamheden, die men daar van opgegeven
verplaatst, een Nederlands Comptoir, heeft, waarlyk te vinden zyn.
op Boero opgerecht, met last, om ’er De cerste, die met openbare last my- Ao 1668
een Onderkoopman, of Boekhouder, eerstbenes wetens, daar na toe geweest is, was

109te leggen, om den handel, ’t zy van Pa¬ de Vaandrig Johan Leipsig, die zeder
doordi, ’t zy van kleden, en wat verder we- A°. 1659. Opperhoofd van Boero zyn- han

gens de E. Maatschappy te verzorgen de, Ao. 1668. een Reisje derwaart on-Leipsig
mogt vallen , waar te nemen; hoewel dernomen heeft, waar van dit zyn be-
zy daar weinig voordeel heeft, dan van richt is.

de Padi en 't Hout dat 'er valt, zynde de Den 3de Januari vertrok hy van de Bericht
winst op de kleden niet groot. VJesting met een Orembaai, vier Zolda- daar van

Dus verre dit Land van buiten be¬ ten, en eenige Orangkaja ’s na de Zuid-
schouwt hebbende, daar het zig alom- zyde van Boero, om, volgens zyn ont-
me meest met schoone stranden, lom- werp, van die kant na 't Meir te trek-
merryke Bosschen en menigvuldige Ri- ken; dog verscheide onverwachte ver-
vieren en spruitjens, die 'er wel 120 zyn, hinderingen deden hem dit voornemen
vertoont, weten wy nu hoedanig het staken, en na Lissella gaan, om dat de

in zyn omtrek, en langs deszelfs stran- Pati van dit Dorp hem verzekerde, dat
den is. sit nader was, en een veel korter reise

Nu dienden wy nog iet van het getal geven zoude.
hunner Coracora’s te spreken, maar zul¬ Dierhalven trok hy den pde dto de
len dat uit stellen, tot daar wy in 't by- grote Rivier van Lissella, of Lissiela,
zonder van de Hongi-vloot handelen. Way Ila genaamt, Zuid-waard op, bre-

Wat nu het Land in zyn binnenste kende (om zo te spreken) door een groot
aangaat, het is vol akelige bergen, wel¬ vlak, dog donker Bosch, ’t geen door
ker namen zelf niet eens bekent zyn, al zyn vogtigheit, en digte lommer niet
zo niet, dan Alfoeresen, en die nog zo alleen naar en ysselyk, maar daar het ’s
weinig in getal, daar op wonen, dat het nagts ook zo kout was, dat men nau-

lyks
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meir maar tusschen de 5a6 mylen van te ditlyks vuur maken, en gemaakt zynde.
meir vanhet Noorder strandt is, en waren vanniet wel aanhouden kon; de bomen me
t N.oordeel , dat den weg nog wel nadermosch, dikker als een man in zyn mid-

strand is.
zou te vinden zyn, by aldien men dieden, bewasschen, waar tegen willende

recht toe recht aan zoeken, of den in-leunen, bevonden zy menigmaal maar
lander , die maar wat nader opgevendunne, en zo dik begroeide booniken

wülde, ’t geen men meinde dat hy navan I duim a 2 dik te zyn, die schielyk
liet , om de Nederlanders van dierge-en tegen hunne gedagten brekende, hen
lyken tocht meer af te schrikken, en omdus wel eens met groot gevaar om verre
die nare wildernissen in tydt van noodtdeden vallen.

te zekerder tot schuilhoeken voor zigDe grote slangen, waar van men zoo
zelven te houden.veel opgegeven had, nog ander onge

Zy vonden de laatstgemelde vlaktcdierte, ook geen gevogelte, hebben zy
met eenige thuinen, op zyn Ambonschin dit bosch vernomen, maar wel een

beplant, en hier en daar een Alfoereesgroot getal Bosch-verkens, die daar zeer
bosch-huisje staan, in welke zy die laat-vermenigvuldigt zyn, zedert de Moh
ste nagt rusten.nammedaanen; die een afgrysen van spel

Ook vonden zy in die thuinen veel Wat hyhebben , daar plegen huis te houden.

onder-Batatas, en in die huiskens veel PisantOok zagen zy in ’t zelve geen Kajoe
wegenKaladi , en tamme verkens ; maarPoeteh- of Casuwaris-bomen, een klaar de
vontAlfoeresen voor de Nederlanders be-bewys , dat de gront daar al te vogtig.

vreest, hadden de vlugt genomen, hoe¬en voor zulke boomen niet bequaam
wel zy daags er aan wederquamen, too-WaS

nende aan Leipsig, hoe zy met die tammeDen 10de vervolgden zy haren weg
verkens, de wilde wisten te vangen.nog langs deze Rivier door dit naar

Zy vonden daar ook veel Saguweer-het Bosch.

voomen , waar van zy de drank hemDen 11de quamen zy aan’t riviertje.
Waha en nog twee mylen verder de ri- aanboden.

Alfoere-Die nagt daar uitgerust hebbendevier Waors , die beide zig ter rechtei
sen die byquamen den 16de agt Alfoeresen af vannant in Way llaontlasten; nog drie my-
hem ko¬

’t naaste gebergte, die uit last van heten voortgetrokken, lieten zy Way Il- men.

Opperhoofd door Orangkaja Nala Besiaan de linkerhant leggen, en quamen ter

te gemoet gegaan, en met eenige klee-rechter hant in een fraje valley, alwaar
den, om hen aan te lokken, begiftigtzy zich den derden nacht neder ssoegen.

wierden, ’t geen de onzen die nacht daarom wat uit te rusten
nog blyven dede.Den 12de trokken zy over die valley,

ZynDen 17de trok men gesamentlyk meten quamen ter linker hant by een hoog
komstbyOrangkaja Nala Besi na 't Meir, daargebergte, daar zy met veel moeite dien
t meir.

zy tegen de middag eerst by quamendag opquamen, blyvende die nagt daar
Zy vonden in ’t zelve zeer helderboven op rusten

water, hoewel de zoldaten, die de ReisDen 13de moesten zy dat gebergtt
met hem gedaan hebben, dit loochen-enweer afzakken , met veel moeite
den, en gisten dit meir wel ruim zegevaar, ontmoeteden Way Ila weder
breed als den inham van Amboina, tegenblyvende nog wel vier mylen lang by die
over het kasteel Victoria, die op anderrivier, die zy eindelyk ter linker han
halve myl uit komtverlieten. Van daar quamen zy by 't ri

Zy vonden’er ook veel wilde endvo-Wat hyviertie Werain, waarlangs zy ontrent an
daarge-gels, en duikers in, maar geen andrtderhalve myl opgingen, tot zy eindelyk op
zienvisch, dan Aal, en zagen dat de zoom, ofden hogen berg Coak Niesse quamen,
aeeft.

strand van dit meir over al week, en slyvan den welke zy ontrent den avont niei
kerig, ook hier en daar met Bamboesenverre van ’t kleen riviertje Way Tabi
bewasschen wasafdaalden , genootsaakt zynde daar hun

De onze waren voornemens, om vannen nagt-rust te nemen.
eenig hout een vlot te maken, om hetDen 14de langs dit riviertje nog drie
van binnen nader te ontdekken ; maarmylen verre den berg af gegaan, qua-
de Alfoereesen wilden dit niet toestaan,men zyby een groote vlakte, die zig to
ja beletteden hen zich daar in maar teaan het Meir uitstrekte.

wasschen.Zy waren wel zes dagen onder weg
Zy vonden ’er een schuitje in, heb-geweest, hoewel zy den eenen dag door

bende de gedaante van een bakkers trogden anderen niet boven een groote my
en uit een stuk van een boom gemaaktaf leggen konden, zo wegens de krom
maar ’t was zoo tuitelig, dat het eente, en t gevaar van de smalheit der we
zoldaat, die 'er in vaaren wilde , haastgen, als wegens de moeite, om door
na de gront geholpen zou hebben.de rivieren te geraken.

Het Opperhoofd deed wel alle moeite,Zy hadden bevonden, dat het binnen-
ontII. Deel.
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ter verzekering, dat zy daar niet als ver-om meer Alfoereesen door beleeftheit by
pieders van haar land, maar ten goedezich te lokken, maar kon’er geen meer,
gekomen waren, vreezende dat het in-dan de voornoemde agt Persoonen, toe
zicht van die tocht niet anders was, danbewegen , behalven dat ook die zeer
om hun alle meester te werden, en inwoest, en zelfs zo onkundig in de tale
slaverny te brengen, waar voor zy eendes lands waren, dat men 'er niet veel

doodelyk afgrysen hebben.bericht door bekomen, en dierhalven
Men vraagde aan die Alfoereesen ook,ook niets van dat opgeven van zommi-

of zy in dit meir by storm of onwederge inlanders hooren kon; te weten, of
eenige verandering vernamen, waar oper midden in’t land nog een byzon-
zy tot antwoord gaven, dat zy 'er gol-der eiland, en hooger op, een zeldsame
ven en baren als in de openbare zeeboom, die allerlei bladeren droeg, zyr
en niet anders van eenige opmerking daarzoude, ’t geen andere weer van een ei-
in vernomen hadden.landie in ’t midden van ’t meir, en var

Dewyl de onze dan hier niet meer teeen boom daar op, voorgeven.
doen zagen, begon men weer van de teMaar dit is zeker, dat de onze toen
rug-reize te spreken. Men passeerde langsdaar in geen ander, dan een kleen ei-
het meir veel thuinen der Alfoereesen, zolandje, waar op maar wat ruigte, en
als men na ’t Oosten ging, en ontmoet-kreupel-bosch groeide, gezien hebben.
te een sterk afloopende rivier, die naAan de eene zyde van ’t meir, daar
alle schyn zig in de bogt van Cajeli ont-men ’t gebergte afkomt, hadden zy
lastte. Zy namen hunne nacht-rust byHy raaltook veel bloedsuigers vernomen , die

zynedie rivier, dog raakten ten eersten al deeen halve vinger lang, en by na een
NegAlfoereesche Weg-wysers quyt, ’t geerpink dik, hen in't op en af klimmen, 7eut

hen grooter belemmering gaf, als menvoor al als zy stilhielden, debeenen op-
Juyt

t denken zou. Men giste echter nog maargekropen waren, dan ten eersten aan
twee sware bergen over te moeten, enbloedsuigen begonnen; dat egter de on-
dat men dan vorder wel gemakkelykerze zo veel schade niet toebragt, als wel
aan strand geraken zou.de koude en vogtige gront, waar door

Den 18de wierden zy van de Gidsenverscheide lam geworden, in 't vervolg
die zy nog by zig hadden, tot aan dealle andre algeschrikt hebben, die ge-
rivier Way Nipel, die ook uit het meirvaarlyke en doodelyke Reize, waar van
zyn oorspronk heeft, over akelige ber-zy, ten besten genomen, niet dan een
gen, en langs afgryzelyke wegen, voorlam lichaam t’'huis konden brengen,
geen Nederlander te passeren, gebragt ;weer te onderneemen, behalven dat ook

alles , ’t geen zy daar gezien hebben, maar wat raad , de noot brak hier de

wet, en men moest met het uiterste ge-niet van die weerde was, om iemant, die
vaar van lyf en leven , wilde men in ’tzyn gezoutheit beminde, daar na toe uit
bosch niet van honger en ongemak ver-te lokken.

gaan, ’er zien door te raken, en langeDe Alfoereesen, die men kleederen.
teilten, die hen de hairen te bergen de-en daar na ook geld aanbood, maakten

zo weinig werk van ’t een en ander dat den ryzen, na beneden afzakken. Ver-En in 't

nemende toen het te laat, en ’er geen uteistehet te verwonderen was, dat menschen
middel om te rug te keeren was , dat Sevadldie geheel naakt gingen, behalven een
men hen een verkeerden weg, en mo-Tsjdako, of swagtel, van basten van
gelyk al willens aangeweezen had.boomen om hunne schamelheit, al was

’t maar om zig voor de koude van de Den 19de wierden zy zeer door de

bosschen te dekken, daar toe niet be sware regen in 't gebergte belet, waar
geeriger waren; dog de gewoonte is by door zy pas drie mylen op die dag voort-

trekken konden.hen, gelyk by alle menschen, de twee-
de nature, en heeft hen het quaat, dat Den zoste konden zy mede niet veel
andre van die bosch-koude hebben,al poeden , doordien Leipsig onpasselyk
van jongs afdoen te boven komen. Ons geworden, en vry swak was, weshalven
volk zag hen ook swaarden en parangs zy zich by een kleene spruit nederssloegen.
hebben, een klaar bewys, dat de inlan- Den 21, 22, en 23ste hielden zy mef Koomt
ders van de stranden met hen in goet ver- een brave marsch door het dichte bosch nog ein-

stant waren, en met hen, als zy maar delylhier en daar wat uitrustende, zoo sterk
weer 12nwilden , verstaanbaar spreken konden, aan, vrezende het ’er anders niet af te
strand.alzo zy dit geweer van geen andren kon¬ zullen brengen, dat zy eindelyk op die

den bekomen, nog stoffe, nog middel. aatste dag weer aan ’t, oorder-strant
nog kennis, om die zelf te maken had¬ by de rivier Way Nipel ontrent Taga¬
den. lissa quamen, van waar zy met een Tsjam-

Zy verzogten ’t Opperhoofd ook, om pan van Lissella na Cajeli vertrokken, daar
hun Matakau met hen te drinken, ’t geen zy die zelve dag, na twintig dagen van
zooveel is, als by ons den Eed te doen, huis geweest te zyn, aanquamen

Zedert.
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Zedert deze Reize van Johan Leipsig

wete ik niet, dat oit iemant de lust be-
kropen heeft, om die gevaarlyke Tocht

te ondernemen, teveeldoor zyn bericht,
en de gevaaren door hem, en de zynen
geleden, afgeschrikt zynde.

Dus hoorde men in een lange reeks
van jaaren hier af niet spreken, dan dat

de Heer Landvoogt , Adriaan van der
Stel, A'. 1710. in de maant October dic
Reize zelf in perzoon ondernam

¬De Equipagie Meester Mars, die ci
ool na toe ging, heeft my'er deze om

standigheden in ’t korte af verhaalt.
Voor eerst, had hy van ’t Noord

strand opgaande, dit meir twee mylen
Zuidelyker, als het in de Kaart legt, en

tmaar twee mylen en een halve van
trand bevonden. Hy zeide na dat hy
an Cajeli in een dag tot Way Nipel
geschept hadt, van dat strandt maarvier
dagen onder weg geweest te zyn, en
vy zyn komst daar ontrent den Orang-
kaja van ’t dorp Wakkabolo, of Wa-
kollo, die de Reis ook met den Vaan-
drig Leipsig derwaarts gedaan hadt, nog
in’t leven gevonden te hebben.

Het meir zelf had hy zes mylen in
zynen omtrek, of in ’t ront, twee myler

Va-lang, anderhalf myl breedt, en 20
endem diep in ’t midden bevonden ,

geen andre visch dan Aal; maargeen ei-
Op.landcken , nog eenigen boom daar

hoewel de inlanders ’er nog veel van ram¬
melden, zeggende, dat het eilandt nu
onder water, en de boom daar op was, )
vernomen.

Hy hadt ook verscheide dorpkens by
dat meir, ider van 15 2 20 Alfoereesen,

en boven by 't zelve het zoo koudt be-
vonden , dat zy malkanders adem ge-

makkelyk zien konde.
Hy zeide ook veel Talingen en End-

vogels in dit meir gezien te hebben, van
welke verscheide, schoon de Alfoeresen

het tegendeel verzogten, geschoten zyn;
zonder dat 'er egter eenig onweder, ge
lyk de Alfoerees, toen hy dat afbad, zei-

de te vreezen, op volgde.
Ider Orangkaja, zoo der Alfoereesen

als der strand-Orangkaja’s moest ook
by de komst der onze aldaar een riet, of

een stok ten teeken , dat zy daar in vrient-
schap quamen, in ’t meir steeken.

De situatie van ’t meir quam hem ook
niet fraai nog vermakelyk voor, voor
zoo verre het rondom tusschen hemel

hooge en akelige gebergten zonder
cenige vlakte gelegen, en wegens zync
naarheit , de moeite niet weerd was,

die hy met zyn Reisgezel Herman Chri-
stiaan Dove, toen daar Opperhooft zyn-
de, ’er om gedaan hadt

Hy zeide ook, dat al het volk, on-

trent het meir woonende, by hun aan-

77

77

77

19INA.
enwesen daar te zamen gekomen was,

dat hy ruim 160 mannen, in de vovrou-
wen, en 50 kinderen gezien hadt.

Dit alles gezien, en zeer nette op-
merkingen ontrent alles op dit meir ge-
nomen hebbende, is hy aan de Zuid-
zyde, in twee dagen weer afgekomen;
moetende zoo veel langer nu scheppen,
om weer aan de Vesting by de rivier
Way Abbo te komen.

By zyn te rug komst aan ’t kasteel
Victoria is 'er volgens dit zyn bericht
een tekening van dit meir voorden Land-

voogt gemaakt, waar van men de we-
derga hier No. IV. afgebeelt ziet.

Eindelyk meinde gemelde Mars ook,
dat Way Nipel, die hy hier en daar in
t opgaan maar een knie diep bevonden
aadt, de eenigste rivier was, waar in
zich dat meir ontlastte.

Om nu nog netter kennis van dezen
tocht van den Heer vander Stel na dit

binnen-meir te krygen oordeelen wy
niet ondienstig een bericht van zyne be-
inding te dier tydt volgens de aantee-

van dag tot dag op dietening

Tocht gedaan, hier mede op tegansche

geven.

Dag-Register , van het
voornaamste voorgevallene op de
Hongi-of Corcorre Tocht, gedaan
in de Provintie van Amboina, door

den Ed. Achtb. Heer Adriaan van

der Stel , Raad Extraordinaris
van Nederlants India, mitsgaders
Gouverneur, en Directeur deeser
Provintie, in den jare 1710. be¬

gonnen op Maandag den 27. Octo-
ber.

De Ed. Heer Gouverneur op eer-77

gisteren na de middag alle de hoofden
der presente Hongi-vloot, in de Maleit
sche Tale duidelyk hebbende laten

voorlecsen’t Reglement op het schep-77

ven der Corcorren beraamt, en vervol-
7

gens ook aangestelt den Boekhouder,
7

en PlWinkelier, Carolus Schulerus,tot
2u

iscaal van de genoemde Hongi Togt211
en wyders de Corcorhoofden in beden-

17

kingh gegeeven, of niet liever eeni-77
ge der zelver met hun Corcorren hier

27

wüden blyven leggen , om eenige
27

boomen tot repareering van het zee-37

hooft te kappen; in plaatse van met de17
Hongi te scheppen, en dezelve alle

verklaart hebbende zyn Ed. met hun
7

Corcorren op de Hongi Togt te wil-110

len volgen, en dan naderhant geza-
mentlyk de benodigde boomen nog te

kappen, zoo verklaart zyn Ed. zeer
77

vergenoegt te zyn, over hunne be-7
toonde bereidwilligheit, in het pre-21

steeren

Nette
cenlee—

ning van

dit bin-
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steeren van ’s Comps. diensten, en verders den geheelen dag over, tot27

waarschoude verders van meening te27 dat des avonts ontrent zeven uuren zig21

zyn, op heden te vertrekken.7 van landt, na genoomen afscheid van
In gevolge dan van welke waar- den Onderkoopman Fredrik Twyssel,33
schouwing welsgemelde zyn Ed. des2 en deszelfs huisvrouw nevens den27

agtermiddags de klok ontrent half Koopman Jakob Bottendorp, en de3
twee uuren van zyn Ed. wooning bin-77 Larikeese Orangkajen, naarboord van77

nen ’t kasteel Victoria, doorde Lant de alhier ter reede leggende Chaloup77

poort naar buiten, en zoo de ring- Hitoe begaf, om met de zelve naar17

muur om , en naar ’t zee-hooft af- ’t eiland Boero over te steken. Naar77
gaande tusschen de binnen het kasteel33 dat zyn Ed. dan alhier op alles in de77

in de ringmuur gerangeerde Militai¬ vloot nodige ordre gestelt, en bevo¬27

ren, en daar buiten in 't geweer staan- 73 len hadt hem na Boero te volgen,
de Kompagnien Burgers, verzelt van wiert kort daar na de zeinschoot ge-13
alle de gequalificeerde Ministers die daan, gerakende vervolgens de Cha-27
dezen Togt staan by te woonen,en loup met de Corcorre-vloot, en een

van veele andre blyvende vrienden en17 Orembai van Orangkaja Irahim van
vriendinnen, welke afscheit van zyn23 Assaloelo, die genegen was zyn Ed.
Ed. genoomen hebben, daar op21 in 27te volgen, onder zeil , 't welk den
de Corcorvan Titaway overgestapt is,77

2 geheelen nagt continueerde , tot
met veele vrienden geaccompagneert77 dat77
om zyn Ed. tot in de Portugeesche77 77 Woensdag den z9ste met den dag

3 Baey uitgeleide te doen. de vloot redelyk van den anderen ver-17
Kortdaar op wierd de ordinare zein- spreit was; want d’eene party om de
schoot uit de Corcorre van Titaway2 Luid, en de andere om de Noord, en
gedaan , waar op de geheele vloot,77 West, gelopen waren, egter tegens
bestaande maar in 19. Corcorren aanL2 den avontstont geraakte deChaloep Hi-
’t scheppen geraakte, onder een salvc toe, met den Ed. Heer Couverneur,

van 19 kanonschoten zoo uit het ka- en verders de geheele Corcorre-vloot
steel, als van het waterpas, verzelt van 2

7 behouden in de bogt van Cajeli, voor
chargies der militairen in ’t kasteel, als7 den Pagger Defensie ten anker, uitge-

mede der burgers , die zyn Ed. tot zondert de Corcor van Tomilehoe, en
aan ’t hooft gevolgt waaren, schep- de Tsjampan van Boero, op welke

pende zoo voort, tot dat ontrent vier27 de Predikant Abrabamus Parent, van
uuren in de Portugeesche Baey ten zyn Corcor van Bonoa in de Lei was
anker quamen, alwaar alle de vrien-

22 overgegaan, die nog agter bleven.
den van zyn Ed. deftig onthaalt zyn- Kort daar na begaf zig zyn Ed.

de, en verders afscheit genoomen2 77 naar landt, werdende door het Sub-
hebbende, bleef de vloot alhier leg- 77 altern hooft, aldaar, den Boekhouder

gen tot2 Herman Christiaan Dove beleefdelykDingsdag den 28. October, wan- ontfangen , en door een Compe. in-
neer ’s morgens ontrent drie uuren op27 anders met schilden en swaarden17 ge-de gewoone zeinschoot wederom aan wapent naar ’s Compe woning bege-17

't scheppen zynde geraakt, passeerden 27 leit, en met drie chargies van’t guar-
met heel lieffelyk weer, ende stil wa nisoen, en dertien kanonschooten uit7
ter ongevaar ontrent zes uuren zeer de Pagger Defensie begroet.
gemakkelyk den klippigen hoek van Donderdag den 3oste Octob. be¬
Alang, van welkersberg de gewoone landde hier mede de Eerw. Predi-33

23eerschooten zynde gedaan, zo passeer- 7 kant Abrabamus Parent, met Comps.
den wy ontrent agt uuren Larike, al-27 Tsjampan, zynde door de felle te-27

waar zyn Ed. met drie chargies mus-
77 genstroom belet geweest gisteren

quetterye, en elf kanonschooten wiert avont tot dus verre te komen. Wiert
gesalveert, scheppende zodanig voort, ook heden een briefje af gevaardigt,
dat ontrent halt tien uuren in de Lei, aan den Ed. Opperkoopman Johan-
of Kalkbaei ten anker quamen, al- nes Philippus Sipman, en verdre Le-
waar zyn Ed. door den Onderkoop den van den Ed. Agtb. Politiquen
man, en ’t Subaltern hooft van Larike, Raad, luidende als volgt:
Fredrik Tuyssel, deszelfs huisvrouw
en alle de Larikeese Orangkajen be¬
leefdelyk, onder ’t lossen van eenige
kleine stukjens verwelkomt wiert,
komende alhier mede met een Orem-
bai de Koopman en Subaltern hooft
te Hilaot Jacob Bottendorp, om zyn Ed.
te begroeten, blyvende zyn Ed. hier

AMBOI-
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scheiding 't zelve binne-meir gezegt
wierd gelegen te zyn, dog quam zynAMBOINA.
Ed. met zeer groote verwondering te
voren, dat geene van hen allen, (niet

Aan den Ed. JohannEs tegenstaande daar onder veel bejaarde
lieden waren) oit in hun leven ontrentPHILiPPUS SIPMAN
dito meir geweest waren, alleen maar

Opperkoopman, en Secun van hooren zeggen, wetende, dat 'er27
zodanigen meir moest zyn; niemant1de persoon , nevens de ver
wist ook zyn Ed. eenige opening van20dere Leden van den E. de weg derwaarts te geven, tot dat77

Agtb. Politiquen Raadt. ten laasten naar lang omvragen, te77

voorschyn quam eenenListoelanOrang-21
Toeha van Lissela, de welke verklaar77E. Ernstfeste, Welwyze , Voorsienige,

de zelfs noit aan het bewuste binnen-en zeer Discrete.
meir geweest te zyn, maar wel ge-77

Na dat op Maandag voorleden ,2 hoort te hebben, dat de weg der20
den z7ste dezes van Amboina was waarts begon aan de rivier Way Ni20
vertrokken, en den 28ste dito ’s mor pel, op de strand van Lissela, dat men23
gens vroeg met de vloot de Portugee- zodanig moest marcheeren twee da-21.
sche Baey had verlaten, zyn wydie gen lang, tot dat men quam byeen77

morgen ontrent negen uuren met de Alfoerees Negrytje Fnabo genaamt77
geheelevloot inde Lei baey ten anker van waar men verders zoude moeten77
gekomen, alwaar dien dag gerust heb vertrekken na de Alfoereesen van Wa27
bende, heb ik my tegens den avon kaholo, zynde die gene, die rontom77

op de Chaloup Hitoe begeven, en27 het meir woonden, ’t geen ook wel77

ben daar mede ontrent zeven uuren.77 ruiin twee dagen weg ’s zoude uit
gevolgt van de gansche Corcorre maken. Hy zeide verders, dat de77

vloot in zee gestoken , direct naar7 Alfoereesen van Wakaholo daar koop-
Boero toe, om dat het aangename manschappen afbragten tot die van

weder en voordelige wind ons daar77 Fnabo, met de welke zy handelden, en
77

toe noodigden, zynde alzo heel ge die van Fnabo weder met de strand-
makkelyk op woensdag tegens den a-27 'Alfoereesen van Wannebo. Dat het
vont, alhier aan de Pagger Defensie27 egter zomwylen, maar zeer zelden, ge-77
op Boero gearriveert, ’t welk nodig7 beurde, dat de Alfoereesen van Wa-

2
hebbe geagr UEd. mits dezen te ad

77 kaholo zelfsafquamen tot aan de strant
viseeren , om U’Ed. van ons arrivement2 toe, dat hy Listoelan zulks niet alleen
tot dus verre kennisse te doen heb-77 gezien had, maar zelfs ook had ge-27
en sproken met het hooft of de orang-7 77
En alzo deze ten geenen anderen kaja van de zelve Alfoereesen van
einde gerigt is, zal ik naar UEd. per- Wakaholo, zynde een oudt en grys77
sonen met Comps-dienstbaaren omme

77 man , dat de koopmanschappen die7

slag in de veilige Hoede Godes bevolen zy afbragten, ten meesten deelen be¬
te hebben, blyven (onderstont/ UEd stonden uit Tabac, Catsjang, Boont-

geneegen vrient, en dienaar (was ge-77 jes en Ottong, verders ons aanwyzende
tekent ) Adriaan van der Stel (in Mar- dat een strand Alfoerces , genaamt

gine) Boero Defensie, Donderdag77 Wannebo, die veeltyts gewoon was
den 30. Octob. A'. 1710. naar Fnabo te gaan, ons aun de strand77

De Ed. Heer Gouverneur van mee van Lissela van alles wel nader opening20

ninge zynde, zig tebegeven naar eer zou geven, waar op ook zyn Ed. last20
77

groot binnen-meir op dit eiland gele- gaf, om den zelven voor af te waar77 7
gen , waar uit door de ingezetenen schouwen dat zyn Ed. derwaarts ftont77 77

gezegt wierd dat alle de rivieren op dis te komen, metaanzegging dat hy zig77
elland haren oorspronk zouden trek- dan by zyn Ed. konde vervoegen.2
ken, deed daar ontrent by verscheide Voorts wierden de Assistenten.3727

Boeroncesen en Alfoereesen onder7 Christiaan Spelt, en Pieter Pik, doo2110

zoek , hoedanig het met het zelve zyn Ed. gecommitteert, om ’s Comp20 77
gelegen was, en wat weg men best effecten ten dezen Comptoire beru-27

21u
zou moeten kiezen om derwaarts te stende, op te nemen, en de bevin-27 110

geraken, mitsgaders hoe veel tyc ding van dien tegens de handel-boel¬27 77

men met die reize wel zou moeten es, daar van gehouden wordende, te77

doorbrengen, te meer daar ontrent confronteren.27

zelfs ondervraugt hebbende den Pati, Ook komt alhier tegens den avont
3ofOrangkaja van Lissella, nevens zyn Pr Tijampan tc arriveeren Adriaan20
Orangtoeha ’s, onder wiens limiet- Paya Orangkaja van Tomilchoe, op77

3 Manipa
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Manipa gelegen, te meer, reets een77
van de Gnadjos zyner Corcorre ge

22
broken was, en dat hy daarom zyn

2¬
Corcorre op Manipa had gelaten om

31
de zelve zo spoedig doenlyk was te

27
repareeren, en ondertusschen met deze

27 Tsjampan, nevens de opgehad heb
23 bende Europeanen ten eersten de Hongi
2

was gevolgt, ’t welk zodanig door zyn23
Ed voor gerapporteert gehouden wierd.

23
Des avonts begaf zig zyn Ed. door
de gerangeerde Kompagnie gewapen-23
de inlanders wederom na boord, van

77
waar ontrent tien uuren uit de corcor

27

33 van Titawai de gewoone zeinschoot
geschiede, wanneer de geheele vloot

27
aan ’t scheppen raakte, verzelt van
het Subaltern hoofd van Boero, en
meest alle de Boerosche en Amblauw-
sche Orangkaja’s, met hunne Orem

bajen de Noorthoek van de bogt van
27

Cajeli om, zodanig den geheelen nagt27
met scheppen continuerende, tot dat

Vrydag den 31ste October, der
geheelen dag noch al met scheppen27
wierdt doorgebragt, wanneer wy des

27

7 avonts aan de strand ten anker quamen
3 niet ver van de rivier Way Poetel

onder Tagalissa resorteerende, alwaar27

zyn Ed. aan strand zyn avontmaal
met zyn byhebbent gezelschap quam
te nuttigen. Hier verscheen ook by
zyn Ed. de Alfoerees Wannebo, waar

van op gisteren dato vermelt staat.
77
die aannam de beste weg naar het meir

aan zyn Ed. te toonen.27
begafNaar gehouden avontmaal,

zig zyn Ed. weder naar boord,20

totde de scheppers wat uitrusten,7
Saturdag den 1ste November, wan
neer ’s morgens ontrent tien uuren,

77
de dreggen wierden geligt, scheppen
de de vloot voort, tot dat men met
het opgaan der Zon, aan de stranc

van Lissella, by de rivier Way Ni
77

pel quam , alwaar de zelve weder77
ten anker raakte. De Ed. Heer Gou-

77

verneur alhier aan land zynde gestapt,37

en by de rivier Way Nipel den Al-
foerees Wannebo ontboden hebbende,

om met hem te beraatslagen wegens73
de weg, die men naar het binnen-meir
zou moeten houden, zo quam zyn
Ed. met groote bevreemding te vo
ren, dat hy Wannebo, nu zeide, dat
de weg na het binne-meir langs deze

rivier Way Nipel moejelyk was, om
door Europeanen gebruikt te wor
den, en dat by derhalven zyn Ed.
aanrade, om met de vloot weder te
rug te scheppen tot de rivier Way
Poetch, van waar in de morgenstont

vertrokken waren, en van daar liever77

2 op te marcheeren, onder verzekering
dat die weg veel gemakkelyker, er

INGE VAN
alzo kort was, waar op zyn Ed. hem

77

Wannebo deed afvragen, waarom hy
zulks gisteren aan zyn Ed. ontrent

Way Poeteh niet had geopenbaart,77

wanneer hy by zyn Ed. was gekomen,
want dat door deze zyne begane mis-
flag, nu de geheele vloot die weg van

Way Poeteh tot Way Nipel, en van77

hier weder derwaarts , onnuttelyk
zoude geschept hebben , dog of
alle deze vertoningen kon zyn Ed.

geen ander antwoort van den zelven
77

bekomen, als dat hy dom was, en77

zulks vergeten had aan zyn Ed te
zeggen, als daar niet om gedagt heb-37

bende.77

Zyn Ed. dan egter tot deze resolu-
tie komende, om weder te rug naar77

de rivier Way Poeteh te scheppen,
egter bevorens die van Fnabo hebben-

de laten gelasten, om met eenig volk
zyn Ed. op de weg van de rivier Way
Nipel te ontmoeten; zond aanstonts
noch twee Alfoereesen nadie van Fna-

bo, om hun hier ontrent kennisse te

geven , en met een aan te zeggen,7

dat hy in plaats van de weg van de ri-
vier Way Nipel, die van Way Poe¬77

teh zoude afkomen, om dat de zelve
77 wegen in ’t gebergte by malkanderlie-

pen; dit dan zodanig zynde geordon-77

neert , begeeft zig zyn Ed. weder77

naar boord, en laat op gedane zein-
schoot aanstonts de dreggen ligten,
scheppende de vloot vervolgens we-
der naar Way Poetch, alwaar het an-

ker weder in de gront wierd gesme-
ten. Alhier hield zyn Ed. het mid-77

77 dagmaal met de by hem hebbende
vrienden; en om den Alfoerees Wan-

0 nebo aan te moedigen , liet zyn Ed.
hem nevens zig aan tafel zitten, hem
37nevens noch een van zyn makkers van

27 zyn Ed. tafel spysigende-
Daar na ontrent vyf uuren naar de

20 middag, begeeft zig zyn Ed. rmet al-
le zyn Ed. Hongi-gezelschap, 't Sub-77

altern Hoofd van Boero, de hoofden

der Corcorren en Negrys hoofden van

3 Boero, en Amblauw, onder geleide
sy van den wegwyzer Wannebo, met
ontrent 20 man van ider Negry op
weg, beginnende ontrent een mus-
quetschoot bewesten de rivier Way
27 Poeteh, die wy in’t marcheeren veel

malen passeerden. Zodanig conti20

27 nueerden wy ontrent anderhalf uui
hebbende onderwegen twee Alfoeree
se-huisjes gevonden, doch geen men
schen daar in, de duisterheit des nagts
nu beginnende te vallen, en het maan
ligt niet helder genoeg zynde, mits

5 de steen-agtige wegen die men con¬
23 tinueel moest passeeren, zoo liet zyn

Ed. hier halte houden , even be¬2.

noorden

Waar ot
zyn Ed.
dien
Tocht

van Way
Poeteh

begon¬
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noorden de zelve rivier Way Poeteh,
om den aanstaanden dag te verwag
ten, en om met meerder veiligheit de

weg te konnen vervolgen37
In middels komt hier van Boerc

aan, een Post-houder, genaam Jan
2

Jansz. mede brengende een Missive37

van den Opperkoopman Johannes Phi-77
lippus Sipman, en verdere Leden van

37

den Ed. Agtb. Politiquen Raadt, aar
de Ed. Heer Gouverneur, sub datc

29. October passato geschreven, prin-77
cipalyk dienende tot bekentmaking,7
van den continueerenden gerusten toe7

stant op Amboina.
377

Zyn Ed. bleef dan verder alhier on

der een opgeslage Tent zyn nagt-rust77

houden tot77
Zondag den 2de Novemb. na dat
met het aanbreken van den dag, al-20

les tot den verderen optogt vervaar77
digt, en de bagagie reets voor uit ge77

trokken was, zo geraakte des mor-20

gens ten zeven uuren den Ed. Hee27
Gouverneur met zyn Edel. byheb-27

bende gezelschap mede op weg, a37
continueel over en weder over de zel-

77

ve rivier Way Poeteh marcherende,77
die met continueele kromtens omliep,
vindende wy na ontrent een uur gaans

op de regter hant, een Alfoerees huis37
en thuin; zynde dit huis noch rede-

77

lyk wel gebouwt, naar den aard en

gewoonte der zelve menschen ; de77

thuin was ook wel voorzien met Pi-7
sang-boomen , Oebi 's Pompoenen37
en ander aardgewasch meer, dog wa-7

’t huis van menschen en huisraat le-
77

dig, zullende de bewoonders moge77

lyk op onze aannadering daar uit ver77

trokken zyn, en zig boschwaart in77

begeven hebben. Nvoch ontrent een77

groot half uur verder onze weg ver77

volgt hebbende, verlieten wy de zel
ve rivier Way Poeteh, die aan delin-
ker hant bleef leggen, en quamen toen

in de rivier Roang genaamt, welke77

weg wy vervolgden, tot door gant.
moeijelyke en bekommerlyke steen77

klippen, in de zelve rivier Roangleg-37

gende, dat wy langs met veel gevaar,er20

3 niet minder vermoeitheit quamen aar
de voet van een steilen berg, door de

Alfoercesen genaamt Foede Flehit, of27

den berg Flehit, alzo ’t woort Foe
de in ’t Alfoerees een berg betekent37

Den opgang van dezen berg was
gansch moeselyk en gevaarlyk, ja
voor Europeanen als genoegzaam on
genaakbaar, alleen om deszelfs steile

hoogte, maar wel ten principalen,

om dat het was een losse aard-grond,
vermengt met kleine keisteenen, waar

door men in ’t opklimmen de voeten
qualyk vast kon zetten, en in ’t uit

OINA. 23
glyden de zelve steenen van boven23
neder op de volgende quamen te rol¬27

len, egter wierd den opgang in 't77

werk gestelt; die met zeer veel moei-77
te en gevaar tot een redelyke hoogte

wierd gecontinueert , dog de weg2
hoe langer hoe ssimmeren steilder wor-77

dende, en niet tegenstaande alle aan-27

gewende devoiren, de bagagie den27

berg niet konnende werden opge-77

bragt, alzo ieder genoeg aan zyn ei-77

gen lighaam te dragen had, waar by27

nog quam, dat de Alfoerees Wanne-
be den Ed. Heer Gouverneur berigte,
33 dat deze nog wel de beste was, maar

dat na dezen berg een andere zouko-77

men, welkers opgang met nog meer77

moeite en gevaar zou vermengt zyn,3

waarom zyn Ed. oordeelende het on
20

mogelyk te zyn, om die reis naar ’t77

binnen-meir te volbrengen, resolveer20

de om te retourneeren, gelyk op zyn20

Ed. bevel ook aanstonts den aftog
ondernomen wierd ; dog de Serg77

Conraad Keller, met nog zes Euro-7

peanen, verzogten permissie om met
eenige inlanders verzeld, de weg te2

mogen vervolgen, ’t welk zyn Ed27

haar toestont, te meer, om eens tt7

ervaren hoedanig het daarbinnen in55
7

Land van Boero, en voornamentlyk
ontrent het zelve binnen-meir gele-27

gelegen was, en voor al, of daaron-20

trent geen Speceryboomen zouden27

mogen groeien, alzo zyn Ed. daar7

grote bedugtheit voor had, die nog ver-27

meerdert was door de agterhoudent.27
heit der Boeroneesen, in gansch geen27

opening te willen geven, van de gestelt-27

heit binnen ’t Land; om ’t welke dan7

grondig te onderzoeken, zyn Ed. had27

doen resolveeren deze Reize derwaart2

aan te nemen.
77

Gedagte Keller dan met de zyne naar
boven, en de Ed. Heer Gouverneur,20

en byhebbent gezelschap langs hun2.

bevorens gehoudene weg weder naar2

beneden zynde gemarcheert, zo ver-37

volgden wy zodanig de weg, tot dat
ontrent een uur naar de middag we-
derom quamen ter plaatse, daar wy

des nagts onze nagt-rust hadden ge-27
houden, alwaar mits vermoeitheit wat
moetende rusten, zo hield zyn Ed. al-
hier met zyn byhebbent gezelschap
het middagmaal, en naar verrigting
van het zelve, geraakte het gezelschap
wederom op weg, naar de strand
by Way Poeteh, alwaar tegens den
avond ontrent ten vyf uuren aanqua-
men, en waar mede die optogt dan
een einde neemt, zynde opmerkelyk,
dat meest alle de Boeronesche Orang-
kaja’s verklaarden, nog noit hun le
ven den weg zo hoog of zo ver op

geweest

Zyn Ed.
keert te

rug om

grotei

gevaar te

myden
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en vliegende Vaandels, navolgden,geweest te zyn,als op heden met de Ed. 227
en naar hun retour, eenige exercitien,Heer Gouverneur, ’t welk dan aanwyst 23727
op hun lands wyze deedenhun kleine nieuwsgierigheit, om het 227
Des avonds ontrent half tien ver-binnenste des lands te doorzoeken, of2.

trekt van hier Pr Tsampan naar Ma¬wel det zeer presumptif is, dat dat zeg-
77

nipa den Eerw. Predikant, Abrabamusgen van hun maar veinserye is, op dat 227
Parent, verzelt van den Inlandschenzy niet gehouden zoude zyn opening te

73 Ouderling, Pieter Lopis , om aldaargeven van’t gene binnen ’s lands ge-27
de kerk- en schoolvisite waar te ne-schied, waar van zeer weinig ter ken-

men , en dan de komst van den Ednisse van de Ed. Comp. of haar Die- 22
Heer Gouverneur, met de hongi-naren komt. 7723
vloot aldaar af te wagten.Van deze strant begeeft zig zyn 27
Woensdag , den 5. dito , begeeftEd. weder aan boort, latende op de77
zig de Ed. Heer Gouverneur, bene-gewoone zeinschoot de dreg ligten, 273

vens de ordinary leeden, en verderewanneer de gehecle vloot aan’t schep 2777
corcors Hoofden, naar een opgesla-pen raakte; continueerende zoo de77
ge Saboa aan de strand staande, al-geheele nagt door, tot dat23

waar in de belegde vergaderinge zoo-27Maandag, den 3. dito, smorgens
danige eisschen zyn gedaan, ende zul-ten negen uuren, by Tsjjko Ma 77

ke vonnissen gedecerneert, als by derassa, ten anker quamen, zynde 77.
daar van gehoudene rolle kan conste-Tsjjko Marassa een Inham met sou 372
ren.water, en rondom met Mangi-Man 2037

Voor het scheiden der Vergade-gi beset , waar in niet alleen chaloe-
ring, staat het Subaltern hooft de-pen, en mindere vaartuigen, maar 27

21

zes Comtoirs, ter ordre van den Ed.zelfs verscheide kapitale schepen zou¬ 27

Heer Gouverneur, buiten , terwylde konnen ten anker leggen. De 77
zyn Ed. de Inlandsche hoofden, zoostrand rondsom was beset met veel 777.
van dit eiland, als ’t eiland Amblauw.kasuaris-boomen. Hier nuttigde de 7723
afvraagt, of hun ook eenig onge¬Ed. Heer Gouverneur, en 't by heb 7727
noegen ontrent het comportementbent geselschap, het middagmaal, en 23727
van hun Subaltern hooft toegebragtbegaf zig tegens den avont weder aan 7322
wiert, wanneer de zelve eenvoudigboord van de corcore van Titaway 7777

wanneer naar een ordinare zeinschoot verklaarden , dat zy volkomen met27 23
deszelfs gedrag vergenoegt waren, ende dreggen wederom geligt wierden 7777

scheppende zoodanig den geheelen geen redenen van klagten hadden,2 37

waar op gemelte Opperhooft wedernagt door, tot
77 27

binnen geroepen zynde, mede be¬Dingsdag den 4. dito , wanneer ’sZynEd 2
komt morgens eeven naar den opgang van tuigt, dat de inlandsche hoofden, zig

2
weer in alles wel gedroegen, en hem genede Son met de geheele vloot weder 27aan de

voor de Pagger defensie aanquamen, reden van misnoegen gaven, by wel-77Pagger

Desensie , alwaar zyn Ed. weder met een Com- ke goede harmonie, en eenigheid,77
pagnie gewapende inlanders aan strand zyn Ed. de zelve wederzyden recom-7227
wierd opgewagt, en door ’t midden mandeerde, te continueeren.

2177
Het avondmaal gehouden zyndeder zelve, tot in 's Comp. wooning

2
neemt den Ed. Gouverneur van hetgeconduiseert, en vervolgens mef 72

77

subaltern hoofd en desselfs huisvrouwdrie chargies musquetterye, ende ge 37

woone kanon-schooten gesalueert, zyn afscheit, begevende zig tusschen21

hebbende geduurende deeze uittogt de gerangeerde gewapende eilanders,27
Verrich- de Eerw. Predicant, Abrahamus Pa naar de corcor van Titaway, van77

ting van rent, geassisteert met den Inlandschen waar ontrent agt uuren de gewoone27D. Pa¬
zeinschoot werd gedaan, waar op deOuderling, Pieter Lopis, Orangkajerent, al- 27

hier. 5, van Hatala, inmiddens de kerk, en vloot aan ’t scheppen raakt, onder22
schoolvisite alhier afgedaan. een saluade van drie chargies musquet-7727
Ondertusschen was mede alhier we- terye , en 13 kanonschoten , wer-27
der in de vloot gearriveert, de cor- dende door de Boeronese, en Am-

2727
cor van Tomilehoe, zynde van hare blauwse Negerys-hoofden, met een2
defecten op Manipa weder behoorlyk opgemaakte Gilala, uitgeleide ge¬

2777
daan, tot in de bogt van Pela, al-gerepareert, en nu in staat om de Hon- 7777

gi te konnen volgen. waar de vloot wederom ten anker
22

komt, blyvende alhier de MassenayersTegens den avond gaat zyn Ed. zig
77
vermaaken met een kleine wandeling uitrusten, tot21 Vertrek

Donderdag, den 6. dito , wanneernaar de Negeryen, alhier beoosten de27 an zyn
met het opgaan van de Son, het su-» Pagger Desensie gelegen , werdende Ed van20
baltern hooft van Boero, neevens de Boero,verselt van een compagnie inlanders, 23

na Ma¬onder hem resorteerende Orangkaja ’sdie zyn Ed. met slaande trommels,
nipa.hun
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hun afscheit van den Ed. Heer Gouver-
neur, hebbende genomen, om naar hun
woonplaatsen te retourneeren, zo laat
zyn Ed. de gewoone zeynschoot doen

waar op de vloot wederom aant77

scheppen en zeilen geraakt, wenden-
de de steevens naar het eiland Mani-

27

pa, alwaar met redelyke goede voort-27

gang des naarmiddags ontrent een20

uur voor de vesting Wantrouw ter77

anker quamen. De Ed. Heer Gou-
27

neur, alhier aan land gestapt zynde.73
werd door den Sergeant Comman-7

Odant , Jacobus Schravelaar, en de
27

rangkaja ’s dezes eilands, als mede die27

van ’t eiland Bonoa, verwelkomt,20

zynde door twee Compagnien met2

schalden , en zwaarden, gewapende
inlanders, tot aan ’s Compage. woo-2

ning geconduiseert, zoo mede mef
277

elf kanonschooten uit de reduit, ver-

selt van drie chargies Musquetterye,
van ’t Guarnisoen begroet, gevende

zyn Ed. aanstonds naar zyn aankoms
77

ordres, om in alle onderhoorige Ne-

gryen te laten waarschouwen dat

alle de geene, die eenige questien of
27

verschillen onder malkander hadden,
37

tegen s’ anderendaags ’s morgens in77

de vergadering, die als dan stondge¬27
houden te worden, zouden hebber

27

te verschynen, ten einde deselve al
27
daar zouden konnen bessist worden.

Wordende verders na gehouden
middagmaal, zyn Ed. alhier verlus-27
tigt; zo met de exercitien der in de

27

wapenen zynde Compagnien inlan
27

ders, als met het gedans van eenige
ongelingen, en jonge dogters, van77

dit eiland , ten dien einde voor het
77

huis van den Sergeant Commandant
77

verscheenen.77

In den avondstont, wierd zyn Ed.

toegebragt een Missive van den E-33

Opperkoopman, Johannes Philippu27

Sipman, en verdere leeden van den E.
Agtb. politiquen Raad , aan zyn Ed.
geaddresseert, van dato 4. deeser
Maand , ten principalen gerigt, to
het bekent maaken , dat haar E. hei
schryvens van zyn Ed. in dato 30

October, van Boero afgegaan , we
was inhandigt, en dat zy daaruyt des-

zelfs behouden reis tot daar toe had
27

den verstaan, zyn Ed. daar over felici¬37

tecrende.
27

Verders adviseerden haar Ed. den
continueerenden welstand aan de

hoofdplaats op Amboina, en den
27

voortgang der onderhandsche werken,
mitsgaders dat, een Tsjampan van den27

Chinees Oeintjoko naar Banda ten han
del staande te vertrekken, haar Ed.

van meening waaren, een pakket Pa7
pieren voor die Regeering, uit Ter277

II. Deel.
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nate ontfangen, derwaarts te schik-
ken, met een gelei-briefje, waar van

het concept, deze Missive was ver-22
ellende.2

De Eerw. Predikant Abrahamus Pa¬
D. Pa¬

rent neevens den ouderling , Pieterrent s

Lopis, op heden alhier de kerk, en vertrek
school-visite, naar behooren hebbende na Bo¬

noa.verrigt vertrekt op heeden met de
Corcor, van Bonoa, na ’t eiland
van dien naam , om dien dienst daar

mede te verrigten , om na gedaan27
werk, met de deselve de Hongi-vloot

wederom te komen vinden, ter plaat-77

ze daar hy de zelve zou konnen aan-77

treffen.37

De Ed. Heer Gouverneur verders
gelast hebbende , dat een briefje zou-37

de werden vervaardigt, in antwoord
van de geene, die zyn Ed. deezen a-

vond van den E. Opperkoopman,37

Joannes Philippus Sipman, en verdere27

leeden van den E. Agtb. politiquen77

Raad tot Amboina, was ter hand ge-
27

komen, neemt zyn Ed. zyn nagt27

rust in Compagnies wooning alhier,
tot

20
Vrydag, den 7. dito, wanneer met

7

den dag afgezonden werd, het schry-20

vens aan den E. Opperkoopman, Jo-77

hannes Philippus Sipman, en verdere
20

leeden van den E. Agtb. politiquen77

Raad, tot Amboina , ’t geen op gis-
teren avond geordonneert was te ver-

vaardigen, zynde van dezen inhoud.77

Aan den E. Joannes Philippus Sipman,
Opperkoopman, en secunde persoon,
neevens de verdere leeden van den Ed.

Agtb. Politiquen Raad.

E. Ernstfeste, Welwyse , Voorsienige en
zeer Discrete :

Sedert myn laatste afgegane schry- Ant-
vens van den 30. der, voorleden woord

13
opeenmaand October, alle nodige affairer

77
Briefop Boero verrigt hebbende, zyn wy2
van den

op gisteren avond van de Pagger De Heer27
fensie vertrokken, en op heeden de Sipman20

zen naar de middag alhier op Manipa
7

gearriveert, alwaar tegens den avond
ontfangen hebben, U. E. aangenaame
schryvens van eergisteren, dato, ver-27

seld van de concept Missive, die met
de chialoup van den Chinees Oeint-
sjoko, naar Banda staat verzonden te

werden, dewelke naar resumptie vol-
2.

komen met myn intentie overeenko-
20

mende is; boven dien niets verders op20
UE. E. Missive te rescribeeren vallen-77

de, zal ik niets daar op zeggen, maar
na myn retour, ’t geen binnen korte27

dagen weezen zal , Uf. E. van alles27

nader opening doen, waar mede naar77

UEE. met Comps dierbaren omme-
77

flag
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Sondag den 9. October, met derslag in de veilige hoede Godes bevo¬
dag voor de Negrye Hatoe geankerlen te hebben, zal ik blyven, (onder 17

wiert, van waar zyn Ed. aanstondsstont) UE. E. genegen Vrient (was
met de groote Orembay, naar Am-geteekent , Adriaan van der Stel, (in77
3 bon vertrekt, alwaar ontrent negenmargine) Manipa, Wantrouw , den

uuren aan ’t Kasteel Victoria komt te9 November, Ao. 1710. 77
arriveren, werdende zyn Ed. met drieDes morgens , de klok agt uuren,
charges der Militairen , ende daar opbegeeft zig de Ed. Heer Gouverneur,

gevolgde 19kanonschooten, gefelici-beneevens de ordinaris Leden, en de 77
teert en verwelkomt , blyvende deverdere Corcors-hoofden, naar de or 772
Corcorren op Hatoe leggen, om eeni-dinaire vergaderplaats alhier, om de

7771
ge boomen ter reparatie van het Zee-belegde landvergadering te houden 7323
hoofd , voor ’t Kasteel Victoria tealwaar zodanige questieuse zaaken be 77
kappen, en quamen de Messis die depleit ende afgedaan zyn, als de Rol, 777

Hongi hadden by gewoont , ’s naar-daar van gehouden, aanwyst. 7.27
middags hier ook te arriveeren, waarTegens den avond, de Ed. Heer77Zyn Ed

ontslaat mede die togt deesen Jaare zynde geGouverneur, al het noodige alhie 7.2
den Pat eindigt; zo wert de Almogende Hartverrigt hebbende , zo neemt zyn Ed 77
van Lili-

afscheit van den Sergeant Comman grondig gedankt, en gelooft, dat hy20boy, van 2.

mandant, en de Orangkaja ’s deze welgemelte zyn Ed., en by zyn Edzynver 77
der ban- geweest zynde Gezelschap, tot dusDistricts, na dat zyn Ed. op vee 22
nisse smeekingen en gedaane instantien der verre voor alle rampen en ongeluk-77ment

geweesen Pati van Liliboy , Davia ken, genadiglyk heeft gelieven te be27

waren, Amen.Waes, nu over de vier jaren op dit ei¬ 2.
land gebannen geweest, van den ove Hier nevens, voegen wy nog een
rigen tyd zyns bannissements gratieu Berigt van Hans Coenraad Kelle
selyk had gelargeert en toegestaan, Corporaal Lambert Vos, nog een Cor2

weder in stilte in zyn Negrye te woo¬ poraal , en 6 Man, na 't Meir var77 73
nen, begevende zig zyn Ed. alzo tus Boero vetrokken. Den 2de Novemb

77
schen de in de wapenen staande twee is hy met 2 Corporaals, en 6 Man var77

Compagnien inlanders, naar boord van strand vertrokken, bevont, na dat hi27

de Corcor van Titaway, terwyl zyn dien eersten berg, tot aan welke deGou27
Ed. met drie chargies Musquetterye, verneur gekomen was, passeerde,de ver-27 27
en elf kanonschoten, gesalueert er dere weg nog ongelyk moeielyker was2
behoude reise nagewenst werd, la zodanig dat zy menigmaal met han-77
tende zyn Ed. daar op aanstondsde den en voeten ’er op klouteren moe-2
gewoone zeinschoot doen tot het an- sten , vooral by zekere zeer hooge27

ker ligten, waar op de vloot aan ’t rots, daar onmogelyk niet meer dan
scheppen raakt tot de eilandjes voor een man te gelyk gaan, en maar met

22
Manipa gelegen, alwaar de vloot we eenige last aan een stok, en onmoge
derom ten anker komt, en de gehee lyk twee gelyk, die iets droegen, er

le nagt verblyft, tot21 over konden. Daar gekomen zyn-
Saturdag den 8. dito Wanneei de, zeiden de inlanders, dat, zo zy
van hier weder met Zons ondergang ’er kans toe zagen, dien berg over te27 77
vertrokken, scheppende alzo den geraken , dat a dagen uithaalen zou:2 2
geheelen dag door, onder faveur zy probeerden ’t en volvoerden het,77 2.

van een moy koeltje, tot dat tegens en quamen dus na de 4;de dag aan ’t2 77
den avond ontrent vyf uuren in de Meir, op den 6de Novemb. 1710.7 20

Leibay ten anker quamen , alwaan als zy op plaatsen quamen, daar geen77
ontrent een uur of drie wierdt ver77 water was , kapten de swarten maar77

toeft , tot dat ’s avonts ten agt uu een bamboes, die 'er by menigte zyn,27
ren de dreggen weder geligt wierden,

73 en was daar uitneement schoon water77

scheppende alzo Larike voor by , al in, gelyk de inlanders ook by na niet20
waarby zyn Ed. aanboord quam, t’on-77 anders drinken. Zagen geen Padi-20
dersteld-hoofd Fredrik Twyssel, om77 velden; vonden geen Moerassen nog77

zyn Ed. over zyn volbragte Reise tot sulke dik bewassche boomen, als in
dus verre te complimenteeren, naar77 de togt van van Leypsig, voorko-37
verrigting van 't welke , den zelver27 men; dog alleen eene van deese een
weder van boord wiert gedimitteert duim dik bewasse boomen; waar van27

scheppende de vloot vervolgens voort men moet considereren , dat het in
die, een swaare tegenstroom op der de tyd van van Leypsig, de Regentyd,
hoek van Alang ontmoetende, de zel en nu de drooge Moeson was,’t geen

ve in ’t passeren van dien wel over de37 veel verschilt. Hadden ’s snagts on-
drie uuren deed sukkelen, tot dat der weg zulke ongemeene koude, dat
egter 3 zy van vooren schier, van de vuuren

die
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die zy stookten, brandden, en van ag- gene daar zy geld, of de waarde,2

Die twee ,, teren van de koude verstyfden. Von- voor genoten hadden. Dies gingen zy, Tennigge¬
aardige den ’t remarcabelste onder weg, twee Tocht.den 7de alles besigtigt hebbende, den
Bergjens

bergjes, rontom met mosch digt be- 8ste weer na beneden, quamen den 11de
en zeld-

wasschen , de gedaante van Altarename aan strand, den 124 aan de Pagger,
Vogels hebbende, en van binnen vol water, daar ze nog i a 2 dagen bleven, en
vind. Geendat het mosch deed groejen, en een den 18 aan’t Kasteel. Nagelen zyn 'er

Nagelenaangenaam gesigt gaf. Ook sagen ze niet gevonden. Daar boven moet e-hieront-
een curieuse soort van vogels , van venwel iets schuilen , dat de inlander dest.77
groote als een kanarivogel, bysonder niet bekent wil hebben.
moy singende , en van gedaante In de bogt van Cajeli, daar veel Nadere

schoon; goudgeel van lyf, rood van schepen zouden konnen leggen, moet byzon-27
hals, met een witte kring 'er om, en nen wel ter helft zyn, eer men in ’t derheden77

over Ca-swart van kop. Vonden onder weg midden zou mogen zeilen , alzo 'er be7Het
hier en daar, en ontrent 't Meir, hui-dorpken zuiden een groot rif is. ’t Geen men dar Bogt.77

Waka- sen ; dog maar twee of drie by een. eerst passeert.77
holo, by

't Dorp by 't Meir, is genaamd, Wa- De middelste der drie Alfoereesche
23Meirge- kaholo. Negeryen, tusschen Toede Flchit, en 'tlegen. 2110

't Meir is ontrent 3; myl wyt, o- Mer gelegen, heet Fnabo, en legt na
veral ront, uitgenomen by ’t huis van gissing 3; a4 mylen, van strand, en deZyne be¬ 7
den Orangkaja van Wakaholo, daar de Negry aan 't Meir zelfs gelegen,vinding 77

van ’t ’t met een kreck wat inloopt ; is op niet Way Kole, of Wakkaholo, wel-27
Meir self zyn diepste 15 216 vadem. Hy voer zers volkeren met die middelste Alfoe-

er met een baktrog in; maar moest reesen handelen ; en nog hooger boven77

wegens de wint daar na te rug , alzo t Meir, zyn weer andere Alfoereesen;77
er swaare golven in begonnen te gaan die tot het zelve afkomen.

27

Men vint 'er niet in als aalen , van Dat hier al mede, gelyk heel Ambon
77 Nagelen

De rivie
wel eerde dikte van een mansdye. Het Meii door, Nagelen geteelt zyn, zullen wy el-

7Reysale ,
hier.legt op ’t hoogste byna van’t geberg- ders aanhaalen , daar wy in ’t bysonderin ’t ze:- 77

ve val- te; dog egter in een Valey, ontfangt van alles, dat daar toe betrekking heeft.2
lende. handelen zullen.'t water van hooger gebergte; en27

Hoe dese Boeronesen wel eer onderloopt de rivier Reysale daar sterker in.
Hoe, en

dan de uitwatering des zelfs, weer in danen van den Koning van Ternate, by
vanneersde rivier Waynipel is. Hy zogt hoo-Zyn ver de verovering van den Kimelaha Sama

7 de Boe¬
der we ger op die rivier te gaan, te meer, roneesenrau, onder Bajang Ullab, geworden, en27
dervaa¬ onder dealzo de Orangkaja van die rivier, by inder den grooten Stadhouder Roebo-
ren. Kroon

hem afgekomen was; dog de inlan- hongi en andere, gebleven zyn, totzy7 van Ter-
ders raaden hem dit niet alleen af, onder door de dienaaren van de E. Maatschap nate ge-27

raaktvoorgeven dat hem iets quaats over- py, helpende den Koning Mandarsjah
27

zyn.komen mogt; maar wilden hem ook tegen zyne wederspannige onderdanen
17

sen weg niet wysen. Die Alfoeree- waar onder ook zy waren) door’t zwaard
20

sen zagen’er handelbaar uit, en waren les oorlogs getemt, en onder haare macht
27

gespraaksaam; leven van enkele oebi 's. gebragt zyn, kan men omstandig in 't
2.

aal en pisang , zagen ’er anders geen verhaal der Ternataansche, of Molukse
27

vrugten, nog vrugtboomen, ook geen Saaken , onder ’t jaar 1655, en daar37

yntrent zien ; waar mede wy van ditvce nog hoenders, hebbende alleen77

twee varkens van hen gekogt; dog Eiland Boero afscheiden, om verder
27

wilden die wegwysers met hen daar tot het beschryven van het ciland Am-
blauw over te gaan.af niet eeten , zeggende , ’t was2

onredelyk dat zy zouden eeten van’t
37
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DERDE HOOFDSTUK.

HEt Eilant Amllauw, en deszelfs kaart. De dorpen Scylassi, Eylare, Siwar.
TNamma, Hataboro. De hoek Hoewen, en Elreboe, of Salatti, Limoy,
Kowan, Loffasili, Massavoy, en Boetoet. De dorpen Namkatti, Boy, Beloe-
ti, Monesani, en Silehoe. Dog welke daar van nog maar bekent zyn. Manschap
en Dati's. Wat Land dit zy. En ’t verdere aanmerkensweerdig, een arm eiland.
Verscheide rivieren. Het eilland Manipa, deszelfs groote. En verheit der naburige
eilanden. Dorpen hier op. Toeban, en deszelfs Gehugten. Duiven-eiland. De
hoek Oewane. Het strand Samabo, en ’t dorp Scla. Dorp Tomilehoe, en des-

Derzelfs buurten. Sengadji Cowasa beschreven. Onze Vesting afgelopen.
Vesting Wantrouw hier gelegt. Afteckening der zelve met de dorpen er
ontrent. 't Opperhooft hier. Verder bericht van ’t geen hier te zien is in Tomile¬
hoe. Dorp Tomoewara, in vier gehugten verdeelt, Colaure Sengadji, over de
eerste buuit. 't Miskiten eiland. 't Dorp Tabaula Noessa Assa. De dorpen Massavoy, en
Noeroeilla. De vlagt-berg Samcana. Het Dorp Lochoe. Ajer Sompah, of ’t Eed-
water, en plegtelykheit daar ontrent. Straf der Meyneedigen. ’t Batatas-eiland.
Manipa door Samarau voor Ternate verovert en bestiert, door Hhamza weer vry ver-
klaart. En onder een Sengadii gestelt, wolke gunst zy wel verdient hadden. Ver-
scheide zaken, hen betrekkende. Staat van dit cilant. Manschapbicrin oude tyden. Te-
kening van ’t eiland Manipa, en van twee Manipeesen. Het eiland Kelang. Straat
Sole, en ’t Verkens-eiland. Het Nassausche Gat. Het dorp Hatapoeteh. Het
Binnen-water Ala. Het dorp Salatti, en vlugt-berg. Op welke de Heer Demmer
en andere geweest zyn. Rivier albier. De hoek Talolo, ’t dorp Tono, nog een
onbekent dorgje, ’t dorp Henneloa, hoek en ’t dorp Koli, en’t dorpKelang. Ook
Henneloewa, Henneheloe , en Tahoeloeboe. Hock Saniane. Manschap van
Kelang. Gewasch, vrugten en schoon hout. Vaartuigen, voor Tol aan Ternate
gegeven. Veel Hars. Verkens-eiland, en veel verkens ’er op. Plaatsing dezer In-
gezetenen op Manipa. Hat eiland Bonoa. Noessa Boan. ’t Strand Ammilatoe,
en Binnen-water. De dorpen Toehoesoe, Boway en Tean. Hatoelilli, Hoeloe
en Sea. Senay en een Binnen-water. Hatapoetch en Tean. De Kapitein Radja,
Tahalile, en zyn voorrecht. Eenige nu onbekende dorpen. Manschap op dit eiland.
Schatting der Bonoers aan die van Ternate gegeven, wat hier viel. Die van Bonoa
groote Zee-lieden, en wel eer Zee-Rovers. Waarum zy op Manipa geplaatst zyn.
Manschap van Assahoedi. Dat ’t eiland Bonoa in twee deelen bestaat, onlangs
ontdekt. Het eiland Ceram, in groot en kleen Ceram verdeelt. Van kleen Ceram
en deszelfs wonderlyke naam, rede daar van. Ceram 's groote. Waarom wy ons in
't beschryven van Ceram na de groote kaart van Amboina richten. Hoewamoheis
grootte. Hoek van Sihel. Dorp van dien naam. Droge Ryst-hock genaamt, zelt-
zaam verhaal wegens de koning van Sihel. Moeloet, Hennetawali, en Hatoeaha.
Hoewamohels Manschap. Batoe Loebang. Breedte van Hoewamohel bier. Essan
en Ammaholos, ingezetenen wel eer Draad-trekkers. Way Latoe. De steen Ila-
toesoewa. Oud Lessidi hier. Cambello en Afbeelding, als opk der Vesting. Ver-
mogen van dit dorp in oude tyden. Strand Sebekiri. Naam en Bouheer dezer Ve-
sting. Platte gront van Cambello ’s Vesting. Kipati Tehelia, Hoofd van Cam-
bello, en Manschap, zeer volkryk van vreemdelingen. En beroemt wegens 't eerst

En de blyken by de komst der Nederlan-overbrengen der Nagelen hier uit Ternate.
ders nog vertoond, planken wooning der onze onder den Landvoogt Houtman. En
in Leliato 's tyd ingetrokken. Waarom de Vesting Hardenberg hier gelegt is. En
waarom zy ons van ouds ber al hateden. Erang, Nochatoe, en Massili onder hen.

Massili de Moeder-gront der Ambonsche Nagelboomen.

Het legt tegen over Boero ’s ooste-
lyken hoek, over ’t dorp llat, enHet Eiland AMBLAUW.
met zyn West-hoek ontrent af en aan

Way Pekac, ruiin twee groote mylenwEt tweede eiland, onder de Land-
van Boero.voogdy van Amboina behorende,

Het vertoont zig byna net op devieris Amblauw, van den inlander
winden;dog een weinig gedraait in ’tZuid-ook wel Belauw genaamt. De nette
Westen, en in ’t Noord-Oosten. Hetkaart van ’t zelve vertonen wy te gelyk

is by na ovaal of ei-ront van gedaante,in de kaart van ’t eiland Boero.
en
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latti op den hoek in het Zuid-Westen,en ontrent anderhalf myl Z. W. en
en Limoy welke drie laatste ook on-N. Olang, en een myl Oost en West Man-

der hunne Orangkaja’s stonden.breedt ; dog het bestek van het kaartjc Al schap en
Dati ’svelke volkeren te zamen 1815 zielenalhier is ontrent eens zoo groot in ’t ge¬
hier zyn-419 weerbare mannen en 183 Dati ’'sheel, als ’t in der daad is, genomen. de.

uitmaaketen.De dor¬ Het was in oude tyden zeer vollryk
pen Sey- Wat lantIn oude tyden plagten zy onder diealzo men’er i5 dorpen had, alwaar zig
lassi, Ey dit zy.van Roemah Ite opBoero te staan,dog in 'tin 't Zuiden het dorp Seylassi, op het
larc. aar 1638 heeft KoningHhamza hun voorstrand Way Loewa, op deed, nevens

vrye volkeren verklaart,en hen een byzon-het dorp Eilare, welke beide wel eei

deren Sengadji gegeven. Het is een berg-onder een Sengadii, of Hertog stonden.
agtig Land, van ’t welk niet veel te zeg-die toen ook de voornaamste der Orang-

gen valt, dan dat het een van de slechstekaja ’s op dit eiland was. Dit Seylassi
Amboina is.1nstaat nu onder een Orangkaja regeren
Wat spel men met dit kleen eiland,de over 4po zielen, waar onder zig 120

en deszelfs volkeren van tyd tot tyd inweerbare mannen, en 44 Dati ’s bevin
de Ambonsche oorlogen gehad heeft,den.

zullen wy daar, of onder de zaaken derEylare ’s Orangkaja gebied over aic
Moluccos konnen zienzielen, hebbende 9 ; weerbare mannen

Men heeft verscheide Vestingen, ne-en 36 Dati ’s onder zig. En’t ver-

dere aan-vens behoorlyk Guarnisoen, op verscher-Na de Zuid-West hoek lagen de dor-Siwar,
merkens¬ama, de tyden daar gehad, om den sluik-hanen Siwar, Namma en Hataboro, op
weerdig.n Hat- del, en andere listige aanslagen van deneen smallen klippigen hock, die van ver-boro.

inlander, te ontdel-ken, en voor te ko-re een byzonder eiland gelykt. De on-
men, waar van wy onder die zaken me-ze noemen het de Munniks-kap ; dog
de spreken, behalven dat wy daar tege-by de inlanders draagt het den naam van
lyk toonen zullen, hoe de AmblauwersHoewen; ook lag daar Breboe, of llDe
meer dan eens onze Vestingen hier af-hoel reboe, ’t geen te zamen onderden naam

Hoewer gelopen, en ons volk vermoort hebben.van Salatti nu bekent is, staande onder
en Elre Naderhant is hier maar een wacht, vaneen Orangkaja, die 't bewint heeft over
boe, of

een Korporaal met een man 3 of 4 ge-208 zielen, onder welke 47 weerbareSalatti.
weest , die dan eens weer in getrok-mannen en 20 Dati ’s zyn.
ken, en dan eens weeruit gezet is; gelykLimoy Aan de Oost-zyde lagen Limoy er

Kowan, haar Edelheden dit in ’t jaar 1680 ordon-voorts benoorden om Kowan, Loffasi-
Loffsasili,

neerden, en nu nog in practyk isli, Massavoy en Boetoet, alle te zamenMani

Wy zullen ook op zyn plaats zien,in die oude tyden (gelyk meest al devy, e

Bocteet. dat hier al mede nagelen geweest, enAmboineesen) in ’t gebergte wonende,
wanneer die uitgeroeit zyn.dog egter toen, al mede van’t geschil

Het Land is arm in zig zelven, geeftder Oeli Siva 's en Oeli Lima ’s weten- Een arm
niet veel Sagoe, dat het broot van den eiland.de, alzo zy Oeli Siva ’s waren. Van de
inlander, en zyn beste voedzel is, wes-ze staat Limoy onder een Orangkaja
halven zy hun meeste behoefte van Boe-dic 284 zielen, 61 weerbare mannen
r0, en wel van Way Samma, of Roe-en 33 Dati’s, onder zig heeft.
mah Ite, halen moeten.Massavoy had een Orangkaja, die 't

Men heeft ’er egterveel Rivieren, hoe¬gebied voerde over 233 zielen , waar Ver-

wel alle klein; ten Oosten heeft men er scheideonder men aa weerbare mannen, en 32
vyf, Way Ela, Way Lapla, Way So- nvieren.Dati ’s vint.

De dor¬ noe , Way Selaria of Selassia en WayDe dorpen Namkatti, Boy, Beloeti
Sale genaamt, en aan de West-zyde.Monesani, en Silehoe, die Oelilima ’s wa-

amkat Way Boy, Way Loene Way Loe-ren, deden zig in ’t Noord-westen op
ti, B0 wa, Way Nitoe, Way Silehoeen Waydeze zyn naderhant in vermogen zoBeloeti

Mones- Boate. Waarschynelyk zyn 'er meerdanig vermindert , dat die vyf maar
ni en Si- dog hare naamen zyn my onbekent. Ool-een dorpuitmaakten. Ook is ’t laatste van
lehoc is 'er rontom ’t eilant een steenagtigdie vyf geheel uitgestorven-

zoomken.Ja de verandering is metter tyd hierDog

wellee zoo groot gevallen , dat men daar in
daaf van ’t geheele eiland maar negen dorpen Het Eyland MANIPA.
noc telde , te weten Seilassi, en Eylare,maar be¬

kent zyn Het derde eiland , tot Amboina ’s Het ei-die onder den Sengadii van Way Oela
Landvoogdy behorende, is Manipa, by landstonden, Massavoy en Boetoet, onder

Manipa.den Pati van Massavoy , de vyf Oeli- de Amboinesen van ouds Herrea ,
limase dorpen, met den naam van Lis- van de Boeronesen Basia, dog van ande-
fael bekent, en welkers Orangkaja 't ren ook wel Condea genoemt.
bewind had over 190 zielen, ap weer- Het is meer dan de helft langer, als 't Deszelfs

bare mannen, en 18 Dati 's; llara, Sa- eiland Amblauw , alzo het drie quart etoote
myl 'sD3
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Hetnog een ander strand, Samabo genaamtmyl’s Oost en West meer, of drie en strands a-

Ook plagt wel eer op dat smal stukI andedrie quart myl halen kan; dog 't is net nabo,en
een kleen dorpie Sela te leggen, waar van

’t dorpde helft breeder, en strekt zig Zuiden en
de ingezetenen meest uitgestorven zyn. Sela.Noorden ontrent anderhalf myl uit.Verheit Het tweede dorp van aanzien is To- HetVan kleen Ceram, of Hoewamohel,

van de dorpTo¬milehoe. Dit legt wel een myl Weste-word het gegist vyf mylen ten Westen.naburige
nilehoc,lyker, dan Toeban, by na op ’t middereilanden. en beoosten Boero ook vyf mylen, doch
en des¬van de Zuidzyde , en plagt zig aarvan ’t eiland Kelang Noordaan, maar twec zelfs

weerzyden der Vesting uit te breyden juurten.schaars af te leggen.
Dorpen Het is ook in twee buurten verdeelt, deDe voorname dorpen op dit eiland
hier op eene Tomilehoe, en de andre Foat ge-waren van ouds her deze vyf, Toeban,

naamt. Het was wel 670 zielen sterk,Tomilehoe, Tomoewara, Tebalat en
leverde 150 weerbare mannen, en 93Loehoe¬
Dati’s uit, dog zy zyn mede door deToeban legt in het Zuiden, in eenToeban
Ambonsche oorlogen zeer gesmolten.kleene bogt , dragende waarschynelyk

en des-
Zy hadden mede een swaren vlugtbergzelfsge- den naam na iemant der Amboineesen

hugten. in hun dorp, waar op Kimelaha Madjiradie in het Ryk van Toeban, op Java ge-
in’t jaar 1651 zyne hooftvastigheidweest, of wel van een Javaan of Toeba-
maakte, die door den wakkeren Heernees , die daar aan, of hier woonagtig
de Vlaming in’t jaar 1652. (gelyk wygeweest is, en mogelyk wel van dien
zien zullen,) verovert wierdBati Toeban, die met den Ternataanschen

In dit dorp is beroemt geweest Sen-koning Zeinulabeden van Java gekomen,
Sengadiigadji Cowasa, een byzonder Regeer-daar kan aangegiert hebben. Dit dorp be¬
Cowasazugtig man, van zekeren Orang Toe-staat uit twee Gehugten, of Buurten.
beschre-

na of oudste, in dit dorp Hellecottatven.Het eersteLissa-mahoe, wiens Orangkaja,
of Tholeoca genaamt , gesproten, dieLissa-besi genaamt, in’t jaar 1629. door
eel wonderlyke sprongen gemaakt, enden Prins of Kaytsjili Aali tot Sengadii

of Hertog verheven, en de eerste in rang over al blyken van zyne groote staat-
zugt gegeven heeft, alzo hy ook eenzedert geweest is.

Het tweede Gehugt Soelleloe, is we van de voornaamste aanzetters van het

afloopen onzer Vesting, en ’t vermoor-eer bestiert door een Orangkaja Welle-
den van ons volk geweest is.hoewa, dat is Kaymansklover, genaamt,

vermits hy eens een Kayman midden Hy wist koning Hbamza in ’t jaar 1638.
door geklooft had. wonderlyk te believen, en ’t eindelyk zoo

Dit dorp was eertyts volkryk, konnende verre te brengen, dat hy hem, niet te-
met ’t dorpie Loehoein’t jaar 1657. n0g genstaande zyn handen met het bloed
wel 750 weerbare mannen opbrengensdog van eenen Mauzes, zynen bloedverwant,
is zedert zeer vermindert door den oor- besmet waren, egter Sengadji maakte,
log. Waarom het in de later jaren niet verheffende ook den regten Orangkaja
boven de coo zielen, 160 weerbare man- van Wellehoelans geslagt tot die zelve
nen en 80 Dati ’s uitleveren kon. weerdigheit, om tusschen deze twee

Wat bezyden Toeban, heeft men een geen seneele oogen te geven.
swaren berg Heli-besar, dat is den gro- Die Vorst gaf aan het geslagt van Co-
ten berg, genaamt, waar op zig die van wase ook den tytel van Kallehoewa, dog
Toeban in den oorlog versterkten, ge aan hem voor zyn persoon maar zonder
lyk ook op den berg Sisia onder Tomile verder gevolg, den eertitel van Sengadii,
hoe gelegen. die hy zooverre trok, dat hy zig boven

Een halve myl buiten de wal, ziet den regten Orangkaja, eindelyk volsla-
men recht voor Toeban ’s bogtie een gen opperbestierder maakte, trekkende

al het gezag aan zich.kleen vlak eilandje in zee leggen, het
Duiven-eiland genaamt, alzo 'er zig veel Hoe de Reduit hier door den Land-
van die vogels op houden. Het is rond voogt Demmer gelegt, nevens een On- Onze

vestingom met een groot rif, uitgenomen aan derkoopman daar op, om de Nagelen, die
6SI.de Noord-zyde, omzet, daar men een daarmede overvloedig viclen, in te wegen.
afgelo-

fraai laag of breed strand, en een inham in’t jaar 1651. afgeloopen, en ons volk
ent.vol Mangi-Mangi-boomen heeft. vermoort is, zullen wy in ’t verhaal van

Anderhalf myl Oostelyker, dan Toe- de zaaken van Amboina wydluftig zien.
ban , legt een smalle strook lands, me- Naderhant is 'er het houte Wambais,
de met een groot rifbezet, uitgenomen Wantrouw , wat meer na’t Noorden ge Deve¬
benoorden, daar het ook een laag strand, stinglegt, en in’t jaar 1657 isde Reduit met de-

Wan-en een inham met Mangi-Mangi-boo- zelve naam van Wantrou weder opgebout
2OuWmen heeft, aan deszelfs einde met een en met een Fausse-bray, of onder wal om
nierge-

scherpen hoek, Oewane genaamt, uit- ringt;waar van men de aftekening hierlegt.
lopende, die recht over Cambello legt No. V. ziet.onder

dog wat meer na’t Noorden heeft men Zy is nu met een Sergiant, die 20 Asteke-
zoldaten
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ningder zoldaten onder zig heeft, en daar hooft
zelve is, voorzien, en van alles niet minder dan
met de Boero, ’t gene tot verdediging dienen
dorpen

kan; dog dat Comptoirbrengt voor heter om-

trent. Opperhooft zo veel niet op; als Boero,
behalven dat het Opparhooft van Boero't Op-

perhooft zulk een Sergeant nog onder zig heeft.
hier. De ophaal-brug by de steene Vesting,
En’t ver de menigte van lootsen, en Gabbe-Gab-
dere be huizen , de Moorsche Tempel aan
dat er
te zien isde eene, en d’andre zyde zich vertonen
in To- de, mitsgaders de lommer van verschei
milehoe de zeer fraaje boomen hier en daar ge-

plant, geven van buiten een zeer fraai
gezicht aan den besehouwer. Rond
om de zelve leggen nu de dorpen Tomi-
lehoe, waar over nu een Christen-Orang

kaja hooft is, Toeban en Tomoewara
waar over nog Sengadji ’s gebieden,

Massavoy en Noerelilli , waar by ook
de dorpen van d’eilanden Kelang en Bo¬
noa, als mede die van Assahoedi, geplaatst
zyn, in een ordre, die wy na 't beschry-
ven van Bonoa hier by zullen voegen.

Van voor dit dorp Tomilehoe, tot
aan het Duiven-eiland , is een groot

’t geen oorzaak is , dat de sche-rif,
wel een myl van de wal ten an-pen

ker moeten komen. Wat Westelyker
aan , heeft men ook een steenagtigen
hock, Siel, of Noeroe genaamt (hoe¬

wel men meest rondom Manipa een ris
heeft) vlak voor welke in zee een stey-

le klip, Poeloe Sowanggi, of het To-
ver-eiland, ook wel Poeloe Sjethan,

Duivels eiland, in ’t Maleits, en by den
inlander Noessa Nitoe, dat met het

laatste van een en de zelve betekenis is, in

Amboineesch genaamt, zich op doet't

Het derde dorp Tomoewaroe, of To-
moewara, ziet men in het Westen van
t eiland leggen aan een zeer fraai strand

Het was eertyts in vier Gehugten of
puurten verdeelt, volgens de oudste
Ambonsche regerings-wyse, Sopoloe¬
wa, Tapoeloewa, Renel Hocala, en Se¬
hit; over welke eerste buurt een Orang-

kaja plag te gebieden, die in’t jaar 1638.
door den Ternataanschen koning Hham¬

za, Sengadji gemaakt is; welke weer-
digheit Sengadji Cowasa, die tog woe-
len moest, was t niet voor zich zelven,

ten minsten dan vooreen ander, ook op

alaure den navolger van Sengadji Oelim
Besi, dog op een onwettige wyze heeft
weten over te brengen.

Dit dorp is 418 zielen sterk, en geeft
100 weerbare mannen, en 83 Dati s.

In’t Noord-Westen ontrent dien hoek

legt een kleen laag eilandje, van we-
gen de menigte muggen, het Miskiten.
of Muggen-eilant , by den inlander
Noessa Wena, en ook wel Noessa Ni

toe, ofhet Duivels-eiland, genaamt. Het
is niet alleen zeer laag, maar ook moeras¬
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sig, schynende by laag water aan ’t groot
eiland vast te zyn ; dog met hoog
water heeft men’er een kil tusschen bei¬
den , daar men met een kleen vaartuig
doorvaaren kan.Ook legt 'er dicht

Noessa
aan nog een ander kleen eilandje, Noes-

Assa.
sa Assa. Beide deze Eilandjes hebben
kleene rifjes. In oude tyden was hier't Dorp,
ontrent ook ’t dorp, en strand, Ta- Tabaula.
baula.

En in ’t Noorden had men toen een Dedor-
er ,Seli, of gespanschap, van vier dorpen
Massa-Massavoy, Noeroelilla , Haloewa, er
voy, en

Wassaha genaamt , van welke zedert

lange tyden de twee eerste nog maar in
weezen geweest zyn, die 480 zielen,
119 weerbare mannen, en 75 Dati ’s
uitmaakten.

Het eerste is een van de Sagoe-rykste De¬
dorpen van dit eiland, waar op de inge lugt

berg,zetenen vry trots zyn, gelyk zy van ouds
Samda-her ook op hunnen vlugt-berg Sameana
na.die zy in’t Jaar 1651 mede zeer versterkt

nadden, en ons veel volk gekost heeft,
lagten te zyn.

Aan deeze zelve Noord-zyde des ei-Het dorp
lands, in een kleen bogtije, plagt het Lochoe¬
dorpje Loehoe te leggen; dog het is
door den oorlog in manschap zodanig
vermindert, dat het eindelyk met Toe-
ban tot een dorp gemaakt is.

Wat westelyker , dan daar Loehoe Ajer
Sompah,plagt te leggen, is dicht by des zelfs
of tstrand een kleen waterken of spruitje,
Eed-wa-by den inlander Ajer Sompah, dat ist
ter, en

Eed-water, genaamt, om dat zy gewoonde plege-

lykheidwaren hunne plegt-lykste eeden by
daar on-zelve te doen. Men ziet daar gras nof
trent.loof ontrent , dan ’t geen zeer dor is,

hoedanig zig ook al de bladeren der
poomen, daar over hangende, vertoo-
nen. Het was ook een byzonder voor-
recht, maar aan een persoon in ’t dorp
eigen, om dit eed-water uit dat riviert-
je te scheppen , en in een bamboes, of
riet, ter plaatse, daar men ’er by swee-
ren zou, te brengen.

Die valsch swoer , wiert zichtbaar
Destraffe

gestraft, en ten eersten of Melaatsch. der

Meynee-of vol boose sweeren en puisten, gelyk
digen.zy zeiden menigmaal die straffe gezien

en beleeft te hebben, die den leider, zo
zy vast stelden, om een valschen eed,

maar waarschynelyk uit een quade ge-
steltenis van zyn lichaam , was overge-
komen.

Niet verre van dit bogtie Loehoe, Batata-
legt ook een kleen eilandje, het Batatas tasei-
eiland genaamt; zynde zekere eetbare land
wortels , die men kookt en eet , waar
na het die naam draagt; dog de inlander
noemt het in 't Amboineesch Noessa Loe¬

hoe, of ’t Loehoe ’s eiland.

Dit gansch eiland wiert in oude ty- Manipa,
den mede door den Ternataanschen Zee- door Sa-

marauHeld
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Held , Samarau, nevens andere Lan beneden het welke hy ook een Orang-
den van Amboina verovert, op t welk kaja van Manipa, die tegen een gemee-
hy , en zyne opvolgers, Koninklyke nen Manipees Tsjacalilt, of schermutselt,
Ternataansche Stadhouders geweest zyn met al zyne toebereidselen ’er byge
Zy plagten ook onder die van Lessidi, voegt, en nog een Manipees in zyn dragt
op Hoewamohel of kleen Ceram leg- vertoont heeft.
gende, te staan, dog in’t Jaar 1638 heeft
Koning Hbamza, om dat zy hem, by zy- Het Eiland KELANG.
ne aankomst aldaar, wonderlyk hebben
weten te believen, hun mede voor vryt Het vierde eiland, onder Amboina ’s Het ei-
lieden verklaart, en daar van bewys ge Landvoogdy , is Kelang; waar van wy land Ke-
geven, met een eigen Sengadji, 2 geen ander kaartje geven , dan in de lang-

Hertog, over hun aan te stellen, en dus Hoofdkaart van alle de eilanden by een.
eene eigen Regeering buiten hem toe te Het wort in zommige oude kaarten,
staan. Zy hadden dit ook wel verdient. Hatepoeti genaamt, maar de inlander
vermits geen Amboineesen hem zo veel noemt het in zyn taal Noessa ljal; dat
eer, en vriendschap, ten tyde zyn Hoog- is, het Canari- of Amandel-eiland
heid in Amboina by den Heer Generaal Men ziet het twee mylen schaars be-
van Diemen was, dan de Manipesen, be¬ noorden Manipa leggen , vertoonende
wesen hebben. zig zelven byna vierkant.

Op wat manier nu zy, eerst by Con De straatHet strekt zig in de lengte anderhalf.
Sole, entracten over de Nagelen, aan, en nader- en in de breedte ruim twee mylen in
het ver-hand door hunne moorden , en trouw- Noord-Oosten uit, werdende door een
kens ei-

loosheden, onder de E. Maatschappy nauwe kil , of straat , (zo men ’t zo land.
geraakt, en door hunnen Koning aan noemen mag) Sole genaamt, van het
de zelve geschonken zyn, zullen wy in verkens-eiland, dat tusschen Kelang, en
’t verhaalen der Ambonsche gevallen, en Ceram, of Hoewamohel, ontrent Ajer
geschiedenissen melden. Mira legt, afgescheiden; door welkers

Het plagt voor dezen een vermakelyk rif het aan Hoewamohel, of kleen Ce-
eiland te zyn; dog is zedert den Oorlog ram , schynt als vast, en maar een land
met het omvellen van Nagel, en andere geweest te zyn. Ook ister na de zyde
vrugt-boomen, zoodanig vewoest,dat van Kelang een kleene kil , wat smallen

Het Nas-
het na’t vorige niet meer gelykt; ge- als deze, welke eerste straat ook met de sausche
vende, na ’t uytroejen der Nageler een naam van ’t Nassausche gat bekend is, om Gat.
voordeel meer aan de E. Maatscha py ; dat die vloot, in’t Jaar 1625. daar door
zo dat het guarnizoen, daar alleen leg- gekomen is.
gende, om op de inlanders, of anderen Zo als men maar in de straat quam, Het
die 'er komen mogten om Nagelen te zag men het dorp Hatapoetch , (aldus dorp Ha-
sluyken, te passen, nu maar een groote ten deelen in 't Amboineesch, ten dee-tapoeteh.
en vrugteloose last is len in 't Maleisch, na de witte klip,

Het gansch eiland, over ’t welke zig waar op het zig vertoont) genaamt,
in vorige tyden het volk by dorpen ver- zeer voordeelig geplaatst leggen, al-
spreit had, legt, zedert hare bewesene zoo die klip zeer styl en niet te genaken
ontrouw aan de E. Maatschappy, woest is. Agter de zelve, of dicht by het Hetbin-

nen-wa-en ontvolkt, alzo men daar na best
ge- dorp, is het binnen-water, Ala , waar

ter, Ala.keurt heeft, om ze allen, onder het ge- in zy de vaartuigen der Nagel-sluykers,
schut van de vesting Wantrouw te plaat en van onze vyanden , plagten tever-
zen , om die belhamels, en oproerige vergen.

gasten , te gemakkelyker te beteuge Het had ook vier Orangkaja’s , die
len. ’t zelve, in vier Campons, of buurten,

Zy konden in oude tyden, nog 1588 na de oude Regeer-wyse der Amboinee-Man-
zielen , 410 weerbare mannen, en 256schar sen , bestierden.

hier in Dati ’s uitleveren, dog zy zyn door den Het plagt wel eer ontrent twee hon-
oude ty. oorlog zo gekortwiekt, dat het daar dert zielen, zestig weerbare mannen, enden.

gansch niet na gelykt. Waar mede wy dertig Dati’s, uit te leveren , die door
van de beschryving van dit eiland af- den oorlog mede zeer vermindert zyn. Nog ie-
scheiden. Behalven dit dorp, heeft men’er nogven an-

Eindelyk voegen wy hier een zeerTeckte. dere dor-zeven op dit eiland gehad.
ning van net Kaartje , geteekent No. VI. by , ’t Het dorp Salatti lag aan d’Oost-zyde pen.
’t eiland geen de vermaarde Heer Georgius Ever- des eilands , in’t hangen van een hoog
Manipa,

pardus Rumpbius, (een Man, van wiens gebergte, en ten oosten van dien berg,en van
twee nette aanteekeningen over dit land van zodanig geplaatst, dat het zig ten dee-
Mani- Amboina, wy ons veel bedienen. In't len ook beneden nog wyd uitstrekte.

peesen. Jaar 1654. toen hy nog zeer welzien Dit was het vermogenste van alle de
Het dor;kon, wonderlyk fray afgeteekent, endorpen op Kelang, en des zelfs inge Salatti, n

zetener
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mannen, en 93 Dati’s in’t geheel heeftzetenen vry trots op een vastigheit, die

vlugt-
connen uitmaken, die Hata-Poetch enzy boven op dien berg hadden, waar ofberg.
Kelang toen uitleverden; dog nu medezy in tyden van oorlog hunne schatten
zeer vermindert, zedert zy als weder-plagten te bergen, tot welke vastigheii
spannige door onze wapenen verwonnende Ternataansche Stadhouders ook wel toe

zyn. Hunne voornaamste Hoofden zynvlugt namen, om hunne dierbaarste goe
na Batavia gezonden,en vorder op Manipaderen in veiligheit te brengen versekert
onder die Vesting geplaatst; hoewel ’erdat die berg van geen mensch, als men
de E. Maatschappy in’t jaar 1668. noghet van boven beletten wilde, dan met
een vlaggestok, ten teken van eigendom,het uiterste gevaar, kon beklommen
prichtte. Het is anders in zig zelvenworden. De tyt heeft egtergeleert, datOpwel¬

een arm eilandje, ’t geen wynig Sagoe,de Heen de Hollanders ’er raad toe wisten, alzo
Deni en van ouds her geen Nagelen had, die'er de Landvoogt Demmer, en na hem
mer, eigentlyk voor een Amboinees de tweenog een Duitscher Ghoewel met veel ge-en ande-

Hooft-boomen van voetzel en winstre, ge- aar) op geweest is, die deze Vesting der in Gewasch,
weest zyn; en hoewel zy naderhant eenigelanders aldaar toen afgebrant hebben.

vrugten
zyn. Nagel-boomen , ten tyde der NederMen heeft aan de voet van dezen berg en schoon
Rivier landers , hier aangeplant hebben, zoohout.ontrent Salatti, een fraaje groote rivier.
alier

zyn die voor hen van geen groot voordeelwaar in de ilanders hunne vaartuigen, en
geweest, om dat zy in de oorlogen metzelfs jonken ophalen, en zoo wel ver-
ons al mede uitgeroeit zyn; zo dat zig debergen konden, dat 'er de onzemet geen
inlander daar met zyn Oebi, Kombili,vaartuigen wisten by te komen, om dat
Caladi boontjes, ryst, en andre vrugtenmen voor aan die rivier verscheide rifjes
die men in de thuinen hier en daarziet,heeft, die den ingang voor onkundiger
behelpen moet. Men had 'er egter zeerzeer gevaarlyk maleen.
veel Nootemuscaat-boomen , die ’er inWat beneden het dorp Salatti, wasDehoek
menigte van zelfs wiesschen, waarschy-Talolo,t de hoek Talolo ontrent welke het dorp-

Lorp nelyk daar van Ceram, daar zy mede veelje Tono lag; dog het behoorde eigent
Tono, vallen, gebragt.lyk onder Hata-Poeteh.nog een

Het beste, dat men op dit eiland heeft,dieAgter dit Tono lag een berg ,onbekent

dorpie. is zeer goet timmer-hout, als Cofasso,zeer hoog en zoo steil was, dat menniei
Oelassi, Yzerhout, en meer andre dier-anders ,, dan met touwen van bosch

Vaartui-gelyke nuttige hout-werken, waar vanrotang, ’er wist op te komen. Op dezc gen voor
zy veel kleene vaartuigen, en ook wel Tol aanberg lag ook een kleen dorpie in oude

TernateCoracora’s maakten, weshalven zy aartyden , diens naam zelf niet meer be
2ngesen.den koning van Ternate, zoo lang zykent is

onder die kroon stonden, zulke grooteWanneer men van Salatti zig Zuid-’t DOp
Hennc- en kleene vaartuigen, in plaats van tol,waart op begaf, vertoonde zig het dorr
loa, der gegeven hebben, om dat 'er in dit eilandHenneloa , en nog wat Zuidelyker de
hoek, en niet veel anders viel, dat zy missenhoek Koli, met een dorp van de zelve’t dorp

konden.Koli, en naam Veel
het dor De berg van Salatti is ook vol CaVan daar na ’t Westen omdrajende. hars.
Kelang nari-boomen , van waar de inlander deontmoet men in een bogtie het dorp Ke¬

naam aan’t gansch eiland, gelyk wy be-ang ; het voornaamste op dit gansch
vorens reets aangemerkt hebben, geefteiland , waar na het zelve schynt zyn

Men vint 'er ook veel witte Damar-
naam te dragen.

of Hars-boomen, die voor den inlanderOnder dit hooft-dorp stonden ver-Ool
van een groote nuttigheit zyn, en waarscheide andre kleene dorpies, die hierHen-
van zy goede flambauwen voor zich zel-neloe- en daar verspreit lagen. Dus had men

wa, Hen ven maken, behalven dat zy die ook welHenneloewa in 't Oosten, en nog twee
nehieloe verhandelen; of de hars in mandekensandre dorpen , Henneheloe en Taho-
en Toe

verkoopen,oloe oeboe in ’t Westen, alle welke te za
Het Ver¬Tusschen dit eiland, en kleen Ceramboe¬ men met Kelang, szo zielen, 127 weer-
kens-ei¬legt, gelyk wy reets gezegt hebben, hetbare mannen, en 63 Dati’s plachtenuit te land,enVerkens eiland, dat by gebrek van waleveren. eel ver-

ter , geen inwoonders, maar zeer veekens erIn het Zuid-Westen heeft men een
Hock

op-wilde verkens heeft, die daar sterk, omscherpen hoek, Saniane genaamt; merSanianc
dat zy niet gemoeit worden, voorteelen.zegt, dat in de tyden der Portugeesen,

hier nog drie doipen aan drie byzonders
Het Eiland BONOA.stranden, aan de West-en aan de Noord-

zyde van dit eiland gelegen hebben, dog
Het vyfde eiland, waar over de Gou-Het ei-dat die door de zelve van daar verdre

land Bo¬verneur van Amboina het opper gebiedven zyn.
noa.

Man- voert , is Bonoa, dat anders ook weDus ziet men, dat dit eiland in oude
Boan, en veeltyts Boano, en Boannoasclap van tyden pas 720 zielen, 187 weerbare

Kelang
genaaimtEH. Deel.
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onderdanen van de vyf voornaamste dor-genaamt wort. Wy geven daar van ook
oen, zich in ’t gebergte bleven onthou-geen andre kaart , dan ’t geen men in de

den ; dat egter nietlanger duurde, als tot
groote kaart No. 1 of anders wel het nei

in’t jaar 1667. wanneer zy afgekomenste in Cerams byzondere kaart ziet.
zyn, om Christenen te worden.Het legt ontrent het Westen van Ce-

Men heeft in oude tyden in het ge- Eenigeram , twee mylen van den hoek Tala
nu onbe-bergte, nog eenige dorpen gehad, Oessannoeroe of Tanoeroe, ontrent de bogt
kendeOlan, Hatoewahden en Seloebatten ge-van Cawa , en ontrent drie mylen be dorpen.

naamt, dog die zyn metter tyt versmolnoorden of N. O. van Kelang. Het is
en in ’t vergeet-boek ge-5tenlang drie mylen, en schaars drie mylen

raakt.breedt, zo dat het in lengte en breedte
Alle de ingezetenen op dit eiland Man-malkanderen niet verre ontloopt

schap oplagten ontrent 1200 zielen uit te ma¬Het geheel eiland is vry bergagtig
dit ei¬ken, de Christenen 500, en de Morenvol rotzen , en zeer steenagtig na de land.

700, onder hunne Sengadji (op welkeWest zyde, ’t geen oorzaak is, dat men
haar Edelheden, by schryvens van denhet niet over al bewoont heeft.
28. Febr. 1673. in verswaring van tydenAan de West-zyde is een grooten inNoessa belasten te letten) onder welke de Chri-ham, daar een dwars eilandje voor legtBoan.
tenen ontrent 150 en de Moren 180Noessa Boan genaamt, een hoog berg-
weerbare mannen uitleverden, waar on-agtig eiland, waar op van ouds vyf
der ç4 Dati ’s van de Christenen, en 80dorpen lagen, die zig van daar naderhan
van de Moren; over welke verscheidetwee dorpen, na ’t hooge Land bege-
hoofden waren , waar onder, de Sen-ven hebben, namelyk Soecoe, en Noe
gadji boven alle andre in vermogen uit-roeloa, die in den ingang van het naauw
stak. Wy moeten egter hier by voegen,leggen.
dat dit getal door den oorlog zeer ver-Men heeft daareen binnen-water, wel-

't Strand
mindert is.Ammila- kers strand, Ammilatoe genaamt, twee

SchattingDit volk plagt van ouds meest van zy-toe, en rivierkens heeft, die beneden brak zyn.
der Bo¬decnens ne thuinen te bestaan, hebbende medeAan het Zuidelykst riviertjen lagen nôers

binnen- wel eenige Nagelen, maar die zeer wei aan diede drie andre dorpen, Toehoesoe, Bo-
water.

van Ter-nig, gehad. Ook wilden haar Edelheway en Tean, alwaar de overheden varDe dor- nat ge¬den , dat men het tot den Landbou, maalit land te dier tyd, Sengadji Tabakeke,
pen Toe geven, en

niet tot ’t plukken der zelve, in ’t jaarhoesoe en Latoe Hakeke, plagten te woonen. wat hier
Boway 1686. 16 Maart by hun Schryvers aan-vielAan het Noordelykste riviertje lager
en Tean moedigen zou. Dit was ook de redenHatoelilli en Hoeloe, mede onder de
Hatoelil- dat zy arm zyn, ook geen schatting aanvoornoemde behorende. Als men van ’t
li, Hoe den Koning van Ternate, onder welkeWesten na 't Zuiden gaat, ontmoet menfoe en

zy mede stonden, dan eenige Toedongeen hoek, en ook een dorp, beide SeaSea.
en Toetombo ’s voor zyn Hof-houding,genaamt , dog wat meer na ’t Oosten
betaalden.heeft men Senanoy of Senay, een scherSenar er

Zy staan onder de Amboineesen voorDie vaneen bin- en hoek , agter welken een kleene Ta-
Bonoanen-wa- wakkere zee-lui, en zelf voor stoutelaga of binnen-water is, gelyk boven or
grooreter. Rovers, bekent, het geen hun de Landden berg ook een dorpie van weinigbelang zec-ui¬

voogt de Hr. Harmen Speult, in zyn tysplagt te leggen. den , en

wel eeral verleert, en by zeker verbond verplichtNog wat verder ontmoet men eerHata-
116heeft, niet meer te gaan rovenwitte klip, die zig als een vervallene

poeteh, rovers.Al deze ingezetenen nu van BonoaVesting vertoont, en daar by een dorp-en Tean.

Waaromgelyk ook die van Kelang, zyn, zederje, na die klip Hata-Poetch genaamt.
zy ophunne wederspannigheit, tegen de E-Wat Oostelyker op vertoont zig hes
Manipa

Maatschappy, na dat hunne Hoofdenland vlak, alwaarmen op het strandManan
geplaatst

na Batavia, en elders verzonden waren zyn.een dorpie Tean ontmoet.
onder het geschut van de Vesting Wan-Dit Tean plagt de buurt te zyn, waarDe Kapi-
trouwop Manipa zodanig geplaatst, datover zeker Kapitein Radja, of konink-tein Rad-

men nu in het Westen de dorpen HataPoe-ja, Taha- yke Hooftman Tahalile, het bewint had
lile tch, Bonoa en Tomoewara, regtagter eneen man, die door zyne trouw, aan de
en zyn rontom de Vesting Tomilehoe, en beoo-E. Maatschappy bewezen, alleen he
voor-

sten de zelve Assahoedi, Kelang, Mas-voorregt verkregen heeft, om met zynrecht.

savoy, Toeban en Lehoe geschikt, enbuurt op dit eiland te blyven woonen,
in een verdeeling, gansch niet onaange-in een tyt dat al de andere wederspan-
naam voor het oog, leggen ziet.nig geweest zynde , na 't verkryger

Vermits wy nu de sterkte van alle de vo-van vergiffenis , van dit eiland ge- Man-

rige dorpen reets opgetelt hebben, vereist schap vannomen wierden, en hunne Hoofden ver-
Assade draat dezes werks, dat wy van diesonden, en ’t gemeene volk al mede op

van Assahoedi ook zeggen, dat zy 230 hoedManipa onder de Vesting Wantrouw
zielen plachten sterk te zyn, onder welkegeplaatst, hoewel de berg-boeren, eertyts

zig
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Daar zyn'er, die meinen, dat zy vanzig 70 weerbare mannen, en 32 Dati ’s Reden

eene Bay Warnoela, zekere valsch opge-bevonden. daar van.

gevene dogter van den Pati, of GraveTot slot moeten wy, eer wy 'er af-
van Loehoe (waar van onder Loehoescheiden, hiernog by voegen, dat, schoon
breder gesproken zal werden) dien naammen dit eiland Bonoa zo lang bezeten,
ontleent zouden hebben, waar aan andreen van onzen ’t wegen bestiert heeft.
weer niet veel geloof slaan, om dat diemen egter in deze latere tyden, by ge-
dogter noit in de werelt geweest islegenheit van een Hongi-tocht eerst ont

Veel waarschynelyker is het, dat zydelt heeft , dat de inlander, tot onze
het zo genaamt hebben, om dat zy dengroote verwondering, tot nog toe voor
inlander veel van Waran Ela, dat is, grootons zeerlistig bedekt heeft gehouden, te
Banda hebben hooren spreken, een naam,weten, dat dit eiland waarlyk in twee
die zy aan het geheel eiland Ceram gaven,deelen verdeelt, en aldus, gelyk men altyt

om dat zich veel Bandanesen daar opgemeent heeft, geen een eiland is, maar da
hebben neder gezet ; hoewel dit darBonoa uit twee eilanden, die doorde zee
weder geenzins op kleen Ceram, of Hoe¬volkomen van een gescheiden zyn, be-
wamohel kon toegepast worden.staat, waar op de Christenen, en Moo

Gelyk wy nu met Hoewamohel, of ’t Ceramsren plagten te woonen.
kleenste deel van Ceram, een begin zul- grootte.Het grootste deel, of ’t eiland Loehoe
en maken, om dit groot land te beschry-genaamt, legt tegen over het dorp As-
ven , ’t geen wy oordeelen 60 mylensahoedi, dat op kleen Ceram of Hoewa
Oost en West, en tusschen de 12, enmohel legt. Het ander eiland is het reg-
schaars ig mylen op zyn breedste Noor-te Bonoa, ’t geen maaruit zeer weinig
den en Zuiden zich uit te strekken; alzothuinen van den inlander, en vorder by

zullen wy ons in de beschryving van ’tna niet dan uit klippen en rotzen bestaat,

’t geen ook de oorsaak is, dat het altyt zelve na de kaart van Ceram, gelyk die
in de groote Kaart van alle de eilandenonbewoont gebleven, en meest voor een

van Amboina No. I. gemerkt, voorkomt,vuile schuil-en sluik-hoek van den inlan

geheel en al richten, zo, om dat de by-der gehouden is, waar by men nu ook
zondre kaart van Ceram, die wy buitenklaar bespeurt, hoe hy met zyne aldaar

Waarom
dien nog onder ons hebben, met de zel-verborgene vaartuigen de onze, die maar

*VOns,
ve over een komt, als wel, om dat menop eene plaats de wagt hielden, met tus- in 't be¬

schryvendaar by nog een byzonder, kaart-ichen die twee cilanden door te varen,
N¬e van Hoewamohel heeft, ’t geen eerheeft weten te ontduiken, dat men in voo-
ram, na

rige tyden niet begrypen kon. liefhebber te meer tot opmerking er de grote

kaart vanverlustiging dienen kan, om dat het vry
mboi¬Het Eiland CERAM, en in 't by- grooter van bestek is, als Hoewamohe
na rich-’t geen aan groot Ceram vast is, behalzonder HOEWAMOHEL.
ten.

ven dat het nog veel oude naamen van

Het zesde eiland, tot de Landvoog- dorpen, nu niet meer bekent, en ook
veel andre zaken zeer net aanwyst, diedy van Amboina behorende, is Ceram

het grootste van alle de Ambonsche ei- in het kleene bestek, ’t geen wy volgen
zullen zoo niet konden worden uitge-landen, en waar over dierhalven al vri
drukt, te weerdiger zynde, om dat menwat zal te zeggen vallen.
wil , dat de oude Heer Rumphius, dieHet legt twee mylen benoorden Am-
te gelyk een Land-meter, en zeer netboina , en ontrent zo veel bezuiden
Tekenaar was , gelyk ons cenigzinsBonoa-

gebleken is, en nog verder blyken zalOm met een nette ordre daar van te

net zelve zodanig opgestelt en afgete-spreken, moeten wy voor af zeggen, dat
kent heeftgroot en klein Ceram verdeelthet in

Wat dit Hoewamohel dan op zich Hoewa¬word, werdende groot Ceram dan weer
mohelszelven aangaat, het strekt zig 10 my-in drie deelen, waarvan wy hier na breder

grootte.len Oost en West, en ruim 4 mylenzullen sprecken, afgedeelt : wy beginner
dan eerst van klein Ceram, om dat he Noorden en Zuiden uit; en vertoont

zig by na als een eiland op zig zelven,naast na het Westen met zynen hock Sihe
legt. of als cen half-eiland, dat met een strook

Klein Ceram wort anders gemeenelyk lands, naaulyx een myl breed, ontrent
Hoewamohel genaamt, en is het zelve het doip Tanoeno, en daarom de pas

van Tanoeno genaamt, aan’t groot eilandland , dat de Portugeesche Schryvers in

eram vast ishunne schriften van Amboina, Verano-

De Zuid-Westelyke hoek van 't Hockla of Veranula, en de onze al zo slegt War
zelve naast aan Amboina, en maar twee vanSthel.noela noemen, zonder dat ik begrypen
mylen van de kust van Hitoe in ’t West-kan, waar de eene en de andre Natie
Noord-Westen is de hoek van Siheldie naamen, aan dit land gegeven, zal
meest in de wandeling de drooge ryst-konnen t'huis brengen.

E 2 hoek
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hoek genaamt, en by die naam best
bekent. Hy bestaat uit enkele rotsen
en klippen, die zig aan wederzyden als een
muur vertoonen , zonder dat men al
verre daar ontrent eenig strand heeft,
dat den inlander met reden vry bekom
mert maakt , om den zelven by het
minste quaat weder te genaken, te meer
alzo men ook blinde klippen ontreni
dezen hoek , en een fellen stroom te
wagten heeft

Agter dezen hoek heeft men in ou
LOt

de tyden een dorpie gehad, mede Si-
van die

urhel of Siel genaamt, waar na die hoekaAII.

zynen naam draagt. Zy plagt op eenen
heuvel of uitstekende klip te leggen
zo dat het zorgelyk was, die van Sie
daar aan te tasten ; dog dit dorp is al
voor onze tyden, of uitgestorven, of
versopen, en die 'er overig gebleven zyn.
hebben zig op Way Poeteh ter neder-
gezet met eenige huisgezinnen, die met-
ter tyt mede verstroit, of ten einde ge

raakt zyn.
Waarom hy de ryst-hoek genaamt

Droge
word , kan ik niet bedenken , ten zyryst-hoel

geuet men ’er door verstaat, dat 'er niet min

der als ryst, maar overvloet van gladde
klippen en rotsen valt; maardat hy droog

genaamt word, heeft zyn reden, alzo
'er ontrent dien hoek geen eene rivier

is, om het welke nog kragtiger te be-
vyzen, de inlanders verhalen , dat die

7estraam van Siel in oude tyden een koning ge-
verhaal had hebben, dien zy den Saguweer-ko¬
wegens

ning noemden, om dat hy, by gebrekAes to¬

ning van van water aldaar, gewoon was zich in
Shel. Saguweer (een drank, die uit de Sagu

weer-boom zypelt) te wasschen.

Naast aan den hoek vertoont zig wel
de naam van Way Poeteh; dog dat dorp

’er niet meer.is
1

Het eerste dorp dan benoorden Siels-Moeloet,
Hennita¬ hoek, dat men ontmoet, was Moeloet,
wali en een myl van den hoek aan een fraai strand
Hatoe-

Het was niet zeer volk-nog Nagel-ryk,aha

en kon geen 2oo zielen, en pas 60 of
70 weerbare mannen uitmaken.

Een weinig Noordelyker lag nog een
kleen dorpie Hennetawali genaamt, vlak

agter het zelve, dog op een hogen heu¬
vel, diep in’t gebergte, zynde van sterk-

te even als 't vorige dorp.
Naasthier aan was Eli Hatoeaha of kleer

Hatoeaha. Het lag twee mylen van den

hock op een klippigen heuvel, die vry
hoog, en in vorige tyden zeer Nagel-
ryk was , die men om de hoogte des
bergs, in de eerste tyden, zo gemakke
lyk, als wel andre Nagelen, niet heeft
konnen uitroejen. Deze drie dorpkent
stonden eigentlyk onder Lessidi, gelyk
wy in 't vervolg zullen zien.Hoewa-

Wy plagten, om ’t sluiken der Nainohels

man- gelen te beletten, hier ook een houte
aluy.

VINGE VAN

pagger, en daar in een Corporaal en twee
zoldaten te leggen; maar de laatste die
er gelegen hebben, zyn door d’inlan-
ders ten tyde dat de Ternataansche Stad-

houder Madjira, zig tegen zynen koning
en de E. Maatschappy opwierp, jam-
merlyk vermoort, om ’t welke te wree-
ken, men hun, gelyk ook daar na geheel
Hoewamohel, zodanig heeft uitgeroeit,
dat 'er van 500 zielen, en 170 weerbare
mannen, die 80 Dati ’s uitleverden, zeer
weinig overgebleven zyn.

BatoeEen half myltie verder om den Noord
Loe-

heeft men een plaats, metden naam van bang
Batoe Loebang bekent, zynde een groo
te rots , waar in de natuur, van buiten
aan te zien, zoals men’er voorby vaart.
verscheide gaten, als deuren of stads-
poorten , daar men diep in ziet, gemaalt

heeft, welke spelonk dezen en genen ook
wel dient, om ’er een nagtie in over te
blyven, hoewel het wat naar, en we-

gensslangen en ander ongedierte, ook wat
Brecrgevaarlyk is. Het land van Hoewamo-
Ho

hel is hier; en van den hoek af tot digt b O¬

Cambello toe pas een myl breedt. hel hier

Men had hier ontrent, nog een dorpik
Essan en

Essan genaamt, ’t geen goede aard tot pot- Ainma¬

ten en teilen gaf; en een half myltie verderolO

om de Noord nog een ander, Ama-ingezete-
nen vael

holo , dat al voor menige jaren onder
eer draat-

Lessidi getrolken is, wanneer het hiertrekkers

nog tusschen beiden lag, en zich die
van Lessidi wat verder, daar wy het
aanstonts vinden zullen, verplaatst hadden.

Al deze dorpkens op de West-zyde van
deze smalle strook lants , brengen wy
om ’t kleen bestck, al mede niet in de
kaart, als zullende met Cambello eerst
beginnen.

VOntrent dit Amaholo is een riviertje
geweest, Way of Wei-Latoe, dat is Lalo-
het water des konings, genaamt, 't welk
zeer koel en aangenaam is, niet tegen-
staande ’t zant en de gront zich rootver-
toont.

Het droeg zyn naam, van dat koning
Hbamzazig verscheide malenin dit water

gewasschen heeft.
De ingezetenen van dit dorp plag Dsieen

ten fraje draadtrekkers of gout-smeden
te zyn, wat zeltzaams onder deze vol-

keren. Ook valt 'er ontrent Lessidi een

gryze zagte steen, die wonderlyk wel
dient , om fornuizen voor deze gout-
smeden te maken, en ’er de pyp van
hunnen blaasbalg in te leggen, om dat
die steen, llatoesoewa genaamt, het vaur

kan uitstaan zonder te springen,
Tusschen Ammaholo en Esfan plagt ou Le-

oud Lessidi te leggen, zo zommige wil- lal hiet
len ; dog andre plaatzen ’t verder.

Ontrent twee kleene mylen van Ba- Cambe
toe Loebang meer om de Noord, en loen ar-
ver van de hoek van Siel, doet zich beeldn.

het
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als ook het vermaart en lustig dorp Cambello wonderlyke rolle van oproer en ver-
der ves¬ raad zullen zien speelen, die hem in 'tzo als het voor de verwoesting van Hoe
ting.

wamohel was, op begin van 1644. zynen grysen kop ge-
kost heeft.Wy vertoonen het, zo als het de Heer

Rumpbius, in’t Jaar 1654. zelf zeer net Dit dorp, in drie Gehugten verdeelt,
geteekent heeft, in het plaatje, No. vII Saboy Tehelia, Saboy Hatela, en Sa- Man-

Dit plagt een van de voornaamste, en boy Hennebele, genaamt, en die onder schap
vanvermakelykste dorpen van gansch Hoe haare bysondere hoofden stonden, waar
Caen.wamohel te zyn, ’t geen ons ook in de van het derde alleen drie Orangkaja ’s pelo

verhandeling der Ambonsche zaaken, had, was met ter tyd zo magtig toege
menigmaal stoffe geven zal, om ’er var nomen, dat het verre over de 1000, of
te spreken. 1200 , zielen uitmaakte, en wel 450

Het is in 't eerst zo vermogend, nog weerbaare, mannen , en ruim 150Vermo
volkryk niet geweest, als Lessidi , dog Dati’s, uitleveren kon, ’t geen door

gen van
dit DOr by versoop van tyd voornamelyk ze- den toevloet der vreemdelingen , van
in oude tyd tot tyd zodanig toenam, dat 'er geendert daar de vreemdelingen , te weten
tyden Javaanen, Maleyers, Portugeesen, Ter- nette bepaling van zielen meer op viel.

Zy waaren van de party der Oelisiva’snataanen , Macassaren , Engelsen , en
meer andere volkeren, met een grooten en dierhalven groote vyanden der Oeli-

lima’s; gelyk nu ider van deze vreem-stroom quamen toevloejen, en na dat de
delingen , het zyne tot het vergrootenKimelaha’s of Koninklyke Ternataan-
van den handel, en de uitstrekking vansche Stadhouders, zig op Gammasongi

ter nederzetteden, is het een plaats ge- dit doip toebragt , alzo vermeerderden

zy ook wonderlyk het fraaye gezichtweest, die wonderlyk , en verre boven
daar van , doordien zy verscheide nettig-Lessidi, gebloeit heeft.

Het legt in een flaauwe bogt, mef heden, en cieraaden , die men in an-
welke het land zig schielyk , dog dan dere dorpen niet vond, aan ’t zelve by-

zetteden, en ook een menigte vanallengskens wel tot twee mylen en meer.

vreemde, zeer aangenaame en lommer-hoe men noordelyker, en noord-weste
lyker komt, tot Ajer Mira, en de wa ryke, zo vrugt-als andere boomen, daar

aangeplant hebben; een zaak die te meerterplaats toe, (daar het op zyn wydste is,
en wel vier mylen in de breedte haalen verwondering verdient, dat die vreem-

delingen met zulken stroom na Camkan ,) begint te verbreeden, en uyt te Seer

bello juist geraakt zyn , vermits het volkrykzetten
vanHet fraay strand, niet verre van het gantsch geen voordeelige reede hadt
Vreem-wiens oever wat steil, en ook ontrentwelke het in een schoone valleye , aan eer
lelingen.

de rivier, daar zy hunne vaartuigen op-kleene rivier legt , word Sebekiri ge
haalen moesten, al vry wat steenagtignaa mt

was , ’t geen hen veel moeite gaf, omAan de Noord-en Zuid-zyde van dit
ze in de rivier op te rukken.vermogend, en wyd langs strand uytge

En be¬Men wil dat die van Cambello ookbreid dorp, had men het gebergte, dat
roemd

de allereerste Amboineesen geweest zynzig van strand af zeer fraay aan het oog
wegens

die de Moer-Nagelboomen van ’tvertoonde ei¬ 't eerst

over-land Makjan uyt Ternate overTen Noorden lag de Raale-berg, er er
brengenhier op het Land van Hoewamohelten Zuiden cen andere berg , op wien.
der Na-ontrent de komst der Portugeesen in Amvoorgebergte, Baycole, of de Quikstaart gelen

boina, gebragt hebben , van waar zi hier uytin 't Ambonsch) genaamt, in ’t Jaar
Ternateverder op dat land, en de overkusten1646. een fraaye dubbele steene Vesting

der andere eilanden zouden voortgezetdoor de Landvoogt, Demmer, gemaalt
zynen Hardenberg by ons, dog Baycole van

En om te toonen , dat dit nog zeden inlander genoemt , zich vry Justig, De bly-
lang niet geleden was, heeft men byvertoonde; langs strand daar en boven ken nog

by dede eerste komst der Nederlanders aldaarmet een steene borstweering , en bene
komstnog eenige van die eerstgeplante boo-den, pas in ’t opgaan van desen heuvel
der Ne-

men weten aan te wyzen, die agter dernog met een halve maan versterkt, zoc derlan-

berg Massili stonden, en daar zo wel ders hie-dat het wel een stoot uytstaan kan. De

tierden , dat gansch Hoewamohel, in verafteckening deezer Vesting, ziet mer
toont.korten tydt, volgens zeggen van denonder No viin van die zelve hand

inlander, en na gissing , in 50 260 jaa-Cambello plagt onder een Kipati, of
ren, daar mede is vervult gewordenGraaf, Tehelia genaamt, te staan, een

Dit hecrlyk gewas der Nagelen alhier pianketrots man,die dezen nieuwen Javaanschen
trok ten eersten de Nederlanders, en de Woo¬dog cen weinig verdraaiden titel van Ki-
Engelschen, derwaart, welke eerste al ning derjai Pati, by uitstek boven veel andere
zedert de tyd van den Heer Houtman, den onze on-Orangkaja’s voerde, en die wy onder de

der deneersten Landvoogt van Amboina, hier eenRegeering van den Heer Demmer, eer
E 3 planke
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planke wooning, om hunne goederen te dat men hen maar geheel uitgeroeit had,
bergen gehad hebben, die onder de Ko¬ dan souw men ’er daar na zo veel spel
ninklyke Stadhouders, Bassi Frangi, Sa- niet mede gehadt hebben, alzo van een
badyn, en Daja, het daar nog gehouden ydele kas en beurs, niet anders dan be¬
heeft, maar onder den barssen Leliato royde zinnen, en wanhopige aanssa-
ingetrokken is, waar op toen Oorlog gen ,te wagten zyn, gelyk dat de
met dit volk, en eindelyk weer een Vre tyd ons tot onse smert, by dit volk, 't
de gevolgt is, die de onsen naderhandtgeen allereerst ons bloed zeer moorda-
bewoogen heeft , om de voornoemde dig, al ten tyde van de Heer Jan van
vesting Hardenberg boven, en beneden Gorcom, vergieten dorst, niet dan al te
aan strand ook een sterke logie te leg veel geleert heeft , waarom ook na 't

gen, om dit oproerig en trouloos volk, oordeel der wyste mannen hier te lande,
te beteugelen , dat egter van geen lan- in die en de volgende tyd de3

gen duur geweest is, alzo zy die logie, oppergevolmagtigde en dappere Veld-
eer zy noch recht voltoid was, in’t jaar Heer Arnold de Vlaming vry beter ge-
1651. afgeloopen, en de onzen, gelyk daan heeft, met niet alleen hunne boo-
wy elders zien zullen , trouwloos en men , maar ook dit boos, en met ons
jammerlyk vermoord hebben, heulende onversoenelyk volk, geheel en al uyt te
zeer schandelyk met de vyanden van hun- roejen.
nen Koning, Mandarsjah, en met zy- Behalven dat zy een groot gezag over
nen trouweloozen Stadhouder, Madji- die van Erang voerden, die by na ge-
ra, en zynen aanhang, waar toe zy, die heel van hun afhingen , alzo zy de aan-
uit den aard boos, en door het bloejen voerders en leveranciers van Nagelen
van den handel, ongemeen trots waren. waren, die daar als ter Markt quamen,
nog meer aanleiding kregen , door zoo zo stonden ook nog de dorpkens Noe-
veelerley vreemdelingen, en vooral door hatoe en Massili, wel eer in’t gebergte
de Macassaaren, die hen aanbooden, in t laatste ontrent een myl na ’t Noord-
allen deele te willen ondersteunen, ge- Oosten, en ’t eerste een halve myl Oost
lyk zy dat ook van tyd tot tyd, zo aan op gelegen, onder hun, van beide wel-
hun, als aan de Hitoeësen, getoont ke dorpen Massili , by de onze met de
hebben, te meer, alzo zy, behalven de naam Massalyn bekent, de Moeder-
smaak, die zy in de Nagelen vonden, grond van alle de Ambonse Nagel-boo-
ook de party van den Prins Calamatta, men , en in Oorlogs-tyden ook wel de
’s Konings broeder, en andere weder- woonplaats der Cambellesen , geweest

spannelingen, vry sterk trokken. is, alzo dit gewest, en voor al’t geberg-
Al van ouds her, egter heeft dit volk te van Noehatoe, zeer moejelyk te be-

geen goed oog op ons gehadt, voor al klimmen, of te naderen was.
zedert wy, by de komst der Nassausche Van de Nagel-rykheid dezer dorp-
Vloot, hunne Nagelboomen omgekapt. kens, of van Cambello, zullen wy hier

en dus hunne winst en inkomen benomen niet verder spreken , alzo dat ter plaat-
hebben, dat egter, gelyk wy op zyn ze , daar wy van de Nagelen in 't by-
plaats zullen zien, niet zonder reden ge- zonder, als de goud-ader van Amboina,
schiet is. Dog men hadt beter gedaan, handelen, gevoeglyker geschieden zal.

VIERDE HOOFDSTUK.

DE Wenteltrap, een sware berg , tusschen Loehoe, en Cambello. Het Dorp
LLessidi. Way Lissa, heerlyk gewest. Schoone Jacht op wilde Koebeesten, &amp;c.
Lessidi ’s drie Hoofd-Orangkaja’s. En Manschap. Oud Lessidi. Wat benoorden
Cambello. Die van Cambello en Lessidi groote Nagel-sluykers, en Voorvegiers.
Vesting, en Nagel-Comptoir in Lessidi opgericht. Lessidi, Cambello, en Loe-
hoe, drie Hoofd-dorpen op Hoewamohel. Way Pihoe. Konings Valey. Ve¬
sting Toetop Moeloet. Dorp Erang, gespanschap Henneoehoe. Erang 's Man-
schap. Noelaa, Tabinolo , en Hoelong, onder Erang. Seer Nagelryk. Man-
schap dezer drie dorpen. ’t Gehugt Alatoe, en Manschap. ’t Gehugt Temi, dorp
Nibono , en Toeloeheli, onder Erang. Schoon gewest op Erang. Lessidi gemeene

Markt-plaats dezer Dorpen. Ajer Mira. Het Nassause Gat. Reden van die be¬
naming. Poelo Babi. De straat Sole. Hoe t op dit Verkens-eiland gestelt is.
Waterplaats. Dorp Assahoedi. Berg Kelilatoe. De Rivieren Solopa, en Waypore-

Houte Vesting, in 't Jaar 1640. op de Strand Arigoena gelegt. In't Jaar 1651.
door die van Assahoedi afgeloopen. Oud Assahoedi. Berg Oele, en de Baey Haloe.
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Assahoedi door de Heer de Vlaming verovert. Vier Soa’s, of Buurten. Waren
groote Zee-roovers. Een oud Ambagt, zo berispelyk niet inldeze Lieden. Door den
Heer van Speult beteugelt. Voor eenigen tyd. Noessa Ela, en Noessa Nitoe.
Noessa Malawa , en andere eilanden. Moeselykheden met die van Assahoedi van
’t jaar 1651 tot 1658. Door de Heer de Vlaming ten einde gebragt. Die van As-

sahoedi op Manipa geplaatst. ’t Gebergte Tapi, Baey Peisela. Dorp Hennetello.
Bogt Hattahoeli. Binnen-meir, Tehoemina. Way Lapo, Poelo Tikos. Loe-
hoe, ’t voornaamste der drie Hoofd-dorpen. Dorpen daar onder Dorp Noam,
volk-ryk. Het dorp Serolauw, zeer Volk-en Nagel-ryk. Sware Nagelboomen
hier, reden van dien. Alle boomen, tot den hoek van Sihel uitgerooit. Onnoosele daad
van die van Serolauw. 't Dorp Noelehoe. Hennetoeban, en Manschap. Hen-
nekelang, en Manschap. Het dorp Laala, en Afbeelding. De Rivieren Walela,
en Wamoele. Manschap van Laala. Houte vastigheid van ons. Macassaarsche
Vesting. Het Dorp Pawayl, en Manschap. Het Dorp Anin , en Manschap.
Groote Nagelboom. ’t Gebergte Calike. Dorp Soetela, en Manschap. Dorp Loc-
ki, Rivier Tenian. Dorpen tot Anin behoorende. De Hoek Hoelong. Dorp van
dien naam. Dorp Luciela. Berg Saloe, strand Hatamoeli. Dorp Rora, daar
Hidajat zig in ’t jaar 1620. nedersette. Lucicla door de Heer van Diemen , in 't
jaar 1637. verovert. Dorp Saloekoe, en Manschap. Magtig Dorp Loehoe. Rivier
Way Oelat. Hoofden en Buurten van Loehoe. Afkomst deser Hoofden. En wel
van den Kipati. Amala Ela ’s buurt. Huwelyk, en Geslacht. Verdere Takken.
Pati Nayla ’s Kinderen. Geslacht-lyst van het tweede Campon, Samaneri. Van het
derde Campon, Makatita. Mahhdoem, eerste Planter van 't Mohhammedaansch
Geloove op Loehoe. Geslacht der vierde Campon. Het Dorp Kalike. Dese vier
Hoofden van Loehoe Bestierders van Hoewamohel. Hunne bestiering ouder,
als die van Hitoe. Moeite tusschen den Kipati en Mahhdoem ’s Soonen. Die zich
tegen den zelven sterk maken. Oude Setel der Koninklyke Stadhouders hier. De
Spek-berg, Begraafplaats der Kimelaha ’s. Engelsche, en Hollanders hier. Houte
Logie der laatsten. De Vesting Overburg, hier gebouwt. ’t Rivierken Beerau.
Loehoe ’s afteekening, met bare Vesting. Nagel-komptoir bier van ouds, onder
een aansienelyk Opperhoofd. Wie hier nu als Hoofd legt. Die van Loehoe de
Beste, en die van Cambello de Trotste deser Inlanders. Verder Gedrag der Loe-

Van welke verscheide om hunne trouw geleden hebben.
hoeneesen ontrent ons.
Door de Heer de Vlaming wel beloont. Waar de Loehoeneesen vervaaren zyn.
Vuyle Samenrotting op Hitoe, en Gevolgen. Oude Manschap van Hoewamohel.
Dorp Licla, en Manschap. Hoek Lauwa. Coescoes Baey. Vergaderplaats der
Hongi. Rivier Poeteh Lessi. Batoe Caloway. Oude Seltsaame gewoonte. De
hoek Lauma. 't Dorp Way Poeteh; zeer Volk- en Nagel-ryk. Manschap.
Moed op hunnen ouden Adel. En op andere Saaken. Voorwending van de Nagelen,
hier gebragt te hebben. Hoewamohel de Oudste Nagel-plaats, in Amboina, en ook
der Nederlanders. Way Poetch geeft aan die van Hitoe de Nagelen allereerst.

allenskens meer uitpuilt, en wel drieUsschen Cambello, en Loehoe, lagDeWen- b¬
mylen breeder wort.een swaar gebergte, en onder 'tteltrap, inHet lag aan de rivier Way Lissa

een swa selve een berg, door de onzen de Way
een schoone en aangenaame valley, aan Lisa,re berg Wenteltrap, en by den inlander Helat.

tusschen gen heerlykde voet in’t Noorden van een hocgenaamt, over welken hoogen berg, die
Lochoc, ge- gewest.berg , Maloca Tapame Hoehoemevan Cambello in anderhalf myl na de o-en Cam- Schoone

naamt, zo lustig en vermakelyk, dat al-bello. Jacht opverzyde van Hoewamohel tot op Loe-
in wildele, die dit gewest van Hoewamohel,hoe gewoon waren over te lopen.

Koebee¬zynen bloey, ja zelfs na de verwoestingTusschen Cambello en Lissidi, waren
sten, &amp;c.Het dorp van dat land, beschout hebben, zig ge-ook twee hooge bergen, van welke de

Lesfldi. nootzaakt vonden te bekennen, noir aan-kleenste naast 'er aan, en op strand ge-
lokkelyker gewest ontmoet te hebben,legen, de voornoemde Calenberg , van
behalven dat ook de jacht op wilde koe¬d’’onze, dog Awalahoe van den inlander
beesten en herten, die men op Cambel-genaamt wert, en de andre, de groot-
o, Lessidi, Erang, en op Ajer Miraste zynde, dicht by Lissidi lag, en die
heeft (waar na toe veel vrylieden, met

wy aanstonds noemen zullen.
een pas-cedul, van den Landvoogd, dieAnderhalf myl benoorden Cambello,
beesten gaan schieten) zeer veel ver-ontrent twee mylen en een halve van
maak; en een lustige oeffening aan de’t Nassausche gat, en anderhalf myl be¬
liefhebbers toebrengt.zuiden Erang, plagt het dorp Lessidi

Het plagt in zyn meestenbloey, mag-te leggen, alwaar ’t land na ’t Westen,
tiger
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tiger dan Cambello te zyn. Ook hadt Kalenberg (wel eer ook de verblyf- Way Pi-
het drie Hoofd-Orangkaja ’s, waar van plaats van Kimelaha Loehoe,) en Maloca hoe¬
by uitstck, Iman Swacki, de eerste in Tapane Mahoeme , zagtkens door-
rang by ons bekent geweest is, gelyk hy stroomde in een valley , waar in Ko-
ook meermalen voorkomen zal. De twe ning Hbbmza zyn leger geposteert had,
de was , Latoecole, die met een Terna- wanneer die van Cambello, hem niet
taansche Princes , Suster van Kaytsjili ontfangen wilden; na welk geval deze

TcrineSibori, getrout, en dierhalven door den valleye des Koning’s valleye genaamt valey
Prins Aali, tot Sengadji, of Hertog, er is.

eindelyk tot hoofd van Lessidi, verheven Ontrent dit rivierken plagt ook een Deves-
is. De derde Orangkaja, is Pati Waran, steene sterkte, Toetop Moeloet , dat is ting,

Toetopwiens Campon, of gehugt, in zes Soa’s houd den bek, te leggen, om de Cam-
Moeloec.of onderbuurten bestond, waar onder de bellesen het uitvallen op de Lessidiers,

voornoemde dorpen, Essan en Amaho toen zy nog onze bondgenooten waren,
Io mede waren, konnende dit derde deel te beletten ; die anders op de Lessidiers
van Lessidi alleen wel 500 zielen , 230 loerden, en hun ook wel van den berg
mannen , 60 Dati’s, en by verdere uit- Maloca Tapane Mahoeme met steenen
rekening, gansch Lessidi wel 1400 zielen. in hun Negry bestormt hebben.

waar onder wel 700 weerbare mannen, Anderhalf myl ten noorden van Cam- DOpE-
en 200 Dati ’s uitleveren, alle mede bello heeft men het dorp Elang, 29 dat rang, èc-

span¬Oeli Siva’s zynde, gelyk ook de voor- Lessidi ontrent in’t midden tusschen E
schap,noemde drie dorpkens, Moeloet, Hen- rang en Cambello lag; makende in ou-
Henne-

netawali, en Elitoeaha, die onder Les- de tyden het Oeli, of gespanschap, Hen- ochoe
sidi stonden. neoehoe uyt.

Behalven dit Lessidi, plagt 'er nog Schoon dit dorp juist niet eigentlyk
een oud Lessidi, ontrent de voornoem- onder Cambello behoorde, hing het eg-
de rots Batoe Loebang, tusschen de dorp- ter veel van’t zelve af, gelyk ze ook
kens Essan, en Amaholo, te leggen, dog genootzaakt wierden , hunne zyde te
alzo zy daar te veel door de Loehoene volgen, want zonder die van Cambello,
sen, en anderen, gequelt wierden, zyn die hunne Nagelen aannamen, of hen

zy van daar na een andere plaats , een toestonden die daar te venten, zouden
halve myl benoorden Cambello , ver zy van al hun inkomen berooft geweest
huist. zyn, zo dat de eene vrientschap de an-

Waren die van Cambello in hun tyd dere weerdig was.
grote Nagelsluikers, en dappere voor- Zy stonden onder een Pati, Aali, ge-Erang-
vegters in de oorlogen, met die van naamt , en waren in vier Soa’s of on-Man-

schap.Hoewamohel gevoert, deze zyn het aerbuurten verdeelt , die te zamen 462
niet minder geweest, hoewel 'er geval- zielen , 159 weerbare mannen, en 68
len waren, dat zy hunne landslieden ver- Dati ’s uitmaakten

lieten, en ons toegevallen zyn , ’t geen Noelaa,Onder hen stonden drie kleene dorp-
Tabino-de oorzaak geweest is, dat men, om hur kens, Noelaa, Tabinolo , en Hoelong
lo, entegen de woede der Cambelleesen, en E- Het eerste lag na’t Noord-Oosten
Hoe¬

rangers, hier over zeer op hen verbittert een uur in ’t gebergte , een sterk nest long, or-

te dekken, daar een Vesting van opeen- der E-dat veelen van ons volk gekost heeft een

rang.gelegde zeesteenen, rontom met pallis- het verovert is , waar toe hun Orang
aden bezet , gelegt, en een Nagel- kaja, Mackanobal Leassoe, veel gewigt
komptoir heeft opgericht, hoewel dat toe gebragt heeft.
mede, volgens den ongestadigen aart var Tobinalo lag wat dieper ’t gebergte Zeer Na¬
dezen inlander , van geen langer duur in , en stond zo veel als onder Noelaa :

gelryk
geweest is, dan dat zy met de rest, by maar Hoelong lag midden in’t land on-
den algemeinen opstand, onder Madjira, trent twee groote uuren van Erang, en
weder van ons afgevallen zyn, en zich een groot uur van Tabinolo. Het stont
opentlyk tegen hunnen Koning, en de onder eenen Pati Nipa, ook wel den I-
E. Maatschappy aangekant, en ons mam van Hoelong genaamt.
volk jammerlyk vermoort hebben, wel- Deze drie dorpkens konden zeer veelMan.
ker bloed hun, en hunne makkers, na- Nagelen leveren, en waren ider zo sterk schap de

zer driederhand vry duur betaalt gezet is. van volk ; dat zy samen wel 1000 zie-
dorpen.Dit Lessidi, Cambello, en Loehoe, en , 330 weerbare mannen, en 122 Da-

waren de drie hooftdorpen van gantsch ti’s te voorschyn konden brengen
Hoewamohel, waar onder al de minde- Tusschen Erang en Ajer Mira, is een ’t Gehugt
re dorpkens stonden. klippig gebergte , ’t geen egter een Alatoe,

en Man-Behalven de rivier Way Lissa, heeft weinig strand, en een kleen gehugtie,
schap.men ontrent Lessidi nog een kleen ri Alatoe genaamt, plag te hebben, dat on

viertje, Way Pihoe, dat tusschen den trent 100 zielen, 30 weerbaare mannen,
on
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en 15 Dati ’s uitleveren kon, zynde meest
Erangers, derwaarts gevlugt, en nader
hant onder Noelaa gesteken.

Dus lag 'er wat bezuiden Erang, nogt Gehugt

Temi,en een kleen gehugtie Temi, dat naderhant
t dorp ook onder Erang getrokken is. Hel

Nibono,
Dorpie Nibono, het vyfde van ’t Oelen Toe

loeheli Henneochoe , lag een myltje bezuider
onder E Erang, tusschen twee groote rivieren
rang. op een langen rug , dog was mede a

voor langen tydt onder Erang , als een
Soa, of onder-gehugt gestoken, gelyk
ook Toeloeheli , wat dieper in't ge
bergte gelegen.

Schoon Erang was mede van ouds her, en 1
gewefs nog, een heerlyk en uitnement verma
opErant kelyk gewest, ja een aardsch Paradys

en weergaloose Lusthof, zo van Nagel
als Nooteboomen geweest, dat men van

tyd tot tyd nog wel gewaar is gewor
den wanneer men genootzaakt wierd,
ettelyke hondert Amboineesen, en Hol
landers, tot het uitroejen der Nagel- er
Nootenboomen , daar omstreeks uit te
zenden. Ook was het bosch van Erang

met allerlei schoone vrugt- en lommer
boomen, zo rykelyk voorzien, dat men
zich geen lustiger streek lands, dan deze,
verbeelden kan

Lessidi De gemeene markt-plaats , daar deze
gemeent laatste gehugtjens hare Nagelen, en Noo-
markt¬

ten na toe bragten , was Lessidi, zooplaats d’
zer dor lang, die van Lessidi van Erang en Cam-
pen. bello niet afvielen , om het met ons te

houden.
Ajer Een half myl noordelyker, dan Erang

Mira en anderhalf myl ten Zuid-Oosten var
het Nassausche Gat , heeft men eer

schoone rivier Ajer Mira , in de wan-
deling, dog eigentlyk Ajer Merab, da
is, het root Water, of anders de Moor

denaars rivier, na ’t vermoorden van ee

nige Hollanders , genaamt , die met
een groote witte straal in zee stort, ko-
mende van ’t naaste gebergte afrollen;
dog in de Westermoesson, als’t regent
zig zeer root, en drabbig, vertoont
daar zy in de drooge tyd zo klaar, als
kristal, ja byna weergaloos in helder
heid is. Hier loopt het land nog mee
na ’t westen uit, en is wel drie en een
halve myl breet.

In deze rivier was 't, daar de Macas
saaren met hunne vloot, toen zy in ’t
Jaar 1653. na Amboina overquamen, in
liepen, en zig vast maakten, ter tyd zy

zich daar na wat na Assahoedi begaven.
Anderhalf myl van dese voorname ri-

vier, ontrent een myl Noorden, en dar
nog een half myl Noord-Oost op, daa
dit land wel tot de vyf mylen in de
breedte zig uitbreit, heeft men eener
hoek, die vlak na ’t Westen op Poelot
Babi, of het varkens eiland , zoodaanig
aanloopt, dat het Nassausche gat tus-

I. Deel.
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schen dien hoek, en tusschen dat eiland-
je, doorstroomt.

Deze hock (die ontrent een half myl
lang, en een quart myl breed is, en waar
in men in een hoek ter linker-hand twee

kreeken, als beslotene meirkens, ziet
waar uyt men de vaartuigen zeer licht
aan de overzeide overhaalen kan;) ver-
toont zig vlak van vooren, en niet al-
leen een stuk weegs benoorden en be¬
zuiden den zelven, maar van daar ook

tot aan de Hoek van Siel, eenigzins
riffig.

De Straat tusschen dezen hoek, en geden
Poeloe Babi , werd by ons het Nassau-van die

bena-sche gat genoemt, om dat de Nassausch
mingvloot, in’t Jaar 1623. met de Zeevoogt

Jaques l'Heremiteuitgezeilt, na zyndood
met zynen Onder-Zeevoogd, Eugenius
in ’t gemeen Geen Huigen Schapenham,
in’t Jaar 1625. met vier schepen, door
dit gat in Amboina quam ’t geen on-
trent een quart myl breed is. In het
Nassausche gat ter linkerhand, zoo als
men het van buiten doorvaart, ziet men
een witte klip, Alang genaamt, alwaar
’t oude Alang, zou gelegen hebben.

Het eilandje, dat ten Westen van dit poelo
Nassausche gat, en van dezen Westhoek Babi
van Hoewamohel, legt werd gemee-
nelyk Poeloe Babi, of het verkens-ei-
land, na de menigte der bosch-verkens.
die men er op heeft, genaamt. Het
legt tusschen desen hoek, en het eiland-
e Kelang, zynde van Kelang door een

kromme guyl, ontrent half zo wyd, als
het Nassausche gat, en Sole, of ook wel

Straat
het gat van Hatapoeteh , genaamt, af- Sole.
gescheiden , in welk gat, zoo sterken
stroom gaat , dat 'er geen kleene vaar-

tuigen, zonder ’t uiterste gevaar, weten
door te geraken, ten deele om dat de
stroom daer zo geweldig maalt, ten dee-
le , om dat zy ten eersten, of op de
wal van Kelang , of op die van dit ei-
land, in flarden geslagen worden, voor-
al, zo ’er maar wat wind by koomt

Dit eilandje is ontrent een myl lang, Hoe't op
dit Ver-Aaren ontrent een quart myl breet.
kens-ei-de Zuid-zyde heeft het byna in’t mid
landge-

den , dog wat Oostelyker, een kleent stelt is.
inbogt, Sona genaamt van welke af
Oost om , de gansche Oost-en Noord-
zyde , wat riffig is, ’t geen men ook
eenigzins bewesten dit inbogtie ver-
neemt.

Het is na zyne kleenheid al vry berg-
en bosch-agtig, dog zonder rivieren
dan dat men een kleen spruitje bewesten
het bogtje heeft.

Van dit eiland weder af op’t land van
Hoewamohel , en ter zyden uyt na 't
Oosten, op den West-hoek van kleen
Ceram, of wel den hoek om stappen-
de, loopt het land weder een groote

ander-
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van de Heer Artus Gysels, oud Assahoe- oud Aranderhalf myl na 't Oosten, puilende,
hoedi te leggen, met welk dorp die sahoedi.na dat men een kleen bogtie voorby is
Heer groote moeite kreeg, zo verre,een weinig uit, en dan zo regt Oost op,
dat hy in ’t jaar 1632. genoodsaakt wastot aan de zoo genaamde Waterplaats
het den Oorlog aan te doen, en alle boo-met een riffig strand loopende.
men om verre te hakken.Het heeft in het Oosten mede eenkleer

Beoosten Assahoedi , legt de Berg, Berg oe¬inbogtie, dat ten Noorden van Ajer
Oele, door ons volk de Bonoasche le, BaayMira ontrent anderhalf myl, en ter
berg genaamt, om dat die van Bonoa, Haloe.Westen van Assahoedi een myl legt;
in de laatste Oorlogen derwaarts ge-dragende zyn naam , van dat ons volk
vlugt, zig op dien berg versterkt had¬in oorlogstyden daar nu en dan wel plagt
den.water te halen.

Tusschen deze twee bergen is eenHier is het land van Hoewamohel

kleene vlakte, en agter de zelve de be-ontrent weer van de zelve breedte, als

slootene kleene bay , Haloe, waar in't by de rivier Ajer Mira was, gissende
men tegen alle winden zeker legt; dogdit mede ontrent drie en een halve myl
voor de zelve is het wat riffig, zo datbreed , dog van hier versmalt het land
men moeite heeft om ’er in te komen;hoe langer hoe meer, en loopt van de
’t geen egter onze vyanden niet belet-Waterplaats Noord-Oost aan-

te in de laatsten Oorlog menigvuldigeGelyk nu de dorpen van Hoewamohel,
uitvallen hier uit te doen ; eer wy eenstot nog toe van ons beschreeven, alle op
wisten , waar zy van daan quamen.de Oost-zyde van dit land leggen, alzc
Hoe egter de wakkere en onvermoei-zal het volgende, dat wy nu nog tot aar Assahoe¬
de Heer, Arnold de Vlaming, in’t jaarde pas van Tanoeno toe beschryven zul di door

de Hr. de1655. dit vuil gebroed der Assahoelen, in’t Noord-Oosten, of in ’t Noor
Vlamingdiers hier heeft weten te vernestelen,den van kleen Ceram, voorkomen.
verovert,en hunne schuilhoeken te ontdekken,De eerste plaats na de Waterplaats,Dorp

Assahoe zullen wy omstandig elders zien.die wy ontmoeten, ontrent een myl ten
di. Dit dorp stondt wel eer onder eenenNoord-Oosten van de zelve, is het ver-

Radja, of Latoe Assanke , die wel eenmaarde dorp Assahoedi, al waar zig eerst
groot Koning moet geweest zyn, ver-een smalle inbogt, en even daar aan een
mits Radja, in ’t Maleits, en Latoe, inuitpuilende hoex, en dan weer een in

tAmboinees, Koning beteekent.bogt , en een andere reevige hoek ver
toont, ontrent welken men verscheide Het dorp bestond uit vier Soa’s, of vierso-
moerassen onder den rotzigen berg Keli- onder-buurten , waar van de eerste, a ’s ofBergke

buurten.lilatoe- latoe ziet, dien de onsen den rooden Noeroe Latoe, onder den Koning stont,
Berg noemen , by welken aan des zelfs wiens geslagt geheel uitgestorven, waar
eene zyde, zig een onderaardsche Woo na het gezag op Tamaela (dat is Jon-

ning, of Celle , vertoont, die wel eer ker) Hatela vervallen is, uyt welk stam-
onse vyanden tot een vaste vlugtplaat: huis zig nog lang daar na de Orangkaja
diende, te meer, alzo zy van onderen, Camera, (of Land-Raad) Laulata, op
door eenen naauwen en verborgen toe Manipa aan de Vesting, met nog een
gang , daar op wisten te komen, daar andere Orangkaja Amanitpe, onthouden
hen niemand, zonder groot gevaar, ge heeft.

naken kon. De tweede Soa, Noeroe Assal, stont
Beneden langs dezen berg ziet men onder eenen Tamaela Oewen, die ook inRivieren

Solopa, derivier Solopa ; dog wat Suydelyker de Land-raad als een lid zat. De derde
en Way de rivier Way Pore , die wel veel gro- zynde nog een minder Tamaela Assal,

Pore. ter, maar brak van Water, en daarom van welken nog een nazaat aan den roo-
door ons volk de Zoute rivier genaamt den berg, ontrent ’t Kasteel Victoria,
is, ’t geen ook wel te gelooven is, alze leefde , waar van wy hier na nog
zy haaren oorspronk uyt een vuil Moe¬ spreeken zullen; en het vierde, van ee-
ras, of kleen binnen-meir, heeft. nen Cajoan, mede meest uitgestor-

Op het strand Arigoena , tusschen ven.Houte
Vesting deze twee rivieren, heeft de Landvoogt WarenDeze Ingezetenen van Assahoedi, wa-
in ’t jaar

grooteJan Ottens; in’t jaar 1640. een Houte ren van ouds her stoutte Zee-roovers,
1640. 01 Leeroo¬Vesting, met noodige besetting, gelegt gelyk die van Bonoa, en meer andere’t strand vers.
Arigoe¬ om de vreemde Nagel-sluikers, die zig eilanden , en gelyk de Papoewa ’s nog
na gelegt veel herwaards om de schoone reedt zyn; een Ambacht, ’t geen aanleiding

Een oudDog in 'tbegaven , waar te nemen ; dog deze tot den oudsten handel , in de wereld,
Am-Jaar Vesting is al mede (gelyk wy zien zul- te weten , den slavenhandel , gegevenbacht, zo1651.
berispe¬len, in’t jaar 1651. door die van As- heeft; en dat men voor zo oneerlyk endoor die
lyk nietvan Assa-sahoedi, na dat zy al ons volk vermoort berispelyk in deze onnosele en dommt
in dezehoedi af- hadden, afgeloopen. Cerammers, en andere eilanders, niet lieden.geloc- Agter dit dorp plagt , in de tyden keuren moet, alzo de aloude Helden der

pen.
Grie-
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A MBO
Grieken, gelyk wy in 't eerste Deel
van dit werk uitvoerig toonen , daar
van niet vry waren, ja hun werk maak-
ten van menschen te rooven.

Zy deeden met hun Zeerooven onze
vrienden veel afbreuk , ’t geen de Heer
Herman van Speult in’t jaar 1619. nood-
zaakte deze Hoewamohelesen dit Am

bagt te verleeren,en hen in hun nest aan te

tasten, waar op zy beloofden, dit men

schen-rooven te zullen nalaten; maar 't

en duurde niet lang , alzo dit het eenig-
ste middel was, waar op deze stoute en
luye gasten bestonden , zig van geen
winst der Nagelen konnende voeden
en zig verder enkel met de visschery

en het Sagoe kloppen, bezig houdende,
waar van niet veel overschietende,

dwong hen de nood weer aan ’t zeeroc

ven te gaan, zig op de ontoegankelykt
vlugt-bergen , die zy voor ongenaak-
baar hielden , vertrouwende.

Voor, en rondom, den berg van As-
sahoedi , heeft men na zee toe ettelyke

kleene eilandekens, van welke het groot-
ste, zeer rotzig en scherp, Noessa Ela

recht voor Assahoedi zig vertoont. An-

dere noemen dit Noessa Nitoe, of het

Duivels eiland , waar op een Vesting
Nabi genaamt, plagt te staan. In’t Noord
Oosten heeft men ’t eilandeken, Mala-

wa, na ’t welke, Oost aan, nog eeni
ge andre volgen , die Oeka Choeway
Ocka Talla, Oeka Nitoe, enz. genaamt
werden.

Wat gevallen de E. Maatschappy,
met deze stoute gasten in den Oorlog,
by Madjira’s afval, van’t jaar 1651. tot
t jaar 1656, gehad heeft, alzo de vyan
den , met een groote onderstand van Mac
cassaaren, Malleyers, Ternataanen, &amp;c.

gedelet, met zeven sterketen boven mal-

kanderen vast gemaakt hadden, en hot
zy mede door de dapperheid van den

Heer de Vlaming getemt zyn, zullen
wy omstandig op zyn plaats verhaalen

en te gelyk danaanwysen, hoe dit schoor
land tot een woestyn gemaakt, en ge-
heel ontvolkt is, om aan anderen te lee-

ren, niet wederspannig te zyn.

Men heeft hen zedert mede op ’t ei-
and Manipa , agter de Vesting Wan
trou, op Tomilehoe, of wel Beoosten
by die van Kelang, Massavoy, Toeban
en Loehoe, gelyk wy in de beschryving
van Manipa, en Bonoa, reeds aangehaalt
hebben, geplaatst

Een myl beoosten Assahoedi, ziet
men het scherp voor uitsteekende ge
bergte , Tapi, naast aan ’t welke eer
diepe Baay , Peisela by den inlander

dog by d’onze Gysels Baay, genaamt
na 't Zuiden vry diep inschiet, van vo-
ren ook met een rifje bezet, alwaar het
land niet boven anderhalve myl breed is.

INA. 43
Wanneer men van hier een halvi dag

Zuid-Oost aan land-waart ingaat, komt
men by het wel eer vermaarde dorp
Hennetello, diep lantwaart in gelegen,
dat in zynen bloey wel in drie bysonde-
re dorpen bestont , ’t geen ook hunne
naam in ’t Amboinees te kennen geeft;
dog zyn die drie , naderhand tot een
dorp zamen gesmolten.

Ontrent midden in’t land , tusschen
Peisela in’t Noorden, en het Meir No-
an in het Zuid-Oosten, drie mylen be-
oosten Assahoedi , lag dit groot dorp,
dog bestond meest uyt Alfoereesen, of
wüilde berglieden , die in 't eerst onder
geen strand-dorpen stonden, hoewel zy
daar na met die van Laala vriendschap
hielden , dog eindelyk zig by die van
Assahoedi, als de naast geleegene, voeg-
den , om met hen te scheppen.

Hoe hen de Landvoogd Gysels te ver-
geefs aangetast heeft, en hoe zy zedert

van daar verstroyt zyn, zullen wy elders
zien.

Pas beoosten dezen scherpen hoek-
Tapi, ontmoet men een andren, diepen
inbogt, Hattahoeli genaamt , die weer Bogt,

Hatta-in verscheide zeldzame binnen-wateren
hoeli.even als of ieder een vertrek op zig zel

ven was , verdeelt word. Even agter
die binnen-wateren, heeft men een groot Binnen-
pinnen-meir, Tehoemina, dat door ze meir

Tehoe¬kere klippen, zig van buiten als een on-
mina.deraardsch hol vertoonende, in Zee uit

watert

In alle deze wateren is het vol Kay-

mans, dat wel te gelooven is, alzo die
de Moerassen en binnen-wateren zoe-

ken , en hier niet gemoeit nog verdre-
ven worden.

Op den Oost-hoek , heeft men nog
een versche rivier Way Lapo genaamt,

cen dicht daar by Poeloe Tikos, of Way La-

po. Poe¬Muisen-eiland , zynde dit strand verde
loe FikosOost aan , tot den pas van Tanoeno

meest moerassig, woest, en onbewoont,
en schiet het land daar Noord-Oost en

Oost aan zoodanig in, dat het by Poe-
loe Tikos, maar vyf quart, of anderhalf

myl, en by de pas zelf maar een myl,
wyd is.

Dus verre nu tot aan den naauwen
hals, of de pas van Tanoeno , die kleen
Ceram van het groote scheit, genadert,
zo zullen wy by die zelve, nu na de
verzyde, of het Oostelyk deel van Hoe¬

wamohel, overstappen, en zo Zuiden
aan , weer na den Hoek van Siel, om
ook de dorpen, die aan de Oost-zyde leg-
gen, te beschryven, voortgaan.

Dog moeten wy voor afzeggen, dat, Loehoe-
gelyk Loehoe een van de drie hoofd- t voor-
dorpen op Hoewamohel was, het, zo in naamste

der drieopzigt van ’t getal der dorpen, daar on-
hoofd¬

der staande , als dat daar de Ternataan- dorpen.
F2 sche

Dorp

Henne-
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aan zyn wortel vast was; maar dat hysche Stadhouders op Gammasongi, hun
wel raat wift, om dit te helpen; daar opnen Zetel geplaatst hadden, en ook in
hakte hy met zyn parang (of hakmes)opzigt van veele andere zaaken , het
dien boom zo schielyk ter neder, dat alvoornaamste van deze drie geweest is.
die verstandige scheppers met boom metDe dorpen nu, die onder Loehoe fton-

al, eer zy ’er om dagten, na benedenden, of liever hare Nagelen daar ter
quamen, waar door veelen arm en beenmarkt bragten, alzo die mindere dorpen
rraken, en zommige jammerlyk het le¬altyd styf loochenden, onder di van Loe
ven lieten.hoe oit gestaan te hebben , waren Se

't DOIEDe naaste Negry, die aan Seroelauwroelau, Noeheloe, Laala, Henneke
Noele¬volgde , was Noelehoe, die in ’t Noorclang, Hennewali, Hennetoebarr, Hen-
hoe¬Westen, en van Laala ontrent een myneleffi, Pauwayl, Locki, Soetela, Hoe

lag, dog die is metter tyt mede verfmol-long, Rora, Leffiëla, Saloekoe, Lie
ten, schoon men wil, dat zy in oude ty-la, Way Poeteh, en Siel.
den 200 zielen, wel 82 weerbare man-Naast aan de pas van Tanoeno plagt
nen , en 30 Dati ’s uitleveren kon.in oude tyden de volkryke Negry No-

HenneDaar aan volgde, wat Zuidelyker aanam aan een Talaga, of Binnenwater, te
toeban,Hennetoeban, een dorp, dat mede eeni-leggen, dog daar is geen mensch van o-
en man-

ge betrekking tot de Javaanen van Toerergeschooten, alzo dit dorp genoot schap.
ban schynt gehad te hebben, alzo hetzaakt geweest is, wegens de ongezond-
dien naam niet vergeefs gedragen heeft.heid van ’t land te dier plaatze, te ver
Ook was het redelyk magtig, alzo het 4oohuizen, of uitgestorven, en versmokter

zielen , 190 weerbare mannen, en 67is.

Dati ’s, optelde.Het dorpken , Seroelauw , dat meer
Henne-Wat meer Landwaard in, een myl vanna 't Zuiden legt, (waar na toe het land
telangstrand tusschen Hennetoeban en Laala,zich met een ffauwe bogt buigt, gelyk en man

recht agter ’t laatste lag Hennekelanghet al, eer men aan dat meir komt, hoe schap.

een fraai dorp, en al vry vermogend.langer hoe meer verbreed) is in oude ty-
alsoo men hier 390 zielen, 160 weer-den een zeer volk-en Nagel-ryke Ne-
baare mannen, en 58 Dati ’s had.gry geweeft, zodanig ; dat 'er in haare

DorpOeli, of gespanschap , enkele boomen Naast hier aan volgde hetdorp Laala,
Laala, enwaren, die een Bahara, of 550 pond de Hooft-plaats van een bysonder gespan
abeel¬

Nagelen, in eenen Nagel-oogst, konden chap, bestaande uit dit, en de vier laatst
ding.

opbrengen, waar van men oordeelt oor- gemelde dorpen. Ook begon dit Land
zaak te zyn, dat zy, by ’t uitroejen der nier weer breder na 't Zuiden te worden.

Nagel-boomen in de eerfte tyden, on- Men ziet dit kleen dorp zeer lustig in de
gemoeit bleven staan, en aldus vry gro- plaat N°. ix. by 't Sagoe-bosch leggen.
ter, dan die aan ftrand stonden, gewor- Het lag ontrent twee mylen van de Pas

van Tanoeno, en wat verder het dorpden zyn, hoedaanige boomen men hier
en daar op afgeleege gebergten meer okki , diens evenmatigheit hier aan
gevonden heeft. Van dit Scroelau af, tot de Oost-zyde, even eens als ’t land aan

de hoek van Siel toe, wierden in’t jaar de West-zyde was

Rivieren1625. alle de Nagelboomen, zoo verre Dit dorp is aan een vlakken oever ge-
Valela,men komen kon, door hulp der Nassau- plaatst, ten wederzyden een schoone ri-

en Wa-sche Vloot verwoeft, gelyk in’t jaar vier hebbende, de eene Walela, en de
moele.

1633. onder de Heer Gysels nog een- andere Wamoele genaamt. Het was ver-
Man-

geschied is. deelt in dric Soa’s, en wel 6oo zielen sterk,schap van
Men zegt, dat het volk van dit dorp zo dat het ruim zoo weerbare mannen, Laala.

zo dom was, dat zy, een vaartuig uit Ban- en 90 Dati ’s, uitleveren kon.
da voorheen, daar ten handel gekomen, Ontrent de laatste rivier is in vorige Houte

vastigheitziende zeilen, roejen, en als een blixem tyden een houte vastigeit van de Neder-
van Ons.voorby het strand vliegen, de proef wil landers geweest, die onder Madjira 's re

lende nemen, of zy dit niet na konden gering in ’t moordjaar 1651 mede is af-
doen, kloekmoedig ten groote getale or geloopen.
een hooge Waringin-boom, met pang Twee jaaren daar na, hebben de Ma.

Macas.
gajen of schep-riemen in de hant tot aan cassaren hier weer een groote vesting ge- saarse

vesting.den top geklommen zyn, alwaar ze eers poud, om dese tot een spys-kamer voor

het zeil opgehaalt zich op de takkenver hunne troepen op Assahoedi te houden,
deelt, en alle sterk hebben beginnen te vermits tusschen Laala en Lokki veel
zingen, en scheppen; dog het schip niet Sagoe valt; dog in’t jaar 1654. is de zel¬
voortgaande, is'er een, nog wat snedi ve door de onzen verovert.

Het dorpNaast aan Laala lag het dorp Pawaylger als de andre, na beneden gelopen,
Pawayl,zeggende, dat dit geen wonder was, dat ontrent een myl van Lokki, op strand
en man-

het niet voortging, alzo de boom, waar konnende 20o zielen 8o weerbare man schap.

nen, en 26 Dati ’s, uitleveren.op de Bandanesen zaten, los, en deze nog
Een
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Luciela behoorde, waar heen de TernaEen halve myl Zuidelyker was hetHet dorp chc ve¬
Anin, en dorp Anin, anders ook wel Hennelefs taansche Stadhouder Hidajat, met het derzette
man¬ Opperhooft van Loehoe geschil over hetgenaamt , digt by ’t strand, sterk 230
schap wegen der Nagelen hebbende, in ’t jaarzielen, waar onder men 103 weerbare

1620. van Gammasongi opkraamde, metmannen, en 33 Dati ’s telde. Hier plagt
voornemen om zig hoe langer hoe meerook een Nagelboom te zyn, die wel eerCrogre
van ons te verwyderen, en zig op dienBahaar Nagelen gaf, waar mede de HiNagel¬

boom berg tegen ons sterk te maken, ’t geentoeese gesanten de Hollanders lokten.
voornamelyk onder de Kimelaha sLehatoTusschen dit Anin, zynde het hoofdt Ge

bergte en Loehoe geschiede, weshalven dit Lucielavan ’t gespanschap van vyf dorpen, dat
Calike in’t jaar 1637. door den Opper Land-wy nu beschryven, en tusschen Ajer Mi

voogt van Indien, de Heer Antoni varra, aan de West-zyde van Hoewamohel Luckel-
Diemen, aangetast, verovert, en zodaniglag het rotzig en ongemakkelyk geberg door de

verwoest is, dat het zedert onbewoont Heer vante Calike, by de onzen het speslewerks
Diemengebleven, en ’t oude Gammasongi weerkussen, van wegen de scherpheit der klip
in ’t jaartot een Setel der Ternataansche Stadhoupen die men over moest, genaamt, var 1637.

ders gebruikt is verovert.’t welke in ’t vervolg meer zal gespro
Naast aan Lucièla, Zuid-West aan;ken worden.

boog dit land zig zeer schielyk na 't Zuid-Daar dit Land tot aan Laala meest

Westen, en dan verder na het ZuidenZuid-West gestrekt had , begon he
tot dicht aan den hoek van Siel, daarnu van Laala af meest regt Zuiden aan
het weer wat Zuid-westelyker strekte,te loopen, en zig van Anin, tot aar
om dat de hoek van Siel vlak ZuidenLokki, weer op zyn breetste te vertoonen

't DOIt Naast aan Hennesessi of Anin, een hal aanliep.
9Soetela 740r9.Een weinig verder als Luciela,myl Zuidelyker en een half myl Noor al-

cnman. Saloekoewaar dit land Zuid-West aanloopt,delyker, dan Lokki, hoewel wat land rschap en man-
een begin maken wil, om zich totwaart in, lag het dorp Soetela, ’t geen opschap.
een myl breedte te versmallen, plagtwel 180 zielen, 70 weerbare mannen,

men het dorp Saloekoe op een steilenen 22 Dati ’s, gewoon was op te geven
berg , die vol rotzen en klippen en nietEen half myl Zuidelyker, en een myDOrt

Lolck. vel te genaken was, te hebben, dat on-benoorden het dorp Hoelong ; lag het
rivie trent 200 zielen , 98 weerbare mannen,dorp Lokcki in een kleenen inbogt, aan
Tenian en 20 Dari ’s, uitleveren kon.’t strant TanammaTimul,alwaarmen ook

MagtigNaast hier aan, drie en een half myde rivier Tenian had De Kimelaha’s had
dorpbenoorden Siel ’s hoek; deed zig de der-de de zelve wel eer versterkt, plaatzen
Loehoe,

de Hooft-Negry van Hoewamohel, erde daar, uit verscheide bygelegene dorpen.
het voornaamste dorp aan deze zyde vaneenig volk. Het lag drie mylen benoor-
het geheel land op kleen Ceram , hetden Loehoe, en ’t was die plaats, daar

wydvermaarde Lochoe op-Kimelaha Madjira zo veel vastigheder
RivierHet lag aan de rivier Way Oelat, enboven malkanderen gemaakt had , en
Wayverspreidde zig wyd en zyd ten deele nadaar hy zo schandelyk met al de zyner Oelat.

'thet klippig gebergte, ten deele nauit gejaagt wiert, gelyk wy elders zul
strand, daar ontrent gelegen.len zien.

Verdr Over dit dorp had men vier Hooft-HoofdenHet behoorde mede onder het gespan-
dorpen en buur-Orangkaja’s, die weer over vier Cam-schap van Anin , gelyk ook Soetela
tot Anin ten vanpons of buurten regeerden, onder alleHennewali en Pawayl.behoren- Loehoe¬
de welke de Kipati van Loehoe de aanEen myl hooger na 't Zuiden lag de

was.zienelykste, en de eerste in rangHock grootei dog zeer vlakke hoek Hoelong.
Hoc Wa-Het eerste Campon; genaamtalom met Mangi-Mangi-boomen bezet,
long Waarran Leytoe, was onder den Kipati,waar agter wel eer ontrent een myl eendorpvan

nevens nog drie kleene Orangkaja ’sdorp van den zelven naam lag ; diensdien

waren, te weten Waran Besi, Mahoenaam. volk meestuitgestorven, en versmolten is.
Besi , en Loehoe Tican; benevens desDe naaste plaats hieraan strand is Les-Dor
Kipati’s broeder, Loehoe Besisiëla, by ons Luciëla genaamt, een dorsLuciela

Het tweede , Samaneri stont onderontrent en half myl Zuid- Westelyken
Kottaulima, wiens tweede mede-bestier-op, hoewel aan de Zuidzyde des lands
der Caloewa was.Het lag aan een scherp afgaanden berg

Het derde, Noeroe Makatita, stontdie zig in zee als een kasteel of BorstweeBerg Sa

onder Nagaroe Lamoe, Pati Halat enloe, en’tring van rotzen vertoonde, die men Sa
strand Kelitoewa.loe noemde. Ook had men daar ontren
Hata- Het vierde Timul Pawayl, stont on-geen strand, dan ’t strand Hatamoeli,
moeli. der Lojata, en zynen Orang Toeha, ofaan de Zuidzyde gelegen.
't Dorp sen Een half myl na het gebergte, wan oudste, Loebesi. Afkomst
Rora, nader aan Hoelong, dan aan Luciëla, hac Deze vier verhaalen hun afkomst al-

dezerdaar Hi
men het dorpie Rora, dat mede onder dus. hoofden.dajat zig

InF 3
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van Roeman, by Lissabarta, hier is ko¬In opzigt van den Kipati vertelt men,
men aandryven, nalatende een zoon Soe-dat van ouds hier twee broeders uit Waran

Mahh-lissa. Deze bragt eenen Mabbdoem voortof Banda, Oeloe Ela, en Amala Ela, op
doerdie Priester en eerste voortzetter van hehet strand van Loehoe zyn komen aan eerste

Mohhammedaansche gelove op Loehotdryven, van welke de jongste tot zyr ante

van ’tgeworden is. Hy liet vier zoonen naverblyf het verheven en klippig strand by
Mobh-Oessen, Habiboe, Hidajat en Alawadynhet riviertje Waran (na hun land zo ge
amime-Oessen liet na, eenen Coelipa, en dezenaamt ) verkoos, gelyk hy zich aldaa daanse

geloveweer eenen Kackialija, wiens zoon Boemetter woon ook goet vont neder te
op Loe-éne , of anders Orangkaja Moeda, genaamzetten.
hoewiert. Deze gewan een zoon LatoehoeZyn broeder Oeloe Ela wilde hem

lia, en drie zusters. Habiboe liet ook eenwat verder hebben; dog hy antwoorde
zoon na, Tingal, van welke Tenoebesi enwat verder het is hier goet voor my. Het
Kiboeba, (anders ook wel Imam Wayleo¬is wel , zeide Oeloe Ela, men zal uw
la genaamt,) voortgesproten zyn., dieCampon dan ook Samaneri, dat is, wat
weer eenen Maoel, gelyk die eenen Lis-verder, noemen; waar van dit Campor
saele naliet.dien naam behouden heeft. Oeloe Ela

Timoel Pawayl 's des Orangkaja ’s nazaten Geslachtbegaf zich wat hooger op, en zettede
van 'twaren deze volgende, Laubesi was ge-zig ontrent de rivier Way Oelat neder
vierdesproten van Gilolo, alwaar hy hooft varwelk strand en plaats hy Tommolale
campon,

Timul en Lojata geweest was. Hy was genoemde. ovan

boren en ook hooft geweest tot PawaylTimoelBoven aan deze rivier vond hy eenigeAmala
Pawayl.nalatende een zoon Paca Paca, dienszoorwilde berg-luiden, met welke hy doorEla ’s

Maradja Goena was. Lojata s geslagt iseerst overtuigde, dateen hond, die hembuurt

huwelyk, 'er menschen waren voor lange jaaren uit de werelt geweest;in gesprek quam
en ge- dog hy is vervangen door eenen Hatioverstaande, dat hun Orangkaja Tamaelo
slacht. Mamalo, ook wel Tamaela Kalike ge¬Oelat genaamt was, uit welk volk hy

naamt, en door Patija, anders Kramereen vrouw troude , by welke hy vier
zoonen kreeg genaamt, die twee broeders waren. Dat

zy hem vervingen, geschiede, om datVan den eersten, Pati Anoen, zyn
'er geen meer overig hunne voorvaderen aan een zuster van Lo-

De tweede was Pati Nayla, de derde jata waren getrout geweest; want ander-Verdre
waren zy hoofden van Kalike, een dorp Het dortPati Keker, en de vierde, Loehoe Besitakken

genaamt. der Alfoereesen, wel eer agter Gamma-halke
Pati Pati Nayla won een zoon, Pati Wa¬ Songi op den berg Helat gelegen. Ha-

Nayla ’s
li, diens zoon weer Hatoe Seke was, die tieb Mamalo liet drie zoonen na, Hadji

kinderen
twee zoonen, Tagalissa en Patil, naliet. Abdul Rabbman, en Barhamme. Abdul

Rabbman liet Gorma en Tigatalla na.Tagalissa had een zoon, Pati Lekage¬
Kramer had twec zoonen, Sekebire ennaamt, die aan ’t kasteel Victoria ont
Warna Beë.halst is, nalatende eenen Panil, die eenen

Wali gewan, wiens zoon Ticali was. Wy haalen deze geslagten wat nader
Het geslacht nu van Samaneri, ’t geer op, om aan te wyzen, wie in elk vanCetaeg

anders Kottaulima genaamt is, wort al deze stamhuizen, in vervolg van tyt byLyst van

het twe versterf, de naaste tot de regeering is.dus opgetelt, Amala Ela liet een zoon
de Cam na, Tay Mattaena wiens zoon, Mattac waar uit men anders noit, zo daar van.
pon , Sa na Heloe geweest is. Van deze quam Hoe in opzicht van de voornaamste geslagten.ematest.

wa Linay, voort wiens zoon Oenos genaamt geen nette aantekening gehouden wiert.
wierd, die eenen Perotanna naliet. De zou konnen geraken

Dezeze had twee zoonen , Kaki Tarroe er Deze vier Oppersten van Loehoe zyn
vier

Sekeronea, van welke de jongste een zoor de bestierders niet alleen van het dorr Hoofden

vanLoe-Bagaaat , dog de oudste vier zoonen Loehoe, maar ook van de gansche Oost
hoe be¬Ticos, Parmata, Pati Holit, en Lawa zyde van Hoewamohel geweest, en heb-
stierder

lihoe genaamt, naliet. Parmata had twee ben zich in het stuk van ’s lands bestier van Hoe

zoonen , die na Batavia gezonden, en ainO¬geheel na den trant der Hitoeesen ge-
hel 'sAdjaran en Tanna genaamt zyn, behalver dragen; hoewel deze regering vry ouder
Oostwelke hy nogeenen Tommatalla had. Pa dan die van Hitoe, is, alzo zy de zelve
zyde.

ti Holit liet Hadji na (die nu op Hila is tot in ’t jaar 1400. weten op te rekenen
unne

als ook Poerisane, en Berbamnio, die oob en zaken verhalen , die daar mede be besliering
na Batavia verzonden is. Lawalihoe liet ouder, alszinnen

die vanna eenen Koëela, die nog lang 'er na of De Kipati was altyd onder hen
Hitoe¬Mamalo gevonden wierd. cerste, en voorzitter in de Vergadering
MoeitteHet derde Campon of buurt MakatiVan het dat al vry eendragtig henen schokte, tot
tusschenderde ta, verhaalt zyne afkomst zodanig, dat hy eens geschil kreeg met de zoonenvar
den Kipa¬Caeetg Naroelamoe, de eerste van dit stamhuis Imam Mabbdoem, over een zaak van wei-ti, enMakati
Mahh-gesproten is van eenen Kelitoewa, dis nig belang, ’t geen dit geslagt, kort tein

voren
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voren in kennis met de Tidoresen ge Sagoe-bosch , ’t geen de E. Maatschap-doemt
raakt, aanleiding gaf, om zig tegen der py, als overwinnaar van dit land, zichzonen.

Kipati sterk te maken, ’t geen zy eg toegeeigent heeft, en dat zy gewoon is
ter niet by den koning van Tidore, die voor drie jaren aan eenen van de vry-bor-
die hen den titel gaf van Gnaroela gers aan ’t kasteel Victoria te verpach-
moe, dat is ’t groot dorp, maar by der ten, uit haren naam te letten.
koning van Ternate, als de magtigsteDie zich Deze Sergeant staat onder het Opper¬

tegen nooft van Hitoevorst der Moluccos, om dat hy met de
den zel¬ Portugeesen in verbond was, ginger Wat verdre ommeslag en gevallen de
ve sterk

zoeken, gelyk wy elders omstandige E. Maatschappy hier gehad heeft, en
maken

wat Opperhoofden hier vervolgens ge-zullen voorstellen.
C160 weest zyn, zullen wy by een byzonde-Dit Loehoe plagt, gelyk meermaals

Setel der re Lyst onder de Bedienden van Amboi-gezegt is, ook de Setel der aloude ko-
konink.

na opgevenninklyke Ternataansche Stadhouders, van
lykt Die van

to1 Onder alle de Hoewamohelesen wierRoebohongi's tyd af in’t jaar 1570,Stadhou Lochoe
ders hier den die van Loehoe voor de beste,den opstant onder Madjira, in’t jaa de besten

en diedie het gemakkelykst te behandelen wa1651, te zyn, uitgenomen dat Hidajat
vanren, gehouden, daar die van Cambellcvoor een tyd na Rora en Luciëla week. Cambel¬

in tegendeel onverdragelyk trots en forsZy hielden huis op ’t groene veld lo deSpek-
troisteberg, be¬ waren.Gamma Songi, dat een halfmyl van oud
dezer in-graaf- Ook oordeeltmen , dat zy meer uitLoehoe legt, waar ontrent een heuvel,
landers.plaats de

vreeze, en door verleiding en dwang vanby de onzen de Spek-berg genaamt, ge-Kimela¬

erderMadjira en zynen aanhang, als wel uiiweest is, waar op de Kimclaha ’s begra-ha s.

tedrageneigen beweging tot afval geraaktven zyn.
der Loe-

wederspannig tegen hunnen eigen vorst.Dat hier ook Engelschen geweest zyn,Enge noenesen
en ons geworden zyn, met dit onderzullen wy elders zien, gelyk mede wan-scheen- ontrent

Hollan- scheid egter, dat de Kipati, en zynons.neer de Hollanders zig hier ter neder ge-
ders hier. aanhang, tegen de onzen altyd geveinst,zet hebben.

dog de andre drie buurten meest voorIn de oudste tyden hadden de HollanHoute
Logie ons , en tegen die van Madjira ’s aan-ders hier ook een houte logie op oud
der laat hang, geweest zyn, gelyk zy onze be¬Loehoe, die by ongeluk afbrandde, ze
sten.

scherming ook gedurig verzogt, en ontisdert welke ’er geen weer opgericht
van veel dingen tydig gewaarschout heb-tot dat eindelyk de Heer Demmer hier
ben , hoewel zy eindelyk genootzaakt'tDe Ve een steene vesting van 54 voeten in

stinc wierden, mede na Lokki te vlugten, vanvierkant, hoedanige van grootte 'er ge
Over¬ welke plaats egter veelen, als zy maarne in Amboina is, liet opbouwen, Over
burg hie

konden, tot ons weer over liepen; eg-gebouwt-burg genaamt, ontrent Gamma Songi
ter is het naderhant verscheiden van henby het kleen riviertie Beerau geplaatst,Rivier¬

zuur opgebroken  , dat zy den onzenken Be- en rondom van een steene borstweering
raU. trouw gebleven, en van hunne landslie-met twec punten voorzien, waar ontrent

den afgeweken waren , ’t geen Boene,ook ’t gansch dorp uitgebreid is, gelykLoehoe
den Orangkaja Moeda, Abdul Rabbman,wy hier in de plaat No. X. vertoonenaricke

ning,me en meer anderen het leven gekost heeft, van wa-zo als zy in’t jaar 1714. nog in wezer
Ve¬hare behalven dat deze arme Loehoeresen, nuge ver-vas

sting
by ons weer overgelopen, en op Loe-scheidenMen had hier van wegen de E. Maat.

Nagel¬
hoe wonende, in’t jaar 1654. by ze-om hunschappy van ouds een Comptoir, hetComp trouwge-keren schielyken uitval der Macassaren, edenaanzienelykste op dit land, alwaar eentoir van

ouds on- zeer veel, gelyk wy verder tonen, gese-hebben,Opperkoopman als Opperhooft plagt te
der een den hebben.leggen, die hier hare zaken, en voor al
aanzie De oude Orangkaja Samsammoe uit Doordendie van’t inwegen en ontfangen der Nanelyk

Heer deOpper¬ net Campon Makkatita, en de oudegelen, waarnam, gelyk ’er in de vestino
Vlaminghooft. Drangkaja Kramer van Timul Pawayl,ook een sterke bezetting was, over wel
vel be¬

zyn , om hunne byzondere trouw aanke hy gebood, dat tot in ’t jaar 1651 Stet..
ons bewezen, door den Heer Arnold deduurde, na welke tyd hier een krygs
Vlaming met een maandelyk onderhouthooft gelegen heeft, tot dat in ’t jaar
begunstigt, gelyk zy ook nevens andre1655 2 1656. dit gansche land Hoe¬
versof gekregen hebben, op hun oudwamohel ontvolkt, en verwoest is, hoe
land ontrent de vesting weer te mogenwel na die tyt de vesting nog staande ge
voonen , voor welk laatste de oudebleven, en zedert daar een Sergeant met
Samsammoe bedankt heeft; dog de an-20 zoldaten gelegt is, zo om een wakend

Wie hici Waer dedre Loehoenesen zyn meest hier en daaroog op de vreemdelingen te houden, als
nu als Loehoe¬op de kust van Hitoe ondergesteken, diewel voornamelyk om dit land gedurig te

nesenHooft
doorlopen, en alle specery-boomen, die ook wel met het een of ’t ander begun

legt vervaren
’er nog al veel gevonden werden, uit te stigt zyn, dog ’t geen zy zich in’t jaarzyn.

roejen. Ook legt hy hier, om op het 1671. weer onweerdig gemaakt hadden,
door
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door een vuile zamenrotting, by eenen benoorden welken hoek het dorp Way
Djabat, zoon van Kiay Tomelale, gewe- Poetch op een hoog gebergte lag,

Vuile za¬ zen Markt-meester op Loehoe begon- alwaar het land zig vry verheft , en
menrot- 't DOrpzeer hoog vertoont.nen, en verder door eenige stoute op-
ting of WayDit was een dorp vol volk, hebbenderoermakers van Lessidi en CambelleHitoe, Poeteh,
en gevol- voortgezet, waar aan zy mede de hant overvloet van Nagelboomen, en konnen-1er

gen. volk- engeleent hadden, met een opzet en dol¬ de in oude tyden wel 400 zielen, 190
Nagel¬le drift, om van hunne bescheide plaat- veerbare mannen, en 34 Dati’s, op-
ryk.zen op Hitoe weg te lopen, en de E brengen.

Man-Maatschappy te dwingen, om hen toe Het droeg zig vry stout, en wa
schap, en

te staan, weer op hun oud land te mogen zeer moedig, zo op zyn Edele afkomst,moet op
hunnenwonen, of wel hen in een by zonderdorp alzo de Orangkaja Salatta, die dit dorp
oudenreby malkander te plaatzen, over welk als Capitein Laoet (of Zee-voogd
Adel.werk de voornaamste belhamels na Bata¬ geerde, met de vloot van Prins Dyami

via gebannen, en de andre nog erger oe van Gilolo hier aanquam, als wel op
dan bevorens, verstroit zyn; terwyl de de menigte van Nagelboomen , en op
overige onder den Gnato-hoedi aan het hunnen sterken en ongenaakbaren berg,
kasteel Victoria bescheiden blyven. die , waar men hem ook opslimmen

Men gist, dat de zielen van Hoewamo-Cue¬ wilde, zeer styl, en smal van opgang,
Man- hel wel 12000 in 't geheel sterk geweeft inzonderheid van voren, was.
schap zyn , waar onder 2030 weerbare man- Maar ’t maakte hen voornamelyk trots, En ande-
van Hoe

nen, en 1045 Dati ’s waren. dat men hun het waternietafsnyden kon, re zaken.waimo¬
hel. Dus verre nu Loehoe beschreven heb- alzo de rivier Poetch Lessi, met een

bende , zullen wy van daar al verder swaare en sterkschuimende straal, die zig
Zuiden aan, na den hoek van Siel, met zeer wit vertoont, en waar na dit dorp
onze beschryving der verdere dorpen, die in ’t Ambonsch den naam van wit wa-
tot de 17 onder Loehoe behoorden, ter, of de witte rivier, draagt van de
voortgaan; dog moeten’er by zeggen, hemelhooge rotsen , tusschen de Sagoe¬
dat wy die onmogelyk in de kaart, al ooomen, die ’er overvloedig zyn, komt
zo 't bestek zo groot niet valt, vertonen afbruisen, stortende van een sware klip,
konnen. die men van buiten in Zee zeer wel on-OO)

Dorp Het naaste dan aan Loehoe is Liela, derscheiden kan , met groot gedruis
Liela. ’t geen ontrent een myl Zuidelyker, en verder in Zee.

een myl benoorden het dorp Way Poe- Zy twisten ook met die van Lessidi, Voor-

teh legt; dit was maar een kleen dorp- wendingen Cambello , om de eere , zeggende.
van deje, in een zant-bogtie gelegen, en kon dat zy eerder , dan deeze twee dorpen
Nagelen

Man- pas 170 zielen, 80 weerbare mannen, de Nagelen uit Ternate gebragt hebben,hier ge-
schap. en 22 Dati ’s uitleveren. hoewel het zeker is , dat die eere bragt tedie

Hock hebben.Een half myl van Liëla, pas bezui- van Cambello toekomt, die, met hunne
Lauwa. den den hoek van Lauwa, die anderhalf Coracora na Makjan geweest zynde de

myl benoorden den hoek van Siel legt, zelve in Bamboesen , met swarte aarde ge-
was een fraje baay, by den inlander Pica, vuld, op de te rug reise , ontrentde

Decoes en van de onzen de Coescoes-baay, om komst der Portugeesen in Amboina ,ofcoes-baai
de menigte van die dieren, genaamt. Ditcen goe een weinig eer , hebben mede gebragt,

de plaat. plagt ook de vergader-plaats van de Hon- en in haar dorp geplant.
der Hon gi te zyn; dog ’t was voor de Coraco- Gelyk nu de Hoewamohelesen, ook
gi- Hoewa-ra’s daar niet lang te harden , alzo er lang voor andere Amboinesen, Nageler

mohelmaar twee kleene spruitjens zoet water gehad hebben, alzo is Hoewamohel ook
oudste

vielen. de oudste Nagelplaats der NederlandersNagel¬
laats inEen weinig verder, pas benoordenRivier geweest; van waar de Nagelen, en Na-
mboi-Poecch de rivier Poeteh Lessi, of de rivier van gelboomen , zich verder over gansch
22Lessi. Way Poeteh, ontmoet men deklip Ba¬ Amboina verspreit hebben ; maar diten ook

toe Caloway, alzo genaamt na een ou¬ der Ne-kan men egter tot eere van Way PoetelBatoe
derlan-de gewoonte der Hoewamohelesen, vol-CA0¬ zeggen, dat die van de kust Hitoe, de
der.

way, gens welke de mans der bevrugte vrou Nagelen eerst van hun bekomen heb-
oude ven met Calowayen na deze klip wier ben.zeltzamt

pen , verzekert dat, als de Calloway, Hoe zeer men nu al van de tyden vange-uttanti.
Way

’t geen wel gevallig eens gebeurde,te. in den Heer Herman van Speultaf, getragt poeteh
die klip steken bleef, dan buiten alle heeft, de Nagel en Nooteboomen, geeft aanop

die vantwyffel hunne vrouwen geen dochters, dit Land, niet alleen by verscheide oor-
Hitoe demaar zoonen, ter wereld zouden brengen. ogen, maar zelf nog later, uit te roe
NagelenWeinig verder in 't Zuid-Zuid-We-Hoek jen, zoo heeft men daar van tot heden allereerst

Lauma. sten doet zich de hoek Lauma ander¬ toe, waar van wy elders redenen zullen
half myl van den hoek van Siel op, even geven, geen meester konnen worden.

TWEE-
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TWEEDE BOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.

DEschryving van Groot Ceram. En verdeeling deszelfs. Ceram’s Noord-kust
Dbeschreven. Groote Inham by de pas van Tanoeno. Noessa Ela. Swaar Rif
Hatoeassa. Dorpen Poepelowi, en Somoeri. Bogt, en Rivier van Cawa. Doe-
jongs hier. De rivier Wayholo. Noessa Camoe. Hoek Caloway. Dorp Ta¬
noeroe. Berg Massa Ohy. Dorp Caloway. Hoek Iha, en Way Iha. Dorp
Nuniali. Hooft van een der Ceramse vergaderingen. De rivieren Way Lewa,
en Way Naman. Berg Lakka Ela. Vol Alfoeresen , onder Radja Siseoe-
loe. Het Oeli Soeri. Rivier Sapalewa nader beschreven. Het Dorp Lissabatta.
En deszelfs negen Campons, of Buurten. Verplaatzingen van dit dorp. Waar het
nu is. Pati Roemaray, Djamiloe ’s broeder, een Gilolo ’s Prins, bier aangedreven.
En Hooft van ’t Soa Noroelatoe, geworden. Waar zyn broeder Djamiloe geble-
ven is. Dezen Kipati Lissabata 's tweede Eertitel. Andere houden hem qualyk voor
een Batsjans Prins. Slecht Recht der Batsjanders op de Ceramse dorpen. Slegte ge-
tuigenis van t gedrag der Lissabatters, en waar men hen plaatzen moest. De Bogt,
en Rivier Boas. Kaysoekoe, by Lissabatta ondergesteken. Berg Hoelong. Kapitein Mat

1toean, zyne bedryven, en slecht einde. De rivier Boas Grenspaal van Radja Siseoeloe.
Dorp Koroloewe. Den berg Hatoepetola. De rivieren Maloan, en Alaye. Alfoerees
dorp Wattasoelo, onder Radja Soemiet, door gewelt onder Lissabatta geraakt. BergOe-
wen. Debogt, en strand, Takala. De dorpen Roemah Ela, en Hatoenoeroe, onder Rad-
ja Sahoelauw. Derivier Makinan Grenspaal tussen Radja Sahoelauw, en de Oelilima’s.
StrandLoeboe, ofoudLissabatta De Alfocreesche dorgen Loema Way, Loema Moni,en
Loema Peloe. De koningen van Horali, en Latea, beoosten de Makinan. Zeldza-
me brug ontrent de plaats daar Radja Sahoelauw aan strand komt. Coli, en Wau-
matta. Hoek Cara, en dorp Paâ. Poelo Mata Lima, en Noessa Ela. Cara ne-
stel-plaats der Papoewa ’s. De Bogt van Hatoewe. De kleene eilanden Cale cale.
Soynoni, en Moti. De dorpen Saleman, Hatoewe, en nieuw Lissabatta. Teke-
ning van ’t laatste. Oude plaats van Hatoewe. De bergen Hatoe Nimanoewa,
Hatoe-Moroli-Hoejon, en Ahinoessa. ’t Strand Assinahoe. Groote Sagoe handel
opHatoewe, deszelfs Soa ’s. Verdre zaken van dit Dorp, en Lissabatta, zynde het eerste
een Colonie van Batsjan, zoo zy voorgeven. Kimelaha Hasi ’s verhaal wegens Lis-
sabatta, Hatoewe, Saway, en Saleman, door Sabadyn, en Hidajat verovert. De
Kimelaha 's Leliato, en Loehoe door de Papoewa ’s gevangen genomen. Verder bericht
daar over. En over ’t slecht Recht der Batsjanders. Permata wel eer onder Hatoe-
we. Het dorp Noeocloe, en Obin. Het dorp Saway, en deszelfs Aftekening. De
rivier Camama. De dorpen Roemali Oelat, en Besi. Noessa Oelat, en Iwee
droogtens Higgit, en Oelatkit. Bogt van Saloway. Dorp Toeloesey. De rivier
Sapalewa. Hock Hatoe-Alau. Dorp Permata, en Batsjan ’s eisch 'er op. Waar
onder de dorpen Hatilen, spapoetch, Laulata, en Toeloescy, staan. Handel der
Papoewa’s met deze Dorpen. Sterke Sagoehandel. Sakolla, en de rivieren Cay-
rara, Moal, Eyssal, Batetoika, en Cayrara. De rivieren Nintoepa, Samma,
Tampa, Cobbi, Asselle, Kamoehalat, Hahha, Moessa. 't Strand Aelope, en
dat van Hote. Casuwaris-boomen. Rivier van Hote, en ’t dorp van die naam-
Kryt-bergen. Hote de vergader-plants der Papoewa ’s van Messowal; hun grens¬
paal. Oude woonplaats dezer volken. Alle de dorpen van Hote af, tot Hatoeme-
ten toe, onder Tidore in ’t jaar 1689. gestelt. Leeuwaardens-droogte. Rivieren
en stranden. Het dorp oud Waroc. Poclo Sarong. Nieuw Waroe. Die van

rivier, en ’t bosch met Casuwaris-boomen.Waroe nader beschreven. De zoute
Het dorp Rarakkit, en deszelfs Aftekening.Poelo Akat. Leenwaardens-eiland.
gevlugte Bandaneesen. Verder bericht van ditenEen vergader-plaats der Papoewa ’s,

volk. Berg, Salangur. Dorpen Kelingaa, Kelikaba, Angir, en Kien, onder
het dorp Quaus. De dorpen, Tanafassoe, Quaus, Quammer, en Ernanneng.

verder van ’t grootste deel te spreken,GROOT CERAM.
’t geen weer in twee groote deelen, te
weten, in de Noord-kust en in de Zuid-Adat wy Hoewamohel het eerste,
kust verdeelt wort, welke de lengte vanen ’t kleenste deel van Ceram ,
50. mylen Oost en West, en van veer-afgehandelt hebben, staat ons nu

sienH Deel.

En ver-

deeling

deszelfs.
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en van Cawa een myltje verre tot aantien en een halve myl in de breedte, of
de rivier van Wayholo lopende , daarZuiden en Noorden, beslaan.
men weer een smalle stompe hoek heeft,
die Noord-Westelyk uitschiet.De NOORD-KUST van CERAM.

Als men dien hoek pas om is, komt
men by Tanoeroe, waar na deze NoordOm dan van de Noord-of buiten-kust
Westhock van Ceram genaamt is.van Ceram , ter plaatze daar wy het
Recht daarvoor, of wat bezuiden, heeftmet de beschryving van Hoewamohel,

men een kleen eilandje, het Toppersby de pas van Tanoeno, gelaten hadden,
hoedje, of Noessa Camoe genaamt, dente beginnen, zullen wy van’t land As-
hoek om heeft men ook niet dan een barsahoedi, zynde ontrent het Oostelyk
en riffig strand zonder inwooners, gelykdeel van de Pas, langs het Oostelyk deel
de Noord-kust op veel plaatzen isvan Ceram Noord opgaan; alwaar ons

Van daar tot den uitstekenden hoekallereerst tot aan die Pas een Inham, vol
Caloeway, loopt de kust, die daar eerstriffen, en eilandekens ontmoet, waar
recht de Noordkust van Ceram word,van het grootste Noessa Ela genaamt
Oost aan, beslaande een streek van vierwort, zynde een myl lang, en aan zyr
mylenbuiten-zyde, na de kant van Bonoa toe

Op den hock van Tanoeroe plagtmet een rif omzet. Het heeft geen ri-
even na ’t Oosten, een dorp van die zelvieren, en is daarom waarschynelyk on-
ve naam, in een kleen bogtje te leggenbewoont

welkers huizen wonderlyk onder over-Een half myl van de Pas, heeft men
hangende en vervaarlyke rotzen gemaakteen diepen, dog smallen inbogt, Noord-

waren, van welke men de yzer-houteOost aangaande, naast aan welke men
stylen nog gaaf en onverteert ziet

3weer een spitzen uithoek, Zuid-West
schoon het dorp, en deszelfs volk alaan langs een swaar rif, dat 'er voor legt,
voor lang uit de geheugenis geraakt is,heeft, wel ter lengte van een myl, zoc
alleen vint men nog verscheide doods-lang ook die inbogt is, lopende dit rif
hoofden by die stylen leggen.dat vlak in ’t Westen van Ceram legt,

Recht agter Tanoeroe shock, land-Zuiden en Noorden wel vyf quart
waart in, heeft men den hoogen berg,myl, dog Oost en West zig maar een
Massa Ohy, die rondom steil, vol wit-myl uitstrekkende, en wort van den in-
te plekken, en zeer verre in zee te zienlander Hatoeassa genaamt.
is, alzoo op die kust geen hoger te vin-Even na dit rif ontmoet men een riffi-

den is, gelyk men hem ook, uitge baay of inham, die wel een kleene 't

Noorden, boven alle andre bergen zietmyl in ’t vierkant meest Noord-West
uitsteken.en Zuid-Oost gestrekt legt, zynde het

Caloeway, legt vier mylen van Ta-land daar een halve myl ingebogen na
nocroe, hoewel andre dit zoo niet stel-'t Oosten toe, van waar het dan een
len , en was in vorige tyden tenkleene myl Noord-Oost, dan weer een
deelen by Lissabatta gevoegt, waar bymyl West aan, met een stompe dog
het nog een byzonder gehugt, ofbuurt,smalle hoek uitloopt; gelyk dan ’t land van
uitmaakt, dog het ander deel stont on-daar weder na ’t Noord-Oosten nog een
der eenen Lanoeroe, dog heeft zig algroote myl verre loopt, zynde die baay
voor lange jaren na Bonoa begeven, daarlangs hare Oost en Noord-zyde, gelyk
hare nazaten nog onder dezen Lanoeroe,ook die hoek wel een groot myl ver

als twede van dat eiland woonenNoord-Oost aan, tot pas voorby de ri-
Tusschen Caloeway, en Nuniali, heeftvier van Cauwa, of Cawa, met een

men den hoek Tha, en de rivier Waysmal rifje bezet, waar op, gelyk in de I.

ha , dog van Caloeway, twee mylerriffige inbogt, veel Doejongs, of zee
koejen, by andere voormeerminnen ge- Oostelyker Nuniali, een volkryk dorp

niet verre van strand op een heuvelhouden, in ’t groen zee-wier, dat daar
waar op zy zeer stout en trots zyn , inveel is, zig in een stille zee onthouden.

Eer men van de Pas van Tanoeno na t hangen van ’t gebergte , gelegen,
zynde onveranderlyk hier altydt geble-deze bogt van Cawa gaat, heeft mer
ven, daar anders veel Ceramse dorpen,agt mylen van strand boven aan de ri
van plaats plagten te verwisselenvier het dorp Poepelowi, en wat Zui-

Zy is het hooft van een der Ceramscdelyker het dorp Somoeri, die onder
algemeine Vergaderingen, en wel vanFanoeno staan.
die Patan, of Vergadering, die ontrenDe bogt, en rivier van Cawa legt van
den Stroom Sapalewa, by een komt.de Pas van Tanoeno ontrent drie mylen.

Zy is vry groot, zoo dat 'er verscheide Ook voert haar Orangkaja, den erf-
titel van Elae Capiracan, dat is, gro-schepen konnen inleggen. Hier maakt

Toen zy nog met dieten bestierder.het land een bogt, wat kleener dan de

van Lissabatta , dicht by den anderenvorige, dog byna mede zoo gestrekt.
woon-
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woonden, plagten zy onder de Terna- ’t oudste en ’t oorspronkelyk Lissabatta
taansche Kimelaha’s een Coracora t’za- dat by Way Iha plagt te leggen, hou-

den.men te scheppen , dog nu weeten zy
Van Way Iha zyn zy , door geschil-niet meer van een Hongi, of Coracora

len, die zy met de Alfoereesen haddentocht, en zeggen vlak uit, dat zy on-
eerst na Nuniali, en, in de tyd van derder niemant willen staan, zo dat het een
Heer Demmer, na Hatoe Petola verhuist,stout en bars volk is.

verstroyende zich na den Oorlog metDie van Lissabatta, plagten bevoorens

Madiira, hier en daar, hoewel zig deontrent Way Iha,doe Way Lissabatta,ge
meeste op het strand Leeboe, ’t geennaamd, te woonen,dog, metde Alfoereesen,
twee mylen beoosten de groote rivierin geschil geraakt, zyn zy Oostelyker op
Makinan lag, ter nederzetteden.na een plaats , door hunne voorouders

Naderhand wierden zy doorwel eer bewoont , in weerwil van die de
van Nuniali , verhuist, die daar over Landvoogden , Hustaert, en Cos, op
altyd nog tegen hen wrokken. dit zelve strand by een gesameld , on-

trent het riviertje Nihoe , dog in de la-Ontrent een myl van Nuniali , heeftRiviere

Wayle- ter tyden vonden zy goed, na't dorpmen Bolela , dat in een vlak bogtje,
wa, en Hatoewe te verhuizen; dog terwyl zytusschen twee hoeken in, aan de groo-
way Na

nog op Loeboe woonden , zogten zyte rivier Way Lewa, ten Westen , enman
Way Naman ten Oosten , legt, agtei zich meester van de drie Alfoereesche

dorpen, Roemah-Way, Roemah-Mo¬welk dorp zig een hooge berg, van een
ni , en Roemah-beloe , staande onderwonderlyke gedaante, Lacka Ela, ge-
Radja Soewela , de oudste Radja dernaamt, en als een out vervallen RasteelDe¬

berg vertoonende, opdoet, op welk geberg- Oelilima’s, (gelyk Radja Lisseoeloe, dus
Lack -

te veel Alfoereesen hunne dorpen heb- onder de Oelisiva s’is) te maken ; daar
Ea.

zy ook de beste rust gehad hebben , omben, staande onder den Koning van Lis-
Vo A

dat al de Alfoeresen daar Oelilima ’sseocloe, of Siseoeloe, die ook ontrent
foe¬

waren.het strand van Bolela afkomen, te we-reesen

nad er Van het eerste dezer negen Soa’s, Noe-ten , zo op Lacka Ela, als wat meer
Radja roelatoe genaamt , waar over de Kipatstrand waard op.

Siscoeloc
gebood , verhalen zy , dat de cersteRecht agter dien berg, landwaard in

Het stamhouder van dit geslagt, Pati Roema¬egt Oeli ooer. Deze verkoopen aar
OliSo¬

ray, jonger broeder, van Prins Djami-vreemdelingen, Sagoe, Boontjes, Pa-Ti.

loe , geweest zy , welke met zynerdi, &amp;c.
De Ri- oudsten Broeder, toen koning van GiDe voornoemde rivier Sapalewa ,is
vier Sa lolo, geschil over de kroon gekregeneen van de grootste op die Kust,af¬
pale wa hebbende, voor den zelven met een vaar-komstig, van Maccahala, van welke de

tuig gevlugt, en allereerst hier op Lis-beschre- tweede groote Vergadering der Alfoerê-
ven. sabatta, aangedreven is , alwaar de-sen , by de stroom Sapalewa , gemaakt

ze jongste Prins te land getreden, zigword, waar van de voornoemde Radja
op Takala ter nederzettede, en zig eerstNaniali, ’t hoofd, en Manoemeten, Ka

pitein is, waar van wy nader in de Be met de naam van Kipati over dit Soa
Noeroelatoe voorstelde , dog te zwakschryving van de Saaken der Alfoerêsen.

tegen de Alfoereesen bevonden , heefizullen spreken.
Tamazig naderhant het twecde Soa ,Een groote myl Oostelyker, dan Bo-DOp

Lissabat- lima, of Tonimalima, by hem gevoegtlela , lag het dorp Lissabatta , dat de
ta. ’t welk nog niet genoeg zynde, hebbenMooren Lessi Bate, noemen.

zy zig met twee kleene andere dorp-Het rechte Lissabatta, nlagt wel eer-
kens, Caloeway, en Roeway, vereenigt,gelyk wy bevorens gezegt hebben, by
waar by naderhand nog een Soa van Ja-Way lha , dicht by, of bewesten Nu-
vaanen, Paliti genaamt, en nog een vanniali, te leggen, waar van men nog op-
Boero, met de naam van Kapoelo, namerkensweerdige overblyfzelen , van
den Orangkaja, Ela Kapoelo , waar on-muuren, en graven, zien kan.

En des der het ssond, en eindelyk nog een ze-Dit vermoogend dorp , ’t geen meeft
selfs ne- vende, Tamal, gekomenis , by welke ze-uit uitlanders daar te zamen gevloeid is,
gen ven zig nog twec Batsjansche Soa ’s ge-bestaat uit negen Soa’s, of Campons
Caini¬

voegt hebben, uit al het welke klaarpons, of te weten, dat van Noeroe Latoe, Ta-
baurten. malima, Paliti, Tamal, Kapoelo, Roe te zien is , dat dit meestendeel vreem-

delingen van andre gewesten waren.way, Caloeway, en nog twee Batsjan-
se Soa ’s, onder haren by zonderen, Sen- Terwyl nu Pati Roemaray hier als cer-
gadji, of Hertog ste Kipati bleef, is zyn oudste broeder.

De ingezetenen waren ten deelen volk de Prins Djamiloe, voortgeschept, en
van Gilolo, ten deelen Javaanen, Boe- op Hitoe aangekomen, daar hy (zoo

ons de Ambonsche Historie Schryver.roneesen , Batsjanders, en andere lands-
lieden; schoon andere het Soa Tamal voor en Moorsche Priester van Hitoe Ridjali
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in zyne historie van Hitoe, verhaalt) de lagten af, en aan strant te komen, ai¬
ockoestamhouder van een der vier eerste waar ontrent wel eer ook Soekoe, of
yLissa-hoofd geslachten, Nocsatapi genaamt Kaysoekoe, lag, ’t geen naderhand me
112geworden is, gelyk wy, over de kust van le by Lissabatta gevoegt is.

onder
Hitoe handelende, nader zullen toonen gestcken.Recht agter dit Boas legt het geberg-
Na dat zig de jongste broeder, van de te Hoclong, waar op veel dorpkens Berg

Hoc¬reyze vermoeit, en ’t vaaren soo verre zyn, die men beneden op strant zien
long.over zee niet gewoon, hier dus ter ne- kan, over welke eertyds zekere Mat-
Capi¬dergezet, en het dorp Lissabatta zyn toean als Kapitein plagt te gebieden.
ein Mat-eerste gedaante gegeven had, gaf hy zig een wakker voor-vechter, dieons in den
Ocan,

zelven, boven de titel van Kipati, nog bitteren oorlog met Madjira, in’t jaar syn be¬
die van Oelilima Sitanija, dat is, dryven.vra¬ 1656. veel dienst gedaan, en veeleMa-
ger, of spreker van de Oelilima’s, om cassaaren ontrent Hatoepetola in de pan
dat hy, uyt aller naam sprekende, als gehakt heeft, waar over hem de Heer de
hunne aller mont was. Andere zeggen, laming ook in’t byzonder begiftigde;
dat die Prins, door storm met een Cora- hoewel hy naderhant, in de tyd van den
cora op Lissabatta vervallen, Bakar Heer Hustaart, zich te veel gezag aange-
zoon des koninks van Batsjan geweest matigt, en daar over zyn einde in de En ein
zou zyn, die zig met zyn broeder, die gevankenis aan ’t Kasteel gevonden de.
daar eerst Orangkaja wierd, zou heb- heeft.

en ter nedergezet. Dog ’t is ze- De voornoemde rivier Boas, maalt
DeRi¬ker , dat lang daar na de koningen van ook de grenspaal van Radja Lisseoeloe 's

vier
Batsjan herwaart eerst eenig volk zon- land, wiens hoofd-dorp, Koroloewe,Boas,
sen , die zig hier mede geplaatst, de Siseoe¬anderhalve dag reizens Landtwaard in

loe s,twee bovengemelde Batsjanze Soa’s uyt- boven op het gebergte legt.
1Sgemaakt, een Sengadjl daar over gezet, Een halve myl Oostelyker aan, ont
.

en daar door aanleiding tot alle die ey- moet men de wonderlyke klip, ofberg
' DOrtschen van dezen Vorst zoo op dit, als Hatoepetola, die zig van buiren met Koroloe-

op andre Ceramze dorpen, gegeven heb- vC.veel witre plekken, by na als zeken
ben, waar toe hy echter weinig recht kleed, by den inlander met de naam vanDeberg
heeft, alzoo lang na dien tyd de Portu- Hatoe-Petola-kleedbekent, vertoont, waar na

olgeesen Ceram’s Noord-kust beheersch men hem ook de Petola-klip genoemt
ten, en wy, by hare verovering, een heeft ; een plaats, daar die van Lissabat-
onbetwistelyk recht daar op kregen, ta ook wel zeven of agt jaaren gewoont
behalven dat wy onder de zaaken van hebben, van waar zy weer, om de ge-

Batsjan reeds klaar getoont hebben,dat durige geschillen met de Olisivase A lfoe-
de ingezetenen zelf zyn recht stout loo- reezen, die deze Oelilima’s niet konden
chenden, en vlak uit zeiden, onder hem dulden, na Loeboe verhuist zyn.
niet te willen staan. Dit Lissabata, waar Een quart myltje Oostelyker ziet men Deni-
van wy onder Hatoewe (daar zy nu woo VICrCIhet riviertje Maloan, met een kleene

,nen , nog zullen sprecken) is een dorp bogt van den zelven naam, alwaar cen
eAla¬van wiens volk de E. Maatschappy zeer groot dorp der Alfoereezen is, ontrent
vveel moeite te wagten heeft, gelyk aan de rivier Alaye, op de plaats, Warta-

eenen Orangkaja Salahaloe gebleken is, oelo, staande onder twec koningen, enfO110;
over welken al in de tyd van den Heer dOrP,bestaande uit zeven Campons, die het met

ataJacob Cops, alle de Alfoereezen, van den koning van Somiet houden, hoewe
soelo,Nuniali, Lisseoeloe, Maloan, en Sa- een der Campons, Nockolay, zich van
onderhoelauw, zoodanig klaagden , dat die hen afgescheiden, en haaren toevluchtPaja

Heer in’t jaar 1671. genoodzaakt was Somict.tot den koning van Sisscoeloe, woonag-
hem gevangen te nemen, in welke ge- tig ontrent de rivier Roa, genomen
vankenis hy ook gestorven is heeft.

Het zou dierhalven best zyn, dat men Die van Lissabatta hebben dit dorp Door

hun van Ceram maar lichtte, en elders gewelddoor een zoort van gewelt, en door de on
nderdaar zy minder quaad konden doen, noozelheid dezer wilden, zich onderda
Lissabat¬plaatste, alzoo zy geduurig met de Al- nig gemaakt, en in’t jaar 1666. ookta ge¬

foereezen over hoop leggen, (die de oe¬ een gansche Soa Loema Sokat genaamt, 1224t.
lilimaze Mooren doodelyk haaten) en ran daar na Hatoewe, daar de Lissabat
zich in tyden van Oorlog altyd by onze ters nu woonen, vervoert, voorgevende
vanden gevoegt hebben; weshalven zy dat zy met die van Maloan niet wel over
niet te vertrouwen zyn. een konden komen, weshalven zy die

Een halve myl van Boleza, dog als onder hunne andere Soa's te Hatoewe
andere stellen, zoo verre ten Oosten van ondergestoken hebben.
Lissabatta, legt een bogtie Boas, met een Agter Maloan leggen drie groote ber¬Serg Oe¬
Rieviertje van dezelve naam, alwaar de gen, die zig van alle de andere onder- wen
Alfoereezen van Lisscoeloe’s koning ook cheidentlyk doen kennen, dragende de

naam
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van papoe¬omzet, en Noessa Ela geheeten;naam van Oewen, waar over drie ko-

wa ’sden hoek van Tanoeroe tot dezen hoekningen, Loema Latoe, Batochoewe, en
van Cara, rekent men gemeenlyk eenTamasean, ’t gebied voeren.
lengte van 15 mylen Oost op, hoewelEen half myl Oostelyker doet zig hetBogt,
men ’er in ’t scheppen door de sterkestrand Takala op, gelyk mede een bogten ’t

strand, stroom, wel twintig mylen over bezigvan den zelven naam. Dit was de plaats,
Takala wezen kan. Cara word ook vyf mylendaar die van Lissabatta in oude tyden

van de rivier Makinan gerekent, eeneerst plagten te woonen. Agter dit strant
treek lands, daar geen menschen woo-heeft men vlak land, en een binnen-meir,
nen, doch die wel tot een schuilplaatsaan welkers west-zyde men het voor
der Papoewa’s, of Tidoresche roovers,noemde landje en gebergte Oewen heeft
dient.staande onder twee koningen. Land-Dorpen

Pas dien hock om heeft men de groo-Bogt vanwaard in leggen ook twee sterke dor-Rocmal

Hatoewecn te bogt van Hatoewe, twee mylen diep,Ela , en, Roemah Ela, en Hatoenoeroe,
Hatoe- en vier of vyf mylen langop steile bergen vol rotzen, die onwin-
nocroe Men ziet daar op strand een hoog ge-klein ei-baar gehouden werden, en noit verovert
onder andenbergte, en ter regterhand in’t invaren2ij2 zyn. Calecale,
Sahoc een eylandie, Cale Cale, na de menigteOver de zelve, gelyk verder landwaard Soinoni,

lau. Tsjampedaha-boomen, daar groejende, en Moti.in, heerscht Rodja Sahoelau, hoewel zy
De Ri-

genaamt.zich weinig aan hem laten gelegen zyn,
vier Ma. Dorp Sa-dichtVan daar een myl Oostelyker,doende in alles volslagen hun zin.
nan leman,by de wal, ziet men twee kleine eilan-Drie mylen en een halve Oostelykergrenspaal Hat oewe

tusschen dekens, Soynom, en Moti, en daar ag en nieuwdan Takala legt het strand Loeboe, een
Radj2 Lissa-ter het dorp Saleman leggen.myl beoosten de groote rivier Makinan.
Sahoe batta-Een myl gaans Oostelyker legt nu hettusschen de zes en zeven mylen van Bo-en de

Teke¬dorp Hatoewe, en wat verder nieu Lissa-eili lela, alwaar in ’t jaar 1667. oud Lissa-
ning vana 5. batta, gelyk het in de plaat, No. XI.batta plagt te leggen.
’t laatste

Het afgeteekent is; vertoonende zig aan eenAgter dit strand zyn verscheide dor- Orp.
srand choon strand, onder de lommer vanpen der Alfoereezen, als Loemaway
ochoe

choone boomen met een zeer fraai ge-Loemamom, en Loema Peloe, alle Oe¬
of Oud

zigt van ’t naburig gebergte, en nietilima’s, onder den koning van Sahoe-bastat

ta rerre van een inbogt, aan een schoonelau, want de rivier Makinan maakt de
De A rivier gelegen.scheiding tusschen Radja Sahoelaus Oeli-

foeresche Deze twee dorpen, zyn de Hoofd-a’s, en tusschen ’t land der Oelilima ’s
dorpen Negryen, op de Noord-kust van Ce-aan de west-zyde, zynde beoosten deze
Loema

ram, leggende tusschen Saleman, en Sa-rivier de koningen van Horale, en La-wIV.
Locma wayltea, die over de Oelilima’s gebieden.
Moni en Hatoewe werd nu ook wel het nieu- OudeDie van Sahoelau komen af bewesten
Locma

plaatswe Hatoewe genaamt, om dat haaredie rivier, welke landwaard in door eenoe
van Ha-

inwooners wel eer by den hock van Hasteile valley, tusschen tweebergen loopt, toewc.De Ko¬
tilen of Permata huis hielden, van waarning van die zoo na by malkanderen staan, dat

Horale, zy vier mylen Westelyker afzakten, omcen Waringin-boom zich met zyn wor-
nLaren, van de Papoese roovers wat meer bevrydtels op cen anderen boom, zoo aardip
Boor

te zyn. Zy leggen nu vlak in de bogtgeslingert heeft, dat de in een gewardeMalnan.
De ber-

en plagten op den berg Hatoenimaroetalken cen byzonder geestige natuurlykeSlds gen Ha-
va te woonen, dog hebben zich nader-Buis O brug, van den eenen berg tot den ande oeima¬

roewa,re hand dichter by ’t strand aan ’t afgaanren gemaaet hebben, daar de voornoem-
Hatoc-van het steenagtig gebergte Hatoemoro-de rivier met een swaar gedruis door
Moroli-11

li-Hocjon nedergeslagen, langs 't welktoopt; welke brugge gemeenelyk over-26j2 Hoejon,

zy met verscheide steile trappen bovenen Ahi-Salioch trelken alle, die van Coli na Waumatta
12sind noessa.1. malkander gewoon zyn na hun dorp

dat meest uit inboorlingen bestaat, op teVan hier begint de kust Noorst-Oost
Col, en klauteren, welke opgang vrymoejelyk ;opteloopenmeteen groote vlakkehock,
Wa

egter zoodanig in vorige tyden tot meesteCara genaamt, dog ten Oosten van den
24.

zekerheid geschikt ie, maar in ’t jaarzelven is een groote rivier, en wat Oos-
Hoel,

1671. zyn zy op last van den Heer Copsca, in telyker het dorp Faa, waar na die gan-
aan strand, een half myl Oostelyker opdo1p sche streck lands den naam draagt. ’t Strand

22. de vlakte Assinahoe, daar zy nog leg- AssinaLandwaart in leggen de Oelilimase
hoe¬Polo gen , komen woonen.koningen van Latea en Horale, die het

mata li¬ Landwaart in ziet men een andrenmet de Mooren houden.
72, en

hoogen berg Ahinoessa genaamd, leggen-Vlak voor dezen hoek vind men vysNoessa

de recht achteren tusschende twee voor-lelcine cilandekens, Poelo Mata Lima..

schreven eilandekens.of Noessa Lima, dat is, de vyf eilandeCara ,

eennestel kens, genaamt, dog in 't Noord-Westen Op deezen berg plagt Lissabatta
pans dellegt 'er een wat grooter, met een Ri ten deele ook te leggen, dog is zedert

G3 ’t jauy
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’t jaar 1671. zeer verre langs stran-
uitgebreit.

Cerooie Hatoewe is vermaard wegens de groo-
Sagoe te Sagoe-handel , die daar gedrever
handel

word, alzoo jaarlyks veel vaartuigen uitop Ha¬

toewe Amboina komen, om die van daar te
en des- vervoeren.
AL¬ Het dorp bestaat uit twee Soa ’s

Soa s. Noeroe Latoe, en Miroe Besi, hebben

de vier Orangkaja’s, die, hoewel zy
overvloedig volks genoeg hebben, egter
zelden met hunne Coracora de Hong
oywoonen

Deze inwoonders van Hatoewe waaVerdre
ren in oude tyden mede halve Papoea ’szaken

van dit gelyk de meeste dorpen, van Ceram ’:
dop enNoord-kust; ’t geen ook van hen, er
Lissabat.

de meeste andre, zoo lang voort geoefta.
fend is, tot de Nederlandsche landvoog

den, met de Hongi, of Oorlogs-Cora
cora-vloot, Ceram rondscheppende
hen dit metter tyd wat verleert hebben

Ook hebben die van Hatoewe zich
Het eer

by vrywillig accoord met ons in verbanste zyndt

egeven, schoon zy ten deele een CoEnL.o¬

lonieva lonie van den koning van Batsjan waren
Batsjan, Die van Lissabatta leefden hier by na
2002y
voorge- als Opperheeren van verscheide mindere

ven. dorpen; en schoon hen van tyd tot tyc
door de landvoogden van Amboina ver

boden is, geen geweld, nog overheer-
sching over andere dorpen, of thuinen,
te gebruiken, hebben zy dat egter niet
konnen nalaten, maar zig verstout ver-

scheide landeryen, ja geheele dorpen
met gewelt in te slokken, gelyk zy a
voor ettelyke jaaren de naaste dorpen Sa
eman en Saway, onder zig verdeelt
en gedwongen hebben zekere schattint
aan hun te geven

Kij 22 Op Assinahoe is een rots, onder wel
a Hafi ; ke een riviertje loopt, dat by laag wa-
verhaal

ter brak, en by hoog water zoet is
wegens

Liffabata De geweeze Stadhouder van Boero,
Hatoe- Kimelaha Hasi, wist van deze dorper
ve, Sa Hatoewe, en Lissabatta, te verhalen
way en
jaleman, dat Lissabatta van ouds al door Sa
door Sa- badyn Ternataanschen koninklyker
badynen Stadhouder, terwyl Hidajat, zyn op-
Hidajat
veroyert volger, nog in Ternate was, afgeloo

pen is; dog dat Hidajat, na zyn komst
in Ambon, na dat hy met de magt der
E. Maatschappy geheel Batsjan geplun
dert had, met Sabadyn, de dorpen Ha

toewe, Saway en Saleman verovert, er
hare volkeren op Gammasongi verplaats
heeft, daar zy zoo lang bleven, tot zi
hem door geschenken, gebeden, en be
loften van schatting, bewogen hebber

hen weer na hun land te laten gaan
van waar zy jaarlyks dan eens wat Sa-

goe, dan eens een slaafje, opbragten
welke schatting Hasi zeide zelf me
Madjira pas voor dien oorlog nog opge
haalt te hebben.

V INGE VAN
Ontrent dien zelven tyd verhaalde hy, Deki

waren de Kimelaha ’s Teliato, en Loe-melaha ’s
beliatohoe, door de Messoalse Papoca ’s ontrent en on

den hoek van Siel gevangen genomen, hoe-doo
en op Cambello gebragt; dog zy hoo-Fapoe-
rende, dat het Daja 's neeven waren, en wa sge

vange:
dat hy quam, om hen te verlossen, lie-

genO
ten zy hem voor een fraeije schenkagie men.
van vyf Corsi’s zyde kleeden en Tulban

den (waar van ider Corsi ’er twintig in Verder
berichtneeft) twee bassen, veertig Gongen (ze¬
daar

kere speel-tuigen) en zeven goude slan Over.

gen, vry, dog hy ontkende met groott
betuiging, dat het dorp Hatoewe geen-
zins gegeven was, om deze twee Stad-
houders te rantzoeneeren, gelyk de ko En over

tslechning van Batsjan stout dorst voorgeven
Rechtook zeide hy noit gehoort te hebben
der Bat-

dat zy eenige schatting aan dien koning,
nder

hadden betaalt. Hy zeide ook, dat die van het

geheel Permara overwonnen onderdaner
van Hatoewe geweest zyn, en dat de Permata

v ecBatsjanse koningen zomtyds wel wa
der

volk van daar gehaalt hebben; dog op Hatoe
een bedriegelyke wyze, onder voorge- we
ven , dat de koning hen spreken wilde,
en omze te beter te lokken, hen eenige
kleederen vereerde ; maar als zy aar
boord quamen, voerde hy hen weg

Daar loopt van Hatoewe een weg na 't Dort
het dorp Sepa , vol kleene dorpkens Noeoe

loe, er
daar onder Noeocloe het grootste is, opn-
t Gebergte in agter de bogt aloway,
een dag reizensverre, legt Obin, onder
Liena , daar wilde menschen woonen,

die byna noit beneden komen
Saleman , dat een half myl bewesten Dorp Sa

datoewe legt, is van weinig belang; way en
deszel

maar Saway , een myl beoosten Hatoeaiee

we, is een schoon dorp, dat niet alleen ning.

wyd aan strand met een groote meniote
huisen uitgebreid is, maar van well
trand men ook het vermakelykste ge-
zigt, en doorgezigt van een groot ge-

tal huisen, schoone boomen, en aardi-

ge spelonken, in ’t gebergte heeft,
geen ons de plaat No. xil. zeer leven-
dig vertoont

Het dorp legt in een kleen Moerassig pe rvie
bogtje, aan welkers oost-zyde, het ri- Cama

waar uit inariertje Camama uitwatert,
zy hun drinkwater moeten halen

De Alfoereesche dorpen Roemah Dorpen
Oelat, en Besi, Oost aan, in’t geberg-Roe-

mahi Ce¬te gelegen , waren van oudsgewoon,
lat, en

met Saway en Saleman te scheppen; dog pesi
jegenwoordig moet Besi dat met Scpa
en Tamilau, op Cerams Zuidzyde ge-
egen, doen

Na dat men van hier nu een hoogen ,oessi
hoek voorby geschept is , ontmoet oclat, en
men twee eilandekens Noessa Oelat, tuce
nevens twee kleine droogtens wat verder dto0

tens Hig
Higgit en Oelatkit genaamt, en beoosten git, en

dien hoek de bogt van Saloway, die groot Oelathit
a21
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voor al Toeloesey om zyn goede ankermaar meest droog en riffig is, agter wel-
plaats, dryven sterken handel in Sagoe¬ke de twee dorpkens Besi leggen.

Pas voorby een rivier , die een mylEen myl Oostelyker, legt het dors
van Hatilen was, had men het klippigeToeloesey aan een groote rivier, en van
dog wat Oost-Zuid- Oost aanschieten-die bogt van Saloway agter om tot aan
tende strand Sakolla, een half myl ver-den hoek van Hatilen ontmoet men
der de rivier Kay Rara, brak van water;een vlak moerassig land, vol Sagoe-boo
dog de rivier Moal, een weinig verdermen , hier en daar een kleene drooge
leggende, is beter.plek vertonende, als een kleen eilandie

Een myl verder boven Moal heeft menSakolladaar de wilden zig metter woon neder
en de ri¬de rivier Eyssal, daar de kust een diepezetten , plaatzende hunne huizen ot
vierenvlakke bogt maakt, eerst nog al meer n.hoge steylen. Cayrara,

't Zuid-Oosten inschietende, doo voorEen myl beoosten Toeloesey heeft Moal

Eyssal,by de Eyssal, by de rivier Batetoika weermen de stroom of rivier Tapalewa, zeer
Batetor-na ’t Noorden uitlopende. In deze bogvermaart door een van de groote Patans ka, en

heeft men goet strand zonder eenigeof vergaderingen der Alfoeresen , van Cay Ra-
klippen of riffen , die egter een halwelke wy reets gezegt hebben dat de ra.

myltje van de rivier Eyssal zich weer totkoning van Numali de voorzitter, en
aan Hatoe met een smallen zoom verto-de eerste in rang is
nen.Nog een myl verder ten oosten, daar

Na de Eyssal ziet men nog twee ri-de kust eerst wat inloopt, en dan weer na

vierkens, waar van het verste Batetoi-’t Noord-Westen uitschiet, heeft mer
ka, een half, en ’t ander mede Cay Ra-den Oost-hoek van de Baay van Salo
ra genaamt, maar een quart myl beoo-way, Hatoe Alau, dog by de Papoe-
sten de Eyssal legtwa s, Kokolay genaamt. Hy legt vyj

Na Batetoika volgt een hoek,een Rivierenen een halve myl van den hoek van Pa-
kleene myl breed, die tot de rivier Nin-Nintoe¬in ’t Westen, en is de kust van Paa af

pa, Sam-toepa loopt, tusschen welke en de riviertot daar toe, en nog verder, vry riffig
ma,Samma, die een halve myl Zuid-OosteAgterden hock plagt oud Hatoewe te Tampa,
Cobbi,Noglyker is, het strand Ninni legt.leggen, dog nuziet men’erPurmata,of Per-
Asselle ,een halve myl na 't Zuid-Oosten toe legmata, het geen de Amboinesen Tolematta
Kamoe-de rivier Tampa, alwaar ’t land weernoemen, op welk dorp,als zynde een Bats- halat,

met twee kleene hoeken,door ’t rivierkenHahbaanse Colonie (zoo de Batsjanders voor
MoesaCobbi vlak in ’t midden gescheiden, nageven ,) die koning al mede recht zegt

t Noorden uitpuilt, pas beoosten wel-1e hebben.
ken laatsten hoek de rivier Asselle zichDit is een dorp, dat sterk met de Pa
met een nieuwe inwyking van’t land, alpoewa ’s handelt, hebbende vier andre
Zuid-Oostelyker aan vertoont; welkedorpen, Hatilen, Ipapoeteh, Laulata
rivier Asselle ontrent anderhalf myl vanen Toeloesey , onder zich, waar van
de rivier Tampa legt.Ipapoeteh, en Laulata wat landwaaart

Van de Assele tot aan de rivier Hahha,in leggen.
heeft men twee grote mylen scheppensHatilen legt in een kleenen inbogt twee
werk, en ontmoet onder weg, een myltgroote mylen van den hoek Hatoe Alau
je beoosten de eerste en een half myltjeen een groote myl Oostelyker,dan Per
bewesten de laaste dezer rivieren, nogmata, alwaar andre meenen dat oud Ha
twee rivieren, van welk de Oostelykstetoewe geweest zy, toen Permata mede
Kamoehalat genaamt is.een myl Oostelyker, dan nu, agter een

Even na de rivier Hahha vertoont 't Strancklippigen hoek buiten de bogt lag, van
Aelope.zig de rivier Moessa; een half myl vanwelke plaats zy beide, om de menig- en dat

ervelke zich het strand van Aelope, van Ho-vuldige roveryen der Papoewa’s van We
dan dat van Hote zeer riffig, en meteen te.da, en Salawat; te ontgaan, meer na't
grote bogt van de rivier van Asselle af,Westen gezakt zyn. Wel is waar, dat
tot aan de rivier van Hotc, opdoer, datdie van Permata sterk met de Papoewa ’s
landwaart in, die men in zee klaar zienvan Messowal handelen, die daar geroof
kan, met gansche bosschen van Casuwa-Casuwa-de slaven, en andre goederen, ook schoo-

is boomen bezet is, ’t geen nietonfustig nis-boone paradysvogels komen verkopen, maai
men.voor ’t oog, en zeer vermakelyk is inalzo die van Weda, en Salawat, op de

t voorby zeilen te beschouwen.ze Papoewa ’s van Messowal roven, moe
De rivie:die varAan ’t einde van deze bogt.sten die van Permata en Hatoewe, om
van Ho-van Hode Asselle ’s rivier tot aan diedie van Messoval, ook van die van We- te, en

dorp vante ontrent vyf mylen wyd is, heeft merda, en Salawat, zeer veel lyden dat

de rivier Hote, en een dorp van den dienook de reden van hun vertrek was ge-
naam.zelven naam, van de Papoewa ’s gemene-Laulyk ook van die van Tolematta,

lyk Foôt genaamt, alzo het een Colo-lata, en Papoeti.
nie van die van Messowal is.Alle deze dorpen hier ontrent, en

Het
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Tidore zien) genoodsaakt heeft aan dieHet wort gegist vyftien mylen, var
van Amboina te gelasten, om de Papoe¬den hoek van Hatoe Aloe te leggen, er
wa’s niet alleen op onze stranden, maarwas geplaatst aan een wyde en groote ri-
zelf in hun eigen nest, op de kust vanvier, die men verscheide mylen op kan
Maba, Weda, en Salatti , aan te ta-scheppen, gelyk my zeker vrient, die
stennog leeft, gezegt heeft zelf gedaan tt

De oude woonplaats der ingezetenerhebben; dog 't water is meest brak, en Oudt
woon-van Hote was ook, gelyk die van andreondrinkbaar, ’t geen, by zware afwate-
plaatsPapoewa’s, immers zoo lang zyeen stulring, veroorzaakt wort door de Kryt- dezer

weegs de rivier op huis hielden ; inbergen Mali Mala genaamt, die landwaart volken

bosch, daar zy, volgens een oude inland-in leggen, van welke deze rivier in ’t regen
sche gewoonte, hunne huizen op hoogemoesion met groot gewelt afstroomende,
stylen, en op Waringin-boomen, zoohet water zeer wit en drabbig maakt, hoe
hoog plagten te maken, en uit de grontwel het, in ’t jaar 1707. voor een reis
te verheffen, dat men ’er met ladderswel eens goet; en drinkbaar bevonden
by klimmen moest, ’t geen zy waarschy-is.
nelykst deden, om tegen een schielykeNaderhant zyn die van Hote van daar
opkomst van vyanden verzekert te zynwat Oostelyker op, na een kleen heu
Dog in’t jaar 1673. zyn zy van daar naveltje ontrent strand, dog in later tyd
om laag , wat beoosten de rivier ver-On-drie of vier myl meer na ’t Westen,

die huist, daar zy zedert gebleven zyn. Dezetrent de rivier Kamochalat verhuist,
rivier van Hote werd by den inlandermede van de witte bergen haren oor
ook wel de groote rivier van Bockey ge-spronk heeft, hoewel ze goet water geeft.
naamt, dog is best met den eersten naam’t geen te meer te verwonderen is, on

Allebekent. Al het land of de dorpen van Hodat die bergen daar naast by 't strant zyn.
dorpente tot Hatoemeten, hebben haar Edelheen ’er weer na toe draajen.
van Ho-den in ’t jaar 1699. aan den koningBoven op die bergen vertoont zig van te af

Tlidore, op zyn voorgeven, zonde eteen hooge steile klip, die de Papoewa ’s tot Ha-

toeme-nig recht 'er op tehebben, en zelf tegerFroan Saa noemen, die zeer wel na een
ten toe,het getuigenis der inlanders aen,Munniks-kap gelykt , hoedanig de on ge
onder

schonken, hoewel hy het niet voor in ’tzen die gemeenelyk noemen, hoewe Tidore

in ’t jaarjaar 1709. in bezit genomen heeft.andre die by een schoorsteen vergelyken
2Iwee en een halve myl in zeeMen kan die in ’t voorbyvaaren ge , Noort
stelt.Noord-Oost van de rivier vanHotemakkelyk zien; schynende zig naby
Leeu-heeft men de gevaarlyke droogte, by on-strand te vertoonen.
waar-

Leeuwaardens droogte genaamt. AndereDit Hote is de vergader-plaats van die den.

droogte.plaatzen die wel vier mylen van de riviervan Messowal, dat meest Noorden hier
van Hote, dog zy is waarlyk hier gele-van aflegt; en verschynen deze Papoe
gen.wa’s dan hier, om, met die in de bogt

Rivierenvan Hatoewe komen, te handelen. Het Van de bogt of de rivier van Hote
en stran-is ook de grens-paal van de Papoewa 's drie mylen Oost aan, draait zig de kuff
den.

aldaar. weder na 't Zuid-Oosten, en na 't Zui
Want die van Messowal, en hunnc den met twee uitstekende hoofden, by

zommige Caap de Meer genaamtaanhang; plagten van ouds op de ander
Papoewa ’s, ten Oosten en Noord-Ooster Men heeft onderweg nog verscheide Het dorp

oud Wa¬van Hote woonende, te rooven, en rivieren, en stranden, als Zollalikay
roedaarom hebben zy deze plaats Hote, (in Hatochoko, Zesat, Hoewa , Pottat,

hunne taal een grens-paal, of scheiding Lama , lricheuw , en Mehirra, alle

geencertit. welke vervolgens al Zuid-Oostop leg-
Dit rooven hebben die van Messowa gen, en zich vry riffig vertonen tot

nu al eenige jaren, het by den Sahoe dat men aan een groote bogt, de bogt
handel houdende, nagelaten, dog de Pa van Waroe genaamt, komt, in wiens
poewa ’s beoosten, en ten Noord-Ooster binnenste hoek wel eer het dorp oud
van Hoti, plagen den inlander nog menig Waroe lag aan een rivier, daar gro-
maal daar mede, van waar zoo menig- te Sagoehandel was, een weinig Zuid-
vuldige klagten van die van Amboina Oostelyker, dan daar het oude nu tus-
aan haar Edelheden gekomen zyn, die schen twee rivieren is, dog wegens de
dat eerst met goedheit by den koning var riffen zeer ongemakkelyk, om ’er aan
Tidore al in Saifoddien styd hebben zoe te komen, alzo zig die langs die gansche
ken voor te komen, die als een fynt bogt, die drie of vier myl wyd, en wel
gast, daar dan wel wat ordre opstelde twee groote mylen diep is, hier en daar

verspreiden.maar hen naderhand weer anderen last
Twee mylen Noord-Oost van ’t landgaf, om onze bondgenooten te quellen

Poeloe
en op hun te rooven, ’t geen haar Edel af, dog by na vier mylen van Waroe, saropg.

vertoont zig het riffig eilandie by denheden (gelyk wy onder de zaken van
inlan-
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inlander Poelo Sarong , dat is, het
scheede-Eiland, daar ’t wat na gelykt

dog by de onsen Leeuwaarden ’s Eiland
genaamt, een myltje lang, en een quart
myl op zommige plaatsen breed , dog
voor aan breeder.

Oud Waroe word van Hote, op agt
mylen, geschat, hoewel het in 't schep-
pen wel op tien mylen uytkomt.

Hier van daan loopt de Kust weer welNieuw

Waroe ruim vier mylen verre Oost-aan, in wel
kers midden ’t dorp nieuw Waroe legt.

In het Ooster-saizoen , wanneer hetDie van
Waroe, terk regent, staat hier een holle zee,

nader be alzo ’t hier vry diep is , door ’t uitwa-
schreven teren van zes groote rivieren, die sig in

deze bogt ontlasten ; in welke tydt hes
water hier groen en drabbig is.

Het volk van Waroe is nog zeer wildDe zoute

waarom zy ook met de Hongi noit heb-rivier, en

t bosch ben willen scheppen , vlugtende , zoo
met Ca ras die aankomt , boschwaart in, hoe
saris-

wel hun Orangkaja’s in’t jaar 1671boomen.

die vloot bleven inwagten, zonder dat
egter de smalle gemeente daar toe te
brengen was.

Van den Oosthoek van dezebogt, vanPoelo A¬
kat. Waroe, of wel van Ajer Masin, dat is,

de soute rivier, daar veel Casuaris-boo

men zyn, loopt de kust weder vier my-
len Zuiden aan. Vlak voor die zoute

rivier heeft men twee eilandjes, ider een
myl lang, en een half myltie breed, dog
’t naaste aan Waroe, Poelo Akat ge
naamt , wel het langste en ’t breedste.

zynde beide met een breed rif omsoomt.

dat zig met een flauwer zoom, tot voor-
by Rarakkit uitstrekte, en zig met des
zelfs hoogen hoek bepaalt. Digt by die
twee eilandekens , die onbewoont zyn
legt vlak in ’t Noorden, ontrent een

Leeu-
myl ’er af, ’t voornoemt Leeuwaardens,

waarden

eiland.Eiland.

Hier van daan , tot het dorp Rarak
kit toe , dat vier mylen verder Zuidaan
legt, is een groote en flaeuwe , dog zeer
riffige, bogt, die mede onbewoont is.

Dan komt men aan een grooten hooHet dorp
Rarak- gen uitsteekenden hoek, waar op het
kit, en de dorp Rarakkit legt.
zelfs af-

Het lag van ouds op den hoek in 't
teckc.

hangen van een steil gebergte, met verning.
scheide gehugten boven een , hoewel
het nu aan strand legt, zo als men het in
de plaat, No. xiit al viy groot, zich ter

linkerhand met veel groote huisen, en ter
regtermet een pragtigenMoorschen Tem
pel, en andere wooningen uytbreiden
de , aan de voet van een zwaar geberg.
te, onder veel boomen, afgetekent ziet

De inwooners waren, in’t jaar 1619Verga¬
derplaats al in vyf Campons onder zo veel Orang-

der Pa-rkaja’s, afgedeelt, een boos volk in zich
poewa s,zelven, en een gemeene toevluchtplaats,
en der

gevlugte daar de Papoewa’s haren roof quamen
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venten, behalven dat het het ook ge-panda
dient heeft, om de wederspannige Ban-neesen.
danesen, na hun vlugt, daar te ontfan-
gen, die zich zedert meest daar, ofdaar
ontrent, onthouden hebben.

Zy waren van ouds ook onderdaanen, Verder
des konings van Tidore, onder welken bericht

van ditzy ons, wanneer wy met dien Vorst in
Volk.

oorlog waren , veel ondienst deeden,
trekkende al de volkeren , daar ontrent

gelegen , van de E. Maatschappy af,
behalven dat zy ook allerlei gespuis van
wegloopers, en misnoegde, plagten aan
te haalen, en toegang te geven, dog zy
zyn door den Heer de Vlaming, in’t jaar
1649. overwonnen, en door een byzon
der Contract zodanig bepaalt , dat men
hope van beterschap had ; dog by den
oorlog ten tyde van Madjira, en daar na-
zyn zy weer uitgespat, en hebben zig
zedert zo weinig aan de E. Maatschap-
py , of haren Landvoogd in Amboina,
laten gelegen leggen , dat zy meinden
overvloedig haar pligt na te komen,
wanneer zy zonder verder na de Hon-
gi om te zien (wel verre van daar onder
mede te komen scheppen) een stapeltje
of twee Sagoe, tot verquikking van die
magtige vloot, en tot erkentenis van den
Landvoogd, op strand lieten staan, vlug-
tende verder met alle man het Bosch in;
choon men niet gewoon is , hun daar

over eenige moeite aan te doen, maar
hun dorp in volkomen rust te laten , in

vanhope hun door diergelyke bewysen
vrindschap, en door den tyd, nog eens
te winnen. Dog het is een volk , daar
geen zalf is aan te stryken wier dorp
een roof-nest is, en blyven zal, zo lang
men deze weerbarstige gasten, met geen
narde spooren beryd, en met geweld tot
reden brengt

Wat moeire de Landvongden nu en
dan met hun gehad hebben, zullen wy
in ’t vervolg breeder zien.

Landwaard in, niet verre van strand, Berg Sa-
ziet men een hoogen platten berg , de langur.
tafelberg , die van andre bergen daar
ontrent afgezondert is, en by den in-
lander Salangur genaamt is , dien men
op Waroe in 't Zuiden gemakkelyk kan
zien leggen

Van dit dorp Rarakkit loopt de kust
De dor¬

met een rechten inwyk, Zuiden en Noor ensse¬
lingaa,den tusschen de vier en vyf mylen, tot
Kelika-eenKeffing toe, vertoonende zig als
ba, An-

vlakke bogt, alwaar mooy strand is
gir, en

Kien,on-daar op het dorp zig uitgebreid heeft
der heten waar langs nog verscheide fraaje dor-
A0r9en leggen, waar onder Kelingaa, Ke¬ Quaus.

ikaba, Angir, en de magtige Alfoeree-
sche Negry Kien, die wat meer ver-
stroit, en ten deelen Landwaard in legt;
dragende dit Kien, ook wel den naam
van Pasar Besar, dat is, de groote markt,

omH
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die den hoek van Keffing van’t grootom dat hier alle zeven dagen de groo¬
Land van Ceram afscheiden, hoewelte markt van ’t geheele Land gehou¬
die beide dorpen onder Kefsing mededen word , tot welke dan de volkeren
behooren-van alle de Alfoereesche dorpen aan die

Vlak voor deze bogt in het Oosten,kant van ’t gebergte afvloejen. Alle de

ontrent vier mylen van de wal, legt eenze dorpen, alleen Kelingaa uitgezon
droogte, by den inlander Modrang ge-dert, staan onder Quaus; maar Kelin-
naamt, op welke de onkundigen ligt eengaa behoort onder het gezag van die van
ongemak konnen krygen.Rarakkit.

Dorpen Hier mede nu van de Noord-kust vanMen ziet verder bezuiden Kien, on-
Tanafas

Ceram afscheid nemende, gaan wy o-soe oua-trent twee mylen van Rarakkit, de dor
ver, om de Zuid-of Binnen-kust te be¬us pen Tanafassoe, en Quaus, en wat ver-

Quam- der de dorpkens Quammer en Ernan- schryven.
mer, en
Eman- neng, die dicht by een kreek leggen,
neng.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Erams Zuid-Kust, in 't brede beschreven. Het eiland , en dorp Keffing. En
Cwat daar onder staat. Goeli Goeli’s Vesting. Keffing in Prent verbeelt.
Klip Solothay, by 't dorp Goeli Goeli. '1 Dorp Oerong. Poelo Goffa. Onder
wie de Keffingers staan. Hun handel en bedryf. Van ’t eiland Ceram-Laoet. Poe-
lo Gesser. Keffings elf Buurten, en iders byzoudre voorrechten. Eigentlyk Ceram-
lauwers. Door dez Heer Gysels overwonnen. Waar de Massoy, en door wie die inge¬
handelt wort. Droogte , waar op verscheide eilandekens heoosten Ceram-Laoet. De
eilanden Tenimbar en Goram. Afkonist der Ceramlauwers. Hun bestaan. Zuider¬
deel van groot Ceram in vyf deelen. Met bare namen. Het eerste deel Goemilan.
Hoe verre zich dat uitstrekt. Berg, de Koorn-schuur genaamt. Verdichtzelen der in-
landers. Dorgen met bare Rivieren ven de zelve naam, meest onbewoont. Het twee-
de dael, Cottaroewa. Dorpex Kellibon, Cottaroewa en Kellimoeri. Na bun
Manschap, en verder beschreven. Ongshooarzaam volk hier ontrent. Geval des Ko-
nings vax Kellibon, Het dorp Tobo. En Nieuw Tobo. Magt van dezen Sen-
gadji. Verdre aanmerking over hem. Manschap. En waar over by gebiet. In 't
jaar 1633. door den Heer Gysels overwonnen. Het dorp Gisselauw. Het Mabekoe¬
Rif, Het derde deel, Selan Binauwer. Dorp Hatoemeten, met Riboet, en Ha-
kiboy, een Oeli. Manschap. Veel Sagoe, en eertyds ook Speceryen bier. Dezs
dorpen door wie verovert, onder wie zy nu staan. Dorp Werinama, daar Selan Bi-
nauwer afscheit. Deszelfs Soa’s, en Manschap. Specery-Handel der Javaanen,
Macassaren, enz. op Keffing. Specery-Bosschen hier in’t jaar 1648. ontdekt.
Vierde desl van Zuider Ceram, Selan, genaamt. Rivier Beiroe. Dorp Hatteha-
hoe, en Manschap. Rivier Walaja of Jan Compaans Rivier. Rivier Bemoe-
Magtig darp, Toloeti. Manschap. Klip Hatepoeteh, een scheids-paal. Het dors
Tehoewa. En Laymoe, en beider Manschap. Folin, en Manschap. Telesey
en Manschap. Schoone Bosschen en Hout-werken. De hooge Bergen, Noessa Heli.
Way Ila, Teboesoe Tenoe Poetch en Lehoroe. De Bogt van Haja, en ’t dorp.
Manschap. Verscheide Rivieren. Dorp Tamilauw. En Manschap. Schoone Bos-
schen. Rivieren Hatoehoelo en Latoe. Touw, Besi, Tamilau, Sepa Noekau-
loe, Obin. Totohatoe door die van Touw geholpen. Rivier Pia. Sepa, en Man-
schap. Dorpen onder den Koning Laulissa. 't Dorp Coak ex Swauko. Makariki
en Amahey. Sterkte Harderwyk. De Bogt van Elipapoetch. 't Dorp. Bogt
van Amahey, Rivieren aldaar. Wanneer die van Amahey, Makariki &amp;c. Chri-
sten wierden. Manschap. Alfoereesche Dorpen, en Rivieren hier. Het vyfde
Deel van Cerarns Zuiderdeel. Manschap van Elipapoeteh. Voorige en jegenwoor-
dige staat. De Lacheroy in’t jaar 1686 hier, met zoldaten. De Rivier Epe. Hoel¬
Hatoe-Sili. Rivier Ajer Talla. Vergader-plaats der Alfoereesen aan de Zuid-kant
van Ceram. Takken dezer Rivier. 't Dorp Tomilehoe. Verdichte afkomst dor
Oelilima’s, en Oelisivase koningen. Hoewaloy en Latoe, en Manschap. Drie
Kimelaha ’s bier dood gebleven. Iha en Mahoe, en Manschap. Coelor en Pia, Man-
schap. Roemakay, deszelfs teekening, en Manschap. Camarien, deszelfs Tee-
kening, en Tihoelale, met beyder Manschap. Het laatste dorp zeer van de Alfoe
reesen gequelt. Hatoesoewa, en Manschap. Paunoefsa, Kayratoe, en de Manschap
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van ’t laatste. Capitcin Macoressi, Hoost der Revier Risseari. Seroewawan, en Way
Samoe, Manschap van ’t laatste. Hier ontrent komt Radja Siseocloe aan strand
af. Waysarissa. 't Dorp Caybobo, en Aftcekening, en Manschap. Noessa Oe¬
la en Noessa Cafsa. Droevige nagt des Schryvers. Druiven en Schildpadden bier.
De bogt Hennawail. Van Tanoeno. Kolle Kolle. De Rivier Risetti, en 't
dorp Tanoeno, en Manschap. Lassilehoe en Piroe, en Manschap. Popeloewi
en Somoeri, met hunne Manschap. De rivier Eri, derde vergaderplaats der Alfoe-
reesen. 't Dorp Kering, en Manschap. 't Dorp Lakamay, en Manschap. Ri-
vier Goli Goli. Twee droogtens ontrent Caybobo. Seroelau en Saaroe. Manschap
op Groot Ceram. En ’t verschil met dat van kleen Ceram.

songat, Kelila, Quaus, en Ernanneng,
die alle vier aan de Oost-zyde leggen. In'tDe ZUID-KUST van CERAM.
Westen leggen vier andere; te weten,
Quammerbeoosten de kreck, Kedda Ked-Choon Keffing niet eigentlyk tot de
da, Goeli Goeli, en Keliwalanga, dicht byZuid-kust van Ceram behoort, werd

een, en in den West-hoek van het bogtieLhet 'er gemeenelyk mede , hoewel
’t dorp Oerong, die ook onder den Orang-qualyk, onder betrokken; daar het ei-
kaja van Oerong staan.gentlyk op den Zuid-Oost hoek, van

In oude tyden maakten die agt dorpengroot Ceram, als een eiland van het
een gespanschap uit.zelve, met een doorgaande kreek, Ked.

Salaboecan (’t geen wel ’t eigentlyk-Goelida-Kedda genaamt, afgescheiden legt.
Goeli ’sste Keffing is) Kessongat, en GoeliDeze kreek, agter Goeli Goeli Ingaan-
Velling.Goeli, legt van oud Keffing af, opdende , komt aan de Noord-zyde by Er-

uitersten Oost-hoek twee en een half mylnanneng uit, en loopt met verscheide
na het Westen, in een rond bogtie, datandre kreeken doorsneden, tusschen het
een naeu wen ingangheeeft, aan welkersgroot eiland Ceram, en tusschen Kef-
Oost-zyde zig een ronde klip op strandfing, in.
vertoont, waar op die van Goeli Goeli,Op dezen zandigen en moerassigen
in vorige tyden, byzonder in’t jaar 1659.hoek lands , ten deele by laag water
wanneer de Heer Hustaart hun met dezig als een eilandje op zig zelven, ten
Hongi-vloot, en drie grote schepen vanOosten ontrent anderhalf myl, en ten
de E. Maatschappy, vernestelen quamZuiden op zyn breedste een halve myl
een Vesting van groote op een gelegdeuitstrekkende , (hoewel die halve myl

waar in zich hun Orang-zee-steen ,eindelyk tot niet loopt) en op het ver
kaja versterkte, gemaakt hadden, wel-dere land van Cerams Ooste-hoek, ont
ke klip ons volk toen ook in bezettinghouden zig die van Keffing, Goeli Goe¬
had , waar op zy de geringe Vestingli, en Ceram Laoet, als ook zeer veel ge
Ostende gelegt, en naderhant ook by devlugte Bandaneesen, en allerlei anderge-
vrede weer verlaten hebben.spuis, dat zig van tyd tot tyd hier ne

Om een netter verbeelding van dit Kefingder gezet, en zig altyd zeer weerbarstig,
Keffing te geven, voegen wy ’t zelve in Prentwrevelmoedig,en wantrouwig ontrent de

verbeelt.hier zeer net afgetekent, in de plaat NoHetE. Maatschappy gedragen heeft.
XIV. waar in wy zien, hoe het zig nu metzyn klocke mannen ; gansch na geen
twee gehele Tempels, behalven eenenCerammers, maar beter na Makassaaren,
gebroken, en een groot getal huizen,gelykende , en wakkere kooplieden.
zeer lustig onder het geboomte vertoont.die sterk op Onin, het voorste gedeel

Een halve myl beoosten Goeli-Goete van Nova Guinea, dat ontrent 30. Deklip
li, ontrent den voorschreven hoek, ziet Solothaylegt,mylen Noord-Oost van Keffing
men een klip Solothay genaamt, waar by tdorp18eten handel varen , om Massoy,

Goeliop zig dit volk in’t jaar 1660. zeeitombo’s (of doozen, door de wilden ge
Goeli.vesterkt had, dog wierden wel haassmaakt, en met wit te horenkens bezet

door den voornoemden Landvoogr be-en andre waren, daar in te twilen, in
legert, en de Vesting verovert en ver-welken handel de Ceramlauwers, wel

nielt.het meeste deel hebben. Die verre tog
Aan de West-zyde van het bogtie ': Dorpten derwaards, en ook na ’t Westen,

dat nu wat Oerong.lig het dorp Oerong ,hebben hun metter tyd stoute zee-lie-
voor welkenmeer de bogt in legt ;den, en de groote winsten op de goe¬

PocloWest-hoek het kleen eilandeken, Poe-deren,die zy te rugbragten, hen zeer trots
Goffa.lo Goffa zig vertoont; dog van Goeli-en moedig gemaakt. Gelyk de verkee

Goeli, tot Keffing strekt zig een grootring met de Westersche volken, her
rif, byna een groote myl breed , datook zeer ervaren in de Maleitsche taal
op zommige plaatzen by laag waterheeft doen worden.
geheel droog loopt.Onder Keffing, dat naast de Ceram

Die van Goeli-Goeli woonen nu ooklauwers legt, staan vier dorpen , Kes-
wederH2
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kende na een Oor. Het heeft geen wa-weder op de voornoemde klip, hun
ter , dan dat men uit putten haalt.oude schuisplaats, waar op hun Orang

Het is nu onbewoont, alzo al de in-Kesllng-kaja zyn verblyf heeft.
elf buur-gezetenen zig al voor lange jaren met-Men wil , dat de Keffingers in oude
ten , en

ter woon na Keffing begeven hebbentyden onder de kroon Tidore stonden iders by-
met zondredaar zy elf Campons sterk zyn,Nu staan zy onder de E. Maatschap

voor-namen : Keliwaro, Kelitay, Roemalpy zedert veele jaren, onder beloften
regten.Tamery, die de eerste Coracora by hervan geen Nagelen aan vreemden, maar

uitmaken, welker Orangkaja ’s Cabressi,wel de Massoy te mogen inruilen;
Djoemat en Oewan genaamt zyn, welkediedoch dat zy gehouden blyven ,
Oewan wel eer ook over de eerste Cam-weder aan de E. Maatschappy alleen
pon, voor Cabressi 's tyd, plagt te gebie-tot zekeren bepaalden prys te verkoopen.
den.enen verder ook wel Toetombo’s ,

Ider van deze drie Orangkaja’s magandre snuisteryen, op Nova Guinea te
niet over al handelen, daar hy wil. Hetmogen inhandelen, zonder zig tot eeni
byzonder voorrecht van Cabressi is, omgen sluik handel in te laten; maar het
Slaven op Onin, maar dat van den O-is zo overre van daar; dat zy die Con
rangkaja van Roemah Tamery, om Mas-tracten nagekomen zyn, dat zy in te-
soy daar te halen. Ook heeft Cabressigendeel de vreemdelingen zelf aanhalen,
Djoemat gedwongen na Oerong te wy-niet allen om aan hen ook Massoy, maar
ken.zelf ook veel geslokene Nagelen en Noo

Behalven die drie eerste Campons,ten te verhandelen, die men meint dat
heeft men nog Reliloeboe , waar overhier of daar in een hoek op hun land
Capitein Oewas ’t opper gezag heeftnog verborgen zyn. Om welken sluik Eigent-
Eun, onder Orangkaja Morin, (die dehandel, zoo veel mogelyk, te beletten lyk Ce-
tweede Coracora uitmaken Kelibia,onderde Landvoogden van Amboina en Ban- ramlau¬

wers.Lana, hun Orangkaja) Keliboro, (on-da daar ontrent by na alle jaar chaloeper
der den Orangkaja Tawaon, waar uit dedoen kruissen, dat hen een groote bri
derde Coracora bestaat) Roemah Essiop de neus, maar ook de reden is, dat

zy zich noch meer tegen de E. Maat onder Orangkaja Nossi) Roemah Maro
schappy aankanten, en met hare Hon- (onder Orangkaja Sochus) Kelimala (on-

der Orangkaja Sohok) en Roemah Lo-gi niet scheppen willen, ziende haar aan
las, onder den Orangkaja Margay, wel-als haar voornaamsten vyand , die hen de

keel toebindt, aangezien zy van de zee laatste de vierde Coracora uitmaken.

Zy plagten wel eer op hun eigen ei-vaart moeten leven.

Nu zou het wel tydt worden , on land te woonen, dog zyn van daar na
Keffing verhuist, alwaar Oewen, entot de beschryving van de Zuid-kust ove
Oewas nu over de elf Campons volsla-te gaan; maar alzo het Eiland Ceram
gen heerschen.Laoet , een van de elf Ambonsche ei

De Heer Artus Gysels (gelyk wy el- Doordelanden, hier ontrent, en van geen groot
Heerbelang is, zullen wy; alvorens voort te ders zien zullen) heeft hun in ’t jaar
Gysels

gaan, een korten uitsprong van groot 1633. beoorlogt, en onder de gehoor over¬

Ceram maken, om voor af dit Ceram- zaamheit der E. Maatschappy wonn.engestelt
hunne Nagelboomen uitgeroeit, en henLaoet te beschryven.
tot reden gebragt, dog naderhant heb-

Het Eiland CERAM-LAOET ben zy zich in alles na die van Keffing
geschikt, vooral zedert zy om by hen te

Het zevende Eiland, dat onder de woonen, hun eigen land verlaten hebben.
WaarLandvoogdy van Amboina behoort, is De twee dorpen Keliloeboe, en Roe

de Mas-Ceram-Laoet, ’t geen zoo veel als Ce- mah Tameri handelen Massoy, op he
soy, en

ram in zee betekent, een kleen eiland, eiland Cubiai, en op Onin, in, daar var door wie

dat ons niet lang ophouden zal. wy breder onder Tidore spreken, ge die inge-
handeltHet legt beoosten den hoek van Kef- lyk ook van de wyze en aanleg van hun-
werd.fing ontrent een myl, en is rondom al ne reize derwaart, en van hunnen han

bebolwerkt met een swaar wyt-uitge- del aldaar. De Massoy valt ook op Poe-
uitgebreit rif, waar op buiten dit nos loe Adi, of ’t Wezels-eiland; maaraan-
vier of vyf kleene eilandekens al Oost or gezien deszelfs ingezetenen zeer wild,
leggen, een van welke byna in ’t mid en doodslagers zyn, valt daar geen han-
den legt, en Poelo Gesser genaamt is. del. Het eenigste, dat men daar van

Het eiland zelf beslaat ontrent twee heeft, is, dat zy van deze en gene Mas-
mylen Oost en West in de lengte, en soy-boomen, nietverre van strand staan-
ontrent een myl in de breedte, Zuider de, nu en dan wel een plantje bekomen,
en Noorden, aan welke laatste zyde het om die metter tydt zelf aan te planten,
een fraai bogtie vlak in ’t midden heeft. en dus meester van die schors op hun

eigen land te worden.Het is hoog, smal en bergagtig, gely
Beoosten
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Beoosten Ceram-Laoet is een door my niet waarschynelyk voorkomt,al-Droogte

zoo dat Ceram-Laoet zynen naam vangaande droogte, meer dan vier mylen lang,waar of
verschei- Maar-Laoet na ’t naaste eilandje aan Ce- een ander, dat 'er te voren al, en het
de eilan- rechte was (’t geen dit Selan is) schyntram-Laoet genaamt, waar op zig nog
dekens intleent te hebben. Buiten deze vier isettelyke andre eilandekens, als Warlau,beooster

er nog een vyfde deel van ElipapoetehNoessa Ngarat, Kivar, Kanali, Ma.Cxtaen¬

Laoet. af, tot aan de pas van Tanoeno, dat eenkoka, Watteoe Matta, Matta Woeli,
fraei rak uitmaakt, zig uitstrekkende.Kidan, Nedin, Noekoes, Gragas, Ko¬

Wy maaken dan een begin, met hetan, Magat, en recht benoorden Sero- Het
eersteOostelykst deel, Goemilan, en zeggen, datwaki (zynde alle schuilplaatzen voor de
deel,sich Cerams-kust, in opsigt van die land-Papoewa ’s) opdoen. Ccenti¬

streek, van Goeli Goeli af, of van KefWel eer wierd dit Serowaki door sla lan , hoe
fing tot Werinama, 16 mylen verreven van Goram bewoont, die ’er nader- verre zig

dat uit-West-Noord-West, en Oost-Zuid-Oosthand, ten deelen door de Gorammers,
strekt.

strekt.ten deelen door de Papoewa ’s, afgeligt
Men heeft in dit gewest een berg,en verkogt zyn.

de hoogste daar ontrent, op welkenTen Oosten van deze droogte leggen
weinig inlanders, dan, die wat stoutertwee kleene eilandekens in’t Noorden

zyn, komen durven, die ’er dan de an-van ’t eiland Salowaki, en in 't Zuid-

dren, die zeer licht, en by-geloovig zyn,Oosten heeft men deeilanden Tenimbar,
De ellan van wys maken, wat zy willen, verha-en Goram, die eigentlyk tot de land
den Te lende, dat zy, afkomende, ’s nagts vuu-voogdy van Banda behooren-nimbar,

rige menschen gezien hadden, dat byDe ingezetenen van Ceram-laoet, zynen Go¬

121. daag dikwils op vermolmde boomer,meest uitlanders. Doch die van het

teenen, en wat dies meer is, uit quam.Campon Keliwaro zyn oorspronkelykc
Dezen berg noemen de onzen de Koren- Berg, deNoord-Cerammers van Waroe; maar

Koorn-schuur, waarschynelyk om de Sagoe, diede andere tien Campons, zyn afkomstig
schuurArcoms er valt. Aan de voet des zelfs swervervan de eilanden Java, Key, Celebes, &amp;c.
genaamt,der Ce de geesten van de voorouders dezer in verdicht-daar onder verscheide lieden van het dort

rAmI
zelen derlanders, die getuigen, dat zy de stemTamboeko, gelyk zy nog met alle dieLauwers
inlanders.van hun vrienden daar dikwils gehoortvolkeren handel dryven, alzo het schraal

zonder datze egter imant gezien heb-en zandig eiland Keffing hun niet voeden
ven.kan ; zoo dat zy het ter zee moeten zoe-

Men ziet hier ook Wattoeloning, Dorpenken, om haare Toetombo ’s,die zy zeer
met haarCammar, Oendor, en Goemilangnet weten te maken, en met hoorenkens
rievierenkleene dorpkens, en men heeft een weite bezetten, aan vreemdelingen (al was
van de

nig na ’t Westen dan twee kleene dorp-het met Speceryen) teverhandelen. Ook zelveHun
tens, Affan, en Da-avan, leggende aan naamzegt men , dat zy een vond hebben,bestaan.

meestfracje rivieren van dien zelven naamom groene stukjes glas van bottels in
onbe¬

zonder dat men van’t land hier ontrenieen uitgeholde houts-kool te smelten 176nd.
veel anders zeggen kan, dan dat heten daar uit gesteenten te maken, die
woest, bergagtig, en zeer weinig be-zeer wel na een Topas gelyken; hoewel
woont is.zy, voor al uit de kas zynde, licht te

Het eerste dorp hier aan is Kellbon Het
kennen zyn.

tweedeof Kellibon, ontrent een rivier, en eenDit het voornaamste zynde; dat wy
deel,quart myl verder, de rivier van Cotta-van het eiland Ceram-Laoet, zoo verre Cotta

roewa, (die de naam aan die landstreekroewa,als hier te pas komt, weten te zeggen,
dorpengeeft) en wat verder dan Kellemoerikeeren wy, nu weder tot de Zuid-kust
Kellibonbeide lop strand, aan de rivier, die haarvan Ceram, om te zien, wat dorpen Cortu

van een scheid; dog ider op een byzonons daar zullen voorkomen. roewa ,

dere hoek, en hoogte, zes mylen van en Kel-Eer wy nogtans daar toe tredenZuider-
lemoeri.Goeli Goeli, gelegen, en met muurendeel van moeten wy voor afzeggen, dat dit Zui-

die zy van opgezette steenen, even alsCeN. der-deel van Groot-Ceram, weer in 4 a
erain een vesting gemaakt hebben, gesterkt.f byzondere deelen afgedeelt word.
n vyf OKelibon stond eertyds onder een Na haarDe land streek van ’t Oosten, of vandeelen.

de man-rangkaja, dog nu onder een KoningGoeli Goeli af na ’t Westen, tot aan
schap, enismagtigste hier ontrent. KellimoenKellibon’s deel, word Goemilan, dat van
verder

enmede van een Koning voorzien, beschre-Kellibon, tot Kellemoeri toe, word Kot
schoon meer in volk, egter zoo gevreest ven.taroewa, dat van Kellemoeri tot Weri
niet. Men heeft voor den hoek van ’tnamma Winauwer, of Sielan BinauwerMet hare

laatste Dorp een rifje, gelyk er ook eennaamen en dat van Werinama tot Elipapoetch,
kleen nog Westelyker is.of Kelkepoeti ’s bogt, Sielan genaamt,

Zy waren in oude tyden veel sterker,welke Sielan of Selan, ook het rechte
dan nu, en plagten wel 700 zielen waaraloude en eigentlyk ste Ceram is, hoewel
onder aoo weerbare mannen, hoewelandre Ceram-Laoet daar voor houden, dat

pasH 3
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pas 20 of 30 Dati’s, op te brengen; oude tax , die pas 2 2 300 mannen uit-
dog zyn nu maar vierde part zoo sterk. everde, verschilt, zoo dat dit niet dan
Altoos Kelibon kon naaulyk 140zielen, Tobose Rodomontados, en snorkeryen

1299
waar onder f’a weerbare mannen, en 9 van deze hoogmoedige Mooren zyn, van de-
Dati’s, en Kellimoeri, 180 zielen, waar enkelyk, om de daar omherleggende vol- zen Sen-
onder 48 weerbare mannen, en 10 Da keren, en landwaart in, een scnrik aan te gady¬
ti’s, uit leveren. jagen, uitgevonden.

Het zyn stoute menschen, die zig en- VerdreDat hy egter veel magtiger, is, dan
22niner¬kelyk met den Sagoe-handel, en met het wel eer, schynt eenigsins waar te zyn uit
king oververhandelen van Loeris, en Kakatoe de eere, die hem Naja Taroena in ’t jaa-
nem.

wa’s, geneeren, hoewel men ’er nu en 1709. Gezant des Koninks van Tidore,
dan wel een Casuaris, en des zelfs eye bewees, met hem een vergulde stoel te
ren, bekomt, dog Hoenders, nog Pi- zenden, om hem na Keffing, daar hy
sang-boomen, vind men ’er niet, dat oen was, te brengen, hoewel hy dat
zeldsaam is, wyl die by andere Ceram Edelmoedig afsloeg, verschynende al-

mers, of Amboinezen, overvloedig zyn. daar met een troep van aoo wel gewa-
Zy plagten in vorige tyden mede met pende mannen , die alle met schietge-

een Coracora te scheppen; dog dat doen weer voorzien waren.

zy, als het hun in't hoofd schiet, Hy kan wel 8oo zielen, 500 gewa Man.

zig nergens aanbindende; hoewel zy ende mannen, 60 Dati ’s, uitleveren. schap-
door den tyd wat handelbaarder worden, Zy zyn gewoon de Hongi, met een
aangezien zy goed Maleits spreken, dat Coracora te volgen; dog hun Sengadji
men meer by de Mooren, gelyk zy ook is anders vry trots, en moedig, alzoo
zyn, dan by Heidenen, of Christenen. wel 15  16 Alfoereeze dorpen zedert

En waarop Ceram bespeurt lange jaaren onder hem stonden, ’t geer
over hyCnge¬ Van daar af na den Oost-kant toe mag metter tyd merkelyk toegenomen heeft,gebied.hoor¬ E. Maatschappy wel gebieden, dogde alzoo men ’er nu wel in de zo opnoemt,

zaam de Inlander luistert 'er zeer weinig na, dat nogtans na onze gedagten zo breetvolk hier
en het komt ons niet gelegen gedurigontrent. niet is.
volk, en vaartuigen, daar te zenden. Zy waren in oude tyden zeer weer-

In’t jaar
om hun te belegeren, dewyl zy gemee- barstig, dog hoe zy in’t jaar 1633. door 1633.
nelyk, eer men ’er is, al in 't bosch, den Heer Gyssels overwonnen, en onder foor den

Hr. Gy-en na ontoegankelyke bergen, met al de magt der E. Maatschappy gebrag
sels over¬hunne meubelen gevlugt zyn, zoo dat zyn, zullen wy onder de regeering van
vonnen.het best is, hun maar zagt te behande- dien Ambonschen Landvoogd breeder

len, en niet te streng te gebieden, wan- aanhaalen.

neer men ’er nog iets van heeft; alzoo Onder dit Tobo behoort ook het dorp Het dorp
zy zich anders ten eersten door de weer- je Gisselau, dat in vorige tyden beoosten Gisse
barstige Goeli Goeliers en Keffingers te- Tobo in de bogt lag, dog nu by Tobo lauw.
gen ons laten opruyen. gevoegt is.

Wat geval de Koning van Kelibon HetGeval Beoosten en Bewesten de rivier var
abe¬des Ko- met eenen Naja Taroena gehad heeft, Tobo heeft men mede een rif, dat by
koe-Rif.nings van zien wy onder Tidore, na tot Hatoemeten loopt, en 't Mabekoe-

Kellibon
Wanneer men zes mylen verder op na rif genaamd wordHet dorp

het Westen gaat, ontmoet men na ’t Gelyk nu het Deel, onder den Ko¬Tobo. Het der-
passeeren van het strand Zelour het dorp ning van Kelibon, Kottaroewa genaamtde deel,

Tobo, leggende op een zeer steile en Sclan Bi-word, alzoo voerd dit, van Kellimoeri tot
auwerhooge rots, die men met een ladder be- aan het dorp Werinama,den naam van

klimmen moet, en al van verre in zee Selan Binauwer, een oude bekende
uitsteekt. Waar door het wel een eilanc landstreek, gelyk ons dat blyken zal uit
gelykt, te meer, alzoo het van de zee de eerste beginzelen; dat Amboina op-
by na rondom bekabbeld word. Het gekomen, of bekent geweest is.
plagt zig van ouds, als een sterke vesting Een groote myl van Tobo na het We- DOp

te vertoonen, dog de Heer Cojett heeft Hatoe¬sten (hoewel zig deze kust van Kellimoeri
meten ,de inwoonders belast om laag aan strand if wat meer na ’t Noord-Westenbuigt
met Ri-te komen, daar zy een dorp, nieuw heeft men het dorp Hatoemeten, aanboet, enEn nieu

Tobo genaamt, dat 'er vry wel uitziet, akiboyeen zand-strand, dat wat steenagtig isTobo.
een Oeh.gemaakt hebben. het is een Oeli, of gespanschap van drie

Zy staan onder een Sengadii, of Her- dorpen, alzoo Riboet, en Hakiboy met
tog, die, na de gedagten van zommige, Hatoemeten, dat Oeli uitmaken, zy
magtiger, dan den Koning van Kelibon, leggen dicht byeen aan een gebergte,
is , die zyn gebied wel tot Waroe ’s dog Hakiboy in ’t midden, konnende
bogt uitstreckt, meinende, dat hy nu die twee dorpen zamen wel soo zielen,
wel 40oo mannen van wapenen zou kon- 180 weerbaare mannen, en 60 Dati ’s
nen opbrengen, dat zeer veel van zyn opbrengen.

Dog
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Dog Hatoemeten alleen heeft 350zie- wat verder van ’t eiland Niena opdoer¬

Man-
Van Werinama af, na de bogt vanschap. len, 120 weerbare mannen, en 50 Da- Het

vierdeHaja, die even om den hock na ’t westi ’s.

deel vanHet land hier ontrent geeft zeer veel ten begint, begint ook het deel van CeVeel
Zuiden-

Sagoe, en Sagoe, die de Bandanezen, sterk hie- ram , dat Selan , genaamt, en na t Ceram,
cerrykie zeggen van den Inlander, het aloude en Selanook spe van daan haalen; ook plagten hier Na

rechte Ceram is, daar ’t gansche eiland senaamtgel-en Nooten-boomen te vallen, die
teryen,

na genoemt word.bier. uitgerocit zyn.
RivierPas den hoek om heeft men de schoo¬In oude tyden stond dit dorp onderDeze Beiroe,

die van Hiroe, die ’t eens by Kapitein ne rivier Beiroe, voor welke een kleerdorpen
en ’t dorp

door wit cilandeken is, twee nuyten van strandTepilos tyd afgeloopen hebben; maar de Hattcha-
verovert hoe, enhier ontrent, legt Hattehahde een dorp.Heer, Artus Gyzels, heeftze weder o-
onder man¬dat al redelyk magtig is, breidende zitder onze magt gebragt.wie zy .uit aan de voornoennde rivier. Het leTot Hatoemeten bezuiden Ceram,nu staan.

vert 330 zielen, 160 wecrbare mannen,gelyk Benoorden tot Waroe toe, staan
en 53 Dati ’s uit; dog ’t zou zoo ver-al deze dorpen onder den Konirg van

mogent niet zyn, zoo niet verscheideTidore.

Alfoereesche dorpen daar van afhingen,Drie mylen van Hatoemeten, legtHet dorg
die hier en daar landwaart, by eneekhet magtig Moorsch dorp Werinama,Werina

ma , daa huizen, en gehugten, zonder eenigeen van de voornaatmste hier ontrent.
Selan B hoofd, verftrooit leggen, strekkende zigmet het welke de landstreke, Selan Bi-
nauwei

tot digt agter Hote uit, gelyk zy ooknauwer eindigtafscheic

den naam van Hattihahoe ’s AHocreescheHet legt op den Oost-hoek van Ha-
dorpen dragen; hoewel men langs dicja’s, grooten dog vlakken inbogt, een
vogt landwaaart in nog veel andre dorp-quart myl gaans van strand op een heu
kens heeft.vel die zeer sterk gemaakt, van een

Ontrent een myl van Werinama, daardikke borstweering voorzien, en meteen Rievie
de vakke bogt, na deze infchieting van Walaja,groot rif, wel een myl na het Ooster

of Jan’t land na J Noord- Westen, eerst regtbezet is.
un.begint, heeft men de ravier Walaja,Zy worden beheerscht van eenen KoDes zelf paans

nok wel Jan Compaans rivier by abuisSoa ’s, ning, die over twee Soa’s ’t opperge- Rivier
en Man- genaamt, om dat zeker Amboinees vry-bied voert, waar van ’t eerste, Nama
schap man, Jan de Ruiter dog in oude ty-op ftrand, en ’t ander, Tanafora, op

den, wel Jax Compaan (by wien men wileen berg of grooten heuvel, gelegen is,
dat hy in zyn jeugd gevaren zou heb-sterk zynde 362 zielen, 107 weerbart
ben) geheeten, daar met zyn Chaloep welmannen, en 58 Dati ’s.
plagt te komen. Zy heeft een goede an-In oude tyden quamen de Javanen.Specery

Handel ker-plaats in een bogtie, Tehore ge-en Macaffaren, om Nagelen en Nooten
der Ja-

naanet.op Keffing ten handel, die de Keffin
vaanen PiecterTusschen deze en de andere rivierzers, en die van Ceram-laoet, hier varMacassa

Bemoe-Bemoe, vertoont zig het land met eenren op daan, en van Hatoemeten, en daar om
Keffing fraejen hoek, dog zig zoo ver niet uit-streeks, met een bosch, dat lang onbe

strekkende, als die van Werinamatkend gebleven is, plagten te halen,
Mo9giaEen groote myl weftelyker ontmoetgeen egter maar tot in’t jaar 1648. zy-Specery

dern Te¬men, na nog drie spruitkens gepasseertBosschen nen gang gegaan heeft, wanneer die van laen.
hier in 't te zyn, het dosp Toloeti, het eerste inWerinama ons eindelyk, na veel verzoe-
aar 1648

dezen bogt, die van de rivier Walaja afken, vier schoone Nooten-bofschen aan
ontdekt.

cot Wayua meest recht west aan ftrekt.gewezen en toegestaan hebben, dezelve
Dit doip legt een quart myl gaans vanwel ten getale van 4ooo Noten of Na- Man-

trand op een heuvel, die vry hoog is, schap.gel-boomen, om te hakken, ’t geen
waar op dit trots volk van Toelaenons lange jaaren daar na, en zelf nu nog.
zeer stout is, behalven dat het ook takgedagten gegeven heeft, dat in die bof-

ryk van volk is, alsoo zy 1003 zielen, 409schen, die groot en ontoegaakelyk voor
weerbare mannen, en 90 Dati  kon-ons zyn, meer Specery-boomen, ver-
nen uitbrengen.borgen mochten zyn, alzoo die van Kef-

Wat meer na ’t Oosten, tegen hetfing door hunne vaart, ons daar zeer in Ci9
gebergte aan, heeft men verscheide dorversterken. Eacce

poetek,Af en aan Kelibon, of tusschen Keli pen, dog eer men daar by komt, heef
eenbon, en Werinama ’s wal, leggen vlak men midden in de bogt van Laymoe

scheids-
intrent twee mylen van Tolaeti een klipin 't Zuiden der eilanden van Banda, van

paal.
waar men deze gebergren, die zig zeer Hatoepoeteh genaamt, die te gelyk ook
blaeu vertoonen, gemakkelyk zien kan dient om de scheiding tusschen het ge-
alzoo zy ’er pas 14 a i5 mylen, de eent ied van Haja, en die van Hattthahoe,
wal van de andere gerekend afleggen; aan te wysen. Hee
hoewel het land van Werinama zig nog Een quart myl verder , West op, dopTe

heeft hoewa
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van Werinama gelegen is.heeft men het dorp Tehoewa, dat 310

Dit is een fraey dorp, en het voll-zielen, 105 weerbare mannen, en 59
gaeuwer en ervarener in de MaleytscheDati ’s, uitlevert
taal, dan andre Cerammers, zynde Moo¬Een weinig Westelyker legt het ver-

En 1
ren van Godsdienst, die gemeenlykmogent dorp Laymoe, dat zig zeer ver

dorr Man-wel de schranderste op deze Kust zyn;makelyk, nevens Tehoewa , in eenLay- schap.ook pronken zy boven andren met eermoe, en bogt vertoont , daar de Hongi wel ge
baider Zyzeer fraeyen Moorschen Tempel.woon is nu en dan wat te rnsten.
man¬ Ver-zyn ruym 1000 zielen sterk , waar onHet heeft wel 1200 ingesetenenschap. scheide

der 4oo weerbare mannen, en 112 Dati ’swaar onder zeer veel vrouwen en kinde
rivieren

Vyf en een halve myl West ten Noorren zyn, en maar 4oz weerbare man-
den van den hoek Hoja, heeft men hetnen, en pas 70 Dati’s.

dorp Tamilau.Het dorp Folin , legt een halve myFolin
Men passeert, eer men zoo verre DorpWestelyker, konnende 384 zielen, 85en man-

Tami¬schap. komt verscheide spruitkens, en wel eersweerbare mannen, en 11 Dati’s, op
louw.

die van Touwselekoe, dat van Haja onbrengen.

trent twee mylen is, beoosten welk rie-Twee mylen Westelyker doet zighet
Tele

viertje een Rif legt. Wat Westelykerdorp Telesey , (ook wel Tonissi gesey, en
heeft men ’er nog twee dicht by een,man¬ naamt,) aan een vermakelyk strand

schap. voor welke laaste Mamoeri genaamt,mede tegen het gebergte op. Het is 923
mede een Rif legt , dat al verre henenzielen sterk, konnende 209 weerbare
tot ontrent Amahen loopt.mannen, en 44 Dati ’s uitleveren.

Een groote halve myl van de rievierDe bosschen, die hier dicht aan strand
Schoo¬

Mamoeri maakt het land een kleenen Rif-leggen geven een zeer vermakelyk land
ne Bos-

sigen inbogt, daar men ook twee kleeneschen, en gezicht, behalven dat zy ook veel boo¬
spruitjes, in’t Westen en in ’t Noord-hout- men, tot het bouwen van huysen, en

eergen vaartuigen, uit leveren, waar van daan Oosten ziet, van welken inham men in
een myl tot Tamilau komt.die van Banda ook haar meeste yser

Dit dorp legt digt aan strand, op eenhout, en andere hout-werken voor de
schoonen heuvel, die dit volk zeer moewerf, gewoon zyn te doen haalen
dig maakt , ’t geen een heel andre geland opMen vint ook geen hooger

De daante , dan de gemeene Cerammers,Ceram, dan agter deze dorpen, welkersnoope
Noessa heeft, alsoo zy kloeker van gestalte, enHemel-hooge olaeuwe bergen,bergen,

Noessa doorgaans witter zyn , sprekende hetHeli, dat is, het Berg-Eyland genaamt
Heli. ’t Eyland Maleyts zeer wel, waarom zy geoordeeltmen zeer gemakkelyk van

worden van de Westersche landen daarNenia, 16 of 17mylen ’er af, zien kan
gelyk ik die zelf menigmaal zeer klaar na toe gezakt, en ’er soo gebleven te

zyn. Het zyn mede meest Mohham-gezien heb, soopende dit gebergte meeff
schuins door het land al Noord-Oost op. medaanen.

en in ’t Noorden ontrent Hote uitko¬ Zy zyn 44o zielen sterk, en leveren Enman-
mende , daar het de hooge witte Kryt. 113 weerbare mannen, en 60 Dati ’s schap.
bergen, Mali Mala genaamt, uitmaakt. uit, staande onder een koning

Vlak op den West-hoek van deze bogit Men ziet hiermede schoone bosschen,
Way la, van Haja, die zich zeven en een halve voorzien van tresselyke vrugtboomen
Teboe¬ Schonevan allerley zoort, Tsjampedaha, Nangmyl van ’t Oosten na ’t Westen uit-
soe Te- Bos¬noe Poe-strekt, heeft men het dorp Haja; dog ka, Jamboes-boomen , en meer andre,

chen.
ten, en eer men daar by komt, passeert men, die schoone lommer en aangename vrug
Lehoroe¬een groote myl van Telesey , eerst de ten geven ; dog of 'er Nagelboomen

rievier Way Ila, daar het land, zig om vallen , weet men niet, immers tot nog
de Zuyd draejende, een dikken binnen- toe heeft men ’er daar, of daar ontrent
hoek maakt. Een klein myltje van de geene ontdekt. Sy scheppen onder die
ze Rivier ontmoet men nog wat zuyde- van Toloeti mede in de Hongi, of Am-
lyker op een andere, Teboesoe Toenoe bonsche Oorlogs-vloet.

Poeteh genaamt, en een quart myl nog Pas bewesten Tamilau heeft men ook Rievic-
al Zuydelyker, of wel Zuyd-Oost op, ren Ha¬een kleen Riffig baeitje, met een rivier

toehoe-het spruitje Lehoroe, loopendedit in’t Noorden, of Noord-Oosten Ha
lo, enland nog al Zuyd-Oostelyker voor een toehoelo genaamt, en een in ’t WestenLatoe.

korte wyl, en dan tot den hoek van Haja die den naam van Latoe na een dorp van
toe, met een kleen bogtie weer wat dien naam draagt, die wel een myl van
Zuydelyker, aan, daar men dan twee Tamilau legt.
mylen van de rivier Way Ila, Zuyd op, Het dorp Besi plag wel eer aan Ce- Touw,
het dorp Haja vind op een hoek, die rams Zuid-Zyde wat aan deze zyde van Besi, Ta¬

milau,De niet zeer groot, maar redelyk hoog, Sepa te leggen, sterk zynde vier dor-
Scpahogt van met een Rif, dat met laag water droog pen, te weten, Touw (naderhand on
Nockau-Haja, en

loopt, en agt mylen van den West-hoek der Latoe gesmolten) Besi, Tamilau, loe,t dorp.
en Obin.
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en Sepa; dog na eenige geschillen met twee mylen verre, veel rivierkens ,

pas
die van Sepa , verhuisden zy na de na welke men in het laatste dorp komt.
Noord-kant, alwaar zy zich ontreni ’t geen zig nu by Makariki en Amahey,
anderhalve dag reizens landwaard in, in in een inbogt gevoegt heeft. Het plagt
’t gebergte ter nederzetteden, rekenen- den naam van Amahono te dragen, dog
de, behalven die van Sepa, ook die van Oostelyker, dan nu , in oude tyden te

leggen.Noekauloe (die, tusschen Sepa en Be-
si, al mede in’t gebergte, dog nader Op den Hoek ven Koak, die zig wat
aan Sepa, en Obin leggen, voor hunne omkromt, plag ten tyde van den Land-

voogd, Philip Lucasz, de houte sterkonderdaanen.
Dit Obin legt nog een halve dag rei- te , Harderwyk , te leggen, dog nu

heeft men ’er geen vesting.sens, dieper in ’t gebergte, dan Besi

en wat beoosten Noekauloe , vry meer Hier van daan maakt deze binnenkust
na de zyde van Sepa, dat van Noekau- weer een grooten inbogt, die eers

Zy maken teloe negen mylen legt twee mylen Noorden, daar na vier my
zamen een Coracora, met die van Ta en West en Suid- west loopt, en

milau, Sepa, en Toloeti uyt, scheppen- dan nog een myltje na 't Zuiden draeit.
de die van Tamilau en Toloeti, aan de Het word de bogt van Elipapoetch ge-
eene, en die van Besi en Sepa, aan de naamt; na een dorp, dat by na midden

in die bogt legt.andere zyde van de Coracora.

Het dorpken Tonro (dat van een vry Dicht agter den hoek van Koak, heeftTotoha
oude geheugenis is) plag tusschen Haja men eenen inwyk, die pas in de grootetoe,door

die van en Tamilau te leggen, daar het zig niet bogt van Elipapoeteh komt, de bogt
Touw verre van strand opdeed van Amahey, genaamt, die van alle kan-
gehol¬ De Koning van dit dorp, quam in ou- ten byna besloten, en een goede reede

pen
de tyden Totohatoe (een van de vier zelf voor een vloot schepen is , alzoo
oudste Stamhouders der kust Hitoe) te men ’er byna voor alle winden bevrydt

legthulp, als hy met Perdana Moelay , den

eerste van het geslachte Tanahbitoe Mes¬ In den binnensten hoek van deze bogt
sing, Oorloogde, gelyk dat de Moor- lagt men de driedorpen, Amahey, Ma-

sche Priester, en Ambonsche Schryver kariki, en Swauko , tusschen de rivie-

van de geschiedenis der kust Hitoe, Ri- ren Makariki en Roewatta, wel twee

djali, in zyne beschryving dus aanhaalt. mylen landwaart in te zien leggen, zo
Van Tamilau , twee groote mylen als zy zich, ider op zig zelven ; en bo-

west aan ontmoet men het dorp Se ven malkanderen vertoonden ; dog nu
pa, in een groote vlakke en riffige bogt, leggen zy dicht aan strand by een, hoe¬

wel ider op zig zelven.die het land daar maakt.

Het doct zig op, zo als men de rivier Het waren eertyds mede HeidenenRivier

Pa Pia voorby is, hebbende wel eer op de waarom zy ons ook van den Koning
Noordkust van Ceram, in de bogt van van Ternate geschonken zyn; dog wier-
Hatoewe, niet verre van Besi, gelegen ; sen in’t jaar 1647. op hun verzoek
dog't is, om geschillen met die van Besi Christenen , dog ’t zyn menschen , die
na de Zuid-zyde verhuist, daar het, be zeer dom , eenvoudig, en heel onkun-

dig in de Maleitsche Taal zyn, hoewelvoorens wel drie mylen in’t gebergte
geplaatst was men wil , dat onder hen ook nog ee-

Dit dorp is al redelyk magtig, zyn-S-pa, en nige verborgene Mooren zig onthou-
n de wel 5oo zielen sterk , waar onde den.
29.

men 243 weerbaare mannen , en 90 In oude tyden zyn hier mede Na-
Dati ’s, heeft gelen geweest, hoewel weinig, alzoo

Deze zyn nog lang Heidenen gebleven zy eerst begonnen hadden die te plan-
ven , dog naderhand ten deele Mooren ten , die , na dat zy onze onderdaanen

o¬ geworden, hebben zy zich niet ontzien wierden, mede uirgeroeit zyn.
in

verscheide Christenen te vermoorden, mahey is 650 zielen sterk, en kanLaulissa

waar over zy na’t gebergte gevlucht, 190 weerbare mannen, en 32 Dati ’s op-
en tot nog toe niet bevreedigt zyn. Var brengen.
dit dorp tot Besi, heeft men veel dor- Makariki heeft 192 zielen, 70 weer-
pen Landwaard in, die al te zamen maa bare mannen, en 19 Dati ’s.
onder eenen Koning, Laulisse, staan. Swauko levert 172 zielen , ff weer-

Van Sepa West aan, heeft men eenDOP paare mannen, en 15 Dati ’s uyt.
Koa en hock, Koak genaamt, vyf mylen ’er af, Deze drie dorpen scheppen te zamen
Swauko en een dorp van dien naam, dat wel eer een Coracora.

daar op lag, en nu onder Swauko on- Hier van daan tot Elipapoeti toe is
dergestoken. een zeer riffig strand, ’t geen een quart

Van Sepa tot het dorp Swauko (ookMalari¬ myl buiten den hoek Koak begint, en
ki, en  wel Swehoko genaamt) ontmoet men aan deze zyde Way Sia ophoud. Niet
Amahey. II. Deel
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Mani, en aan de Westelyke het dorpri¬tegenstaande, men hier verscheide
Wassia, boven in ’t gebergte, wel drievierkens heeft, waar onder Way Pia
mylen van strand afziet. Deze staan welwat uitsteekt in groote, boven Way Ma-
ondereen Koning der Alfoereesen; maarla, en Way Uwe, zo ziet men langs deze
die van den Oppervorst der Alfoeree-gansche strand, geen menschen woonen,
sen aan die kant, Radja Sahoelau, afhangt.hoewel men landwaard in , veel Alfoe-

Vier mylen van strand, pas agter Was-resche dorpen heeft, voor al ontrent Ma¬
sia, heeft men het dorp Waumatta, ofkariki ’s rivier, Roewatta, dewelke van
Waymatta, over ’t welke in’t gemeenNoeaula komt, en agter Haja zyn oor
een van de naaste bloedverwanten vanspronk heeft. Tussen Nocauloe, of Noe
Radja Sahoclau gebiedt. Hier komenkauloe, en tusschen Obin, legt de rivier
de Alfoereesen aan de Zuid-zyde ookNoa, diein de Roewatta stort, loopendt
gemeenelyk van ’t gebergte af, zyndeagter Toeloeti, en van daar onder het ge-
dit aan deze zyde de deur, door welkebergte van Noekauloe, ter plaatse daa
zy tot de strandvolkeren komen, gelykmen in ’t dorp Warea, en Wattamau op-
de rivier Makinan de deur aan de Noord-gaat, alwaarmen een andere rivier, Ruis
zyde is.genaamd, passeert. Deze Lieden zyn me-

Ook ziet men tusschen Wassia, ende Oelilima’s, volgende de zyde van Be-
Elipapoeteh, een myl van strand , nogsi; dog die van Tamilau, Haja en To-
een dorpje, Omon genaamt.loeti zyn Oelisiva ’s.

Aan gene zyde de rivicr Uwe , ont-Men heeft ook in 't gebergte , agter
moet men het dorp Elipapoetch, datToloeti, nog het dorp Macuala, dat or
is de witte hooge rots , ’t geen de onzeToloeti zynen uitgangheeft
gemeenelyk Kelkepoeti noemen. DitRuim drie uuren gaans van strand hac
doip word zo genaamt , om dat het inmen de dorpen Hoewa, en Amalessi,
oude tyden op een hoogen witten Heu-die al voor lange jaaren door die van
vel gelegen heeft, gelyk meest al de Am-Wassia vernielt zyn; doghare Landeryer
bonsche, Ceramsche, Boeronesche, enwerden nu door die van Makariki, al ze
andre dorpen, in deze Landvoogdy, opdert ’t jaar 1673. bezeten.

deze of gene hoogte tot hare zekerheit ge-De eerste groote rivier na ’t Noor-

plaatst zyn geweest; dog tegenwoordigden , die men ontmoet (om van ver
legt dit dorp aan strand ontrent drie my-scheide kleene zonder naam niet te spre-
len van Koak na’t Westen, en ontrentken) is Way Pia, aan de welke, een
twee groote, zo geen drie, mylen vanhalve dag zeilens Landwaart in, hetdort
den hoek van Latoe Haloy , ontrentWattamano legt.
midden in de Bogt, met welke het deel.Wat Noordelyker is 't riviertje Roe
Selan genaamt , een einde neemt, alzowis, aan welkers Oost-zyde, al medt
zich dat maar tot die bogt uitstrekt, enLandwaard in , het dorp Warka, dat
hier van daan nu het vyfde deel , vanOelilima’s is, zig opdoet.
Ceram ’s binnen-kust begint.Een weinig Noordelyker heeft men Het vvf-

Deze volkeren van Elipapoeti wierdende dorpen Roemahlait, en Titalessi, die de deel

van Ceeertyds zeer wegens hunne magt't ook met de Mohhammedaanen, of de ge
rain ’s

roemt, konnende toen wel tien Cora-Oelilima’s, houden.
Zuider-

cora’s bemannen , waar van hun doriIn de Noord-hoek is de rivier Mala, deelte dier tyd Eli Tahilane, genaamt wierdt.die zeer groot plag te zyn, en wel eer
Jegenwoordig konnen zy niet meeimet twee armen in zee liep, tusschen Man-

schalbeide welke armen, een groot stuk lands als 50o zielen uitmaken, waar onder 147
van Eli-

gelegen heeft, dat in’t jaar 1664. in weerbaare mannen, en 57 Dati ’s, schep-
papoe¬

pende eene Coracora.Julius, by een sterken Regen-tyd, waar
teh.

onder zig wat aardbeving mengde, ge Zy waren van ouds her, de E. Maat
zonken is, makende een grooten inbogt. schappy zeer getrouw , en hebben haar
die metter tyd allenskens weer meestals gezanten gedient, om de Alfoereesen,
gevuld wierd, zodanig, dat aan de Oost- als men die van nooden had , van het

kant ook nog een uitsteekende hooge gebergte ter hulpe af te roepen
hock gebleven is. Zy waren eertyds Heidenen; dog zyn Vorige

en jegen-Wanneer men negen uuren verre bo- nu Christenen, die ons vry goede dien
woordi-ven deze rivier, beoosten de zelve, op sten doen; om welke reden men var
ge staat.

gaat, ontmoet men het dorp Lian, dat hun ook veel werk van tyd tot tyd ge-
onder een ander Alfoerees dorp staat. maakt heeft, om hen tegen die van Se-

Hier van daan drait de bogt na ’t We pa, die menigen kop van daar haalen,
sten, en een myl gaans van daar na 't te dekken , om welie reden , ik in 't

aar 1686. daar den Sergeant, Da-Zuiden, een uur gaans van derivier Ma-
la, heeft men de groote rivier Uwe, die niel de Lacberoy , met ettelyke Sol-DeLa-

daten heb vinden leggen , by voorval cheroy,zig boven in twee takken verdeelt, aan
in ’t jaarvan een schandelyke daad , aan die vanwelkers Oostelyke spruit, men het dorp 1696.

Sepa
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hiermet Sepa gepleegt , en door hen met het
Soldaa- weghaalen van ettelyke koppen gewro-
ten. ken, en ook daar gelegt, om een wakeni

oog, op die van Sepa te houden. Een
geval , waar van wy mogelyk nog zul-
len spreken, als wy van de zaaken van

den Godsdienst handelen.
Pas bewesten Elipapoeteh, ontmoet

De rivier
men het riviertje Epe, en een grooteEpe.

myl verder, daar zig de bogt Zuid-west
aan draait, een hoek, Hatoe Sili, na

Hoek, de groote en hooge steenen, die men er
Hatoe

ziet, zo genaamt, vlak voor welke hoekSili.

een rif is, hoewel zig anders het strand

van Elipapoeti, tot dezen hoek, zeer
zuiver, en zonder eenige steenen , ver-

toont.

Aan de West-zyde van deze bogt, eenRivier
Ajer groote myl van Elipapoetch, heeft men
Talla de groote rivier, Ajer Talla, die met

een andre Tak ook een halve myl Oo-

stelyker in Zee loopt, makende daar
als een kleen eilandeken , dat anderhalf

myl lang, en een half myl op zyn breed
te is, en na het Noord-Westen , hoe

langer hoe spitser uitloopt. Dog vlak
voor die Oostelyke Tak , vertoont zig
een groot rif, dat al voor by den hoek
van Hoewaloy loopt , en tot Camarier
toe, met een smalle zoom vervolgt.

Verga- Dit is de vermaarde stroom, aan wel-
derplaat ke de groote Saniri, of vergadering der
der Al

Alfoereesen, aan de Zuid-zyde is.
foeree

Aan dezen stroom, legt een myl lantsen aan

de Zuid- waart in , het Alfoerees dorp Tomile
kust van hoe, onder een geringen Koning, en
Ceram.

anderhalve dag ryzens van strand, heeft
Takken men landwaard in de landeryen der Al-
dezer

foereesen, die onder Radja Somiet, staandeser ri-
vier. Deze stroom heeft boven drie takken.

Dorp De Oostelyke hiet Noy, die van Sisse
Tomile¬ naroe, en Wattoewi, afkomt, dog bo-

hoe.
ven is nog een andere tak, die van So-

miet afzakt, wiens twee dorpen ’er aanVerdigte
leggen. Hooger op zyn Maloeka,afcomst

der Oeli Moeroetetto, en dan komt men by de
lima’s, en middelste tak, Waloe, die van Hoekoe
Oelisiva-

komt, en onder de groote Waringin-se Konin-

boom , en die wonderlyke bruggegen.

doorloopt , welke boom , Noenoesak

ko genaamt , den oorspronk aan alle de

Radja 's Oelilima's, en Oeli Siva's, na
hun voorgeven, zou gegeven hebben.

De derde Tak, is de Ajer Talla zelf,
die agter Paunoessa, voorby Kayratoe,
stroomt.

’t Voornoemt dorp Hoekoe, legt een
halve dag reizens van Risseari.

Pas voorby deze rivier, heeft men de
hoek , Toewa, zynde de West-hoek
van de bogt van Elipapoeteh, die van
Amahey , of van den Oost-hoek dezer

bogt Koak, drie mylen gelegen is
Hier strekt zig de kust vyf mylen Zuid-
west, tot de hoek van Camarien toe.
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By deze hoek , pas bewesten de zel Eoecma¬
ve, of ’er nog op , heeft men de dor loy, en

Latoe,pen Hoewaloy, en Latoe, dicht byeen
en Man-Op den hoek zelf, legt Hoewaloy, dat
schap.

ook wel Haloy genaamt word, en even
er agter, na ’t vaste land toe, het dorp-
ken Latoe, die zamen 608 zielen, 190
weerbaare mannen, en 122 Dati ’s, uit-

leveren.
In oude tyden, toen Latoe nog op ’t Drieki-

gebergte lag, plagten hier Portugeesen melaha :
hierin bezetting te leggen , ’t geen egter
dood

niet belettede , dat de Ternataanen her
geble-

daar quamen vernestelen , dog dit be ven.

quam hen zeer qualyk , alzo in zeker
gevegt, de Kimelaba s Djamali, Ang-
sara , en Lawadyn , dood bleven, na
welken tyd, Latoe en Hoewaloy, onder

onze magt geraakten.
Iha, enEen myl bewesten Latoe, heeft mer
Mahoe,de dorpkens lha en Mahoc, die wel eer

op Hatoewano plagten te woonen, en
herwaards gevlugt zyn.

Het zyn Mooren van Godsdienst,

gelyk ook de twee voorige dorpen,
Draad-trekkers, en Gond-smids , van

Ambagt, die al fraeje dingen in Goud
met zeer weinig gereedschap weeten te
maken. De laatste schynen Javaanen van

af komst, alzo Mahoe, Java beteekent
Man-Zy zyn te zamen 550 zielen sterk,
schap.waar onder zig 162 weerbare mannen

en 69 Dati’s bevinden, die te zamen een

Coracora scheppen.
Anderhalf myl verder na ’t Westen, Coelor;

heeft men Coelor, en Pia, eertyds van en Pia,
Man-Honimoa ’s Land-streek , zo genaamt,
schap.of van des zelfs Noord-zyde, mede her

waards gevlugt, nevens die van lha Ma-
hoe, die zamen heulden.

Deze dorpen hebben zamen 380 zie-
len, 127 weerbare mannen, en 75 Dati’s.
Hier ontrent heeft men ook verscheide

rivierkens zonder naam.

Wat meer na ’t Westen, vertoont Roema-

zig het dorp Roemahkay, niet verre kay, de
zelfs tee-van ’t strand, zo als het in de Plaat,
kening

N. xv. zeer fraay in ’t verschiet afge en Man-

schap.peelt is, daar de wooning van den Pati,
of Grave, boven al de andre, vry cier-

lyk na de inlandsche wyze geboud, uit-
Het draagt zyn naam van desteekt.

menigte Houts, daar vallende, alzo Roe¬
mah Ay een huis des houts beteekent.

Wel eer plagten zy verre van strand,
wel vier myl landwaart in, te woonen;
dog leven nu hier vry beter, hoewel zy
nu en dan aanstoot van de Alfoereesen
lyden.

Zy konnen 415 zielen uitleveren,
waar onder 14I weerbare mannen , en

eentS7 Dati’s; zy scheppen nu alleen
Corocora, daar zy in vorige tyden, on-
der den Gnatohoedi plagten te schep-
pen

12 Nog
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hoe zy nu scheppen, zullen wy eldersWestelykerNog twee kleene mylen
zien; maar van den Gnatohoedi zyn zy'ttusschenKamari- legt het dorp Camarien
afgezondert.en, des welk men nog een dorpie Tihoelale3 Seroe-Scroewawan, was wel eer een by-zels tee in ’t midden leggen heeft.

VA1,kening zonder dorp, dog is nu onder CamarienHet eerste is een schoon groot dorp. en Wayen Ti¬
ondergestoken. Ook plagt Hatoesoewa. Samoe.No. XvI. ziengelyk men uyt de plaat,hoelale,
voor desen anderhalf myl landwaart in temet bei oo weerbarekan. Het kan 347 zielen,

der Man leggen dog is nu aan strand, zedert 'topbrengen,mannen , en 52 Dati ’s
schap. aar 1668. geplaatst, ontrent een quartstaande onder hunnen Orangkaja Tomma¬

myl van de rivier Rihoewappa, en digttalla. Tiboclale is een zeer kleen dorpije
by de rivier Nila gelegen. Deze heb¬dat daar nog niet lang geweest is, en
ben wel eer ook met den Gnatohoediwiens inwoonders, door de Alfoereeser
geschept , dog doen het nu onder diezodanig gequelt zyn, dat zy nagt en dag.
van Caibobo, onder welke zy van oudsin kleene vastigheden, die zy daar tegen
stonden.gemaakt hebben, waken moeten, gelyk

Wanneer men een groote halve myl Man-ik daar van oog-getuige geweest ben
schapof NoordwestelykerNoordelykerHet laat Zy plagten onderdaanen der Alfoereeser 21 1

ste dorp aangaat komt men by het dorpie Way Sa-te wezen, en zedert zy zig onder ons jaatste.
zeer van moe,dat 104 zielen, ; 9weerbare mannen,begeven hebben, en Christenen gewor¬de Al-

en 25 Datis, sterk is, scheppende za¬4ee den zyn , willen de Alfoereesen hen
sen ge- men met die van Caibobo , en staandemet geweld dwingen, om weer heiden
queld. onder een geringen Orangkaja , hoewete worden, en onder hun te staan.

het mede onder Caybobo plagt te staan,Zy zyn pas 10S zielen sterk, en leve¬
leggende nu ook aan strand , dog welren 59 weerbaare mannen, en 15 Dati ’s
een myl 'er af, ontrent de rivier, en

uyt.
hoek, Toeloeryn, daar het te voren drieEen myl na ’t Noord-westelyke, varHatoe-
a vier mylen in’t gebergte lag. Het staatsoew den hoek van Camarien te rekenen, heeft

en Man- onder een Orangkaja. Ontrent des zelfsmen het dorpken Hatisoa, of Hatoesoe
schap trand, zyn veel kats-koppen, en stee-wa, sterk 170zielen , waar onder 54

nen , wel een myl Westaan.weerbare mannen, en 23 Dati's, staan-
Hier omtrent komen de Alfoereesen, Hier on-de ook onder hun Orangkaja.

staande onder Radja Siseoeloe (of Lisseoe-trentTusschen Camarien en Hatoesoewa
Paunoe- Komtloe) ook aan strand, en van’t gebergteword het strand Hatoemeten , van wesa, Kay- Radja

af, hoewel hunne naaste dorpen, Hoegen de droogte en swarte key-steenen,ratoe, Siso

en de oe, en Waysamoe, wel vyf dagen rei 22nerdaar ontrent vallende , genaamt. Ze¬
Man- strand af-zens van daar gelegen, en niet dan overven mylen landwaard in , van dit strand
schar

een woest en onbewoont gebergte teafgaande , ontmoet men in het Noord-van ’t

genaken zyn.laatste, Oosten het oud Paunoessa.
Twee mylen verder, daar de kust weer n7Als men van daar nog vyf  zes mylen

Sanissa.westelyker begint te strekken , heeftverder, van een steilen en hoogen berg
men ’t riviertie Way Sarissa. Men zietafdaalt, komt men in een schoone valy.
daar om streeks geen inwoonders; maardaar het dorp Kayratoe, aan de riviere
wel verscheide kreken , die een hoogAjer Talla legt Dit Kayratoe is mag
voorgebergte maken , dat drie  viertig, 141 zielen , 52 weerbare mannen
hoeken in zee geeft, rondom welke menen 28 Dati ’s, op tebrengen.
een groot rif heeft , dat wel drie mylenEen weinig beneden dit dorp is de

lang te scheppen gaf, eer men in ouderivier Lisseali of Risseari over welke
de beroemde Capitein, Makoressti, 't op- tyden by het dorp Caybobo quam , dat ': pop
pergezag heeft. in twaalf Campons onder twaalf Orang- Caybo¬

kaja’s, verdeelt was, alle welke Cam-bo.Een halve dag reizens van dit dorp.
legt Hoekoe. Deze rivier word met vons de twee hoofd-dorpen, Ley-Ha-
een menigte vaartuigen bevaren , wan- lat, en Ley-Timor, uitmaakten, die

naast malkanderen , tegen over het Ei-neer zy gewoon zyn de Sagoe uit de
Sagoe-boom te kappen. landeken Noessa Oela lagen.

Als men van Risseari afgaat, komt Het legt nu een groote myl bezuiden
men te Wattohi, of Wattoewi, en daar de bogt van Tanoeno, en ontrent zoo

verre ten Noord-westen van Way Sa-na te Mani, niet verre van strand af;
staande deze dorpen onder Orangkaja, rissa, aan een zeer riffig strand, waar
Hatisoa Besi- door men veel moeite heeft, om tus-

Deze vyf dorpkens schepten wel eer schen de klippen in, by dit dorp te
onder den Gnato-Hoedi, hoofd der Mar koomen , dat my echter by donkere
dykers, of der swarte vrylieden (zo he nacht eens te beurt gevallen is; moetende

oen myn groote Orenbacy verlaten, ende naam heeft, hoewel ’t inlanders zyn)
in een kleenc Prahoe overgaan , alzoote weten, Roemahkay, Tihoelale, Ca-
wy anders wegens het vallende water,marien, Paunoessa, en Kayratoe, dog

met
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het groot vaartuig , tusschen de guilen
door, de wal niet zouden hebben kon-

nen naderen.

Het dorp Caybobo in zich zelven is
een schoon dorp rondom zeer fraay,
hoewel een woest en onbewoont , ge-

bergte, van agteren, en ter zyden, heb-
bende. Ook heeft men rotsen ter rech-

hand , die een aardig gezicht geven
gelyk ons de Plaat No- xvin. dit klaar
toont.

Wat ’t volk van Kaybobo betreft, het
zyn wakkere timmerlieden, ook stoute

zee-lieden, en getrouwe mannen , die
zig zeer wel by ons gehouden hebben.
zelf in den laatsten oorlog met Madjira,
wanneer zy sterk tot afval genoodigt
wierden; dog na dat zy ons bericht daar
af gegeven hadden, zyn zy van dat lanc
gelicht, en eerst op Lochoe,en doen op
Harocko geplaatst, daar zy lang gewoont
hebben; dog nu leggen zy weer op hur
oude plaats, op Ceram.

Zy zyn 733 zielen sterk, onder wel-
ke 193 weerbare mannen, en 81 Dati':

zyn
Van Caybobo af, kan men langs het

woest gebergte, dat 'er agter legt, wel
vyf dagen verre reisen , tusschen Hoe-
koe, een dorp van Radja Siseoeloe, in 't
Noord-westen , en ’t dorp Samoe, in
het Zuiden.

Digt by de Zuid-zyde van Caybobo
geen musquetschoot van de wal, heeft
men Noessa Oela , een kleen eilandje,

meest uyt klippen, en een woesten berg
bestaande , en een groote myl bezuiden
het dorp, ontmoet men, na ’t passeeren
van een kleene rif, een ander eilandie,
Noessa Cassa, of het Duiven eiland, van
de menigte der wilde Duiven, die er
zyn, genaamt. Het is ontrent een half
myl in’t rond, rondom met een rif be-

zet, waar op eens met een Orembaey,
vervallen zynde, was ik genoodzaakt.
een ganschen nacht daar zeer elendig
zonder eeten of drinken, te blyven :
want een onweder ’t geen ons, pas an-
derhalf myl van de wal, overviel, en de
zee zeer Iterk had doen overwateren,
had al myn eeten bedorven ; en water

was op dit gansche eilandje niet te vin
den, en schoon ’er jonge wilde Duiven
genoeg waren , had ik geen gelegen-
neid , om die daar te laten gereed ma
ken. De twee Soldaten egter, my al
oppassers meede gegeeven , om my te-
gen de Alfoereesen , by deze of gene
onverwagte voorvallen, te beschermen,
vonden ’er geen swaarigheid in, om ze,
maar half op de koolen gebraden, te
eeten.

Of dit nu nog niet ongeluks genoeg
voor my was, quam ’er nog een tweede
oy, te weten, het breken van myn
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Connescherm, zoo als myn jongen met schid-
het zelve te land stapte, dat my gewel-padden

hier.dig hinderde , alzoo 't op dit eiland
daar maar zeer weinig lage boomen wa-
ren, doodelyk heet was, en ik nu niets
had, om my tegen de hitte der zonne
te dekken; zoo dat ik dat Duiven-eiland
zeer wel heb leeren kennen. Ook valt
er op dat Rifeen groote menigte Schild-
padden, hoewel ik die toen aldaar niet

gezien heb, zynde het toen mogelyk
haar tyd niet geweest, om zich daar te
inthouden.

Tusschen deze twee eilanden, ontrent

net in’t midden, is een Rif, dat regt in
de zelve streek legt, vertoonende zig als
een halve Maan, zynde een witte bank,

by den inlander Meti Ela genaamt, die
zig wel vyf mylen beoosten Noessa Oela
uitstrekt.

Aan ’t vaste land is een moerassige in- De bog-
enna¬bogt, vol kreeken, by den inlander mes

wayl.
de naam van Hennawayl bekent, alwaa
die van Leihalat hunne Plantagien, en
Moesthuinen, hadden.

Hier draeit zig van Caybobo na Ta- van Ta¬
noeno het land al meer en meer na ’t noeno-
Noorden, wel anderhalf mylverre, dan

buigt het zig Oost wel een myl om, en
dan nog wel een myl na ’t Noorden,
over al met een Rif, waar mede de gan-
sche bogt van Tanoeno, meest met een
smalle zoom, bezet is.

KolleAls men in die bogt pas gekomen is,
Kolle. De

om van 't Zuiden Noord op na Tanoe- Rievier
no te gaan, heeft men eerst eenige klee Risetti,

en ’t dorpne spruiten, en waterkens in den hoek
Tanoe-en in den draei van die bocht, ontreni

210.een strand Kolle Kolle genaamt, dan
passeert men het rivierken Risetti, waar
na men in ’t dorp Tanoeno komt, dat
ontrent vier myl van Caybobo, en twee
mylen van den Zuid-hoek, van de bogt
van dien zelve naam, nu aan strand mid-
den in de zelve legt, daar het bevorens
wel zeven mylen in 't gebergte, beoo-
sten de Pas van dien naam, plagt te leg-
gen, op een steilen en sterken heuvel,
waar op zig nu nog het hoofd van de
omleggende dorpen, Jan Oeroe, dat is,
het hoofd van de Visch, in't Ceramsch

genaamt, onthoud.
Dit dorp is in staat, om 187 zielen, Man-

78 weerbare mannen, 29 Dati ’s, uit te schap.

leveren.
Lassile-Ontrent Tanoeno legt nog een dorp-

hoe,ken Lassilehoe, dog wat Zuidelyker op,
Piroe,

’t geen pas 60zielen sterk is, waarom heten Man-

niet meer dan 27 weerbare mannen, en schap.
7 Dati’s, uitleveren kan.

Het dorp Piroe lag wel eer tusschen

oud Tanoeno, en het strand, by een
moerassige rievier, Capoeti genaamt,
waar by nu ook een gedeelte van Tanoe-
no legt; dog Piroe legt nu wel een quart

myl13
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sterk zynde 68 zielen, 27 weerbare man-myl Noordelyker, als Tanoeno-

Van dit Piroe nog een myl verder na nen, en 8 Dati ’s.
De rivier Goli Goli, die voor aande Pas van Tanoeno, West of Zuid- Rievier

Goli Golbreed is, loopt boven schielyk zeer smalWest aangaande, komt men weer by
toe tot een kleene spruit, en in de zel-die Pas

ve rivier houden zig zeer veel Caymans.Deze bogt van Tanoeno is wel twee
Deze alle staan onder Tanoeno ’s hoofd.mylen byna diep, en twee mylen Zui-

De Alfoereesen hier ontrent, gene-den en Noorden breed. Het strand is

gen zynde van ’t groote Ceram, in het'er vlak , hoewel met een smal Riffig
kleene een inval te doen, moeten daarsoomtje, en de zee hier meest dood-stil
toe eerst verlof aan die van Tanoeno vra-Van Tanoeno Noord op gaande, ont
gen, die de deur, door welke zy passe-moet men een dorp Poppeloy, of Pope
ren moeten, konnen ssuiten , en niemantloewi, genaamt, dat 159 zielen, 65
tegen hun wil behoeven deur te laten.weerbare mannen, en 19 Dati ’s sterk is.

TweeWanneer men van Caybobo na LaalaTusschen deze twee is Soemoli, of So
droogtenvaaren wil, zoo ontmoet men tweemoeri, dat 70zielen, 30 weerbare mannen,
ontrentdroogtens, de eene Saaroe, de andereen 9 Dati ’s heeft.
Caybobo

Seroelau genaamt.Een myl verder heeft men Passalehoe,
Serolau

Die van Piroe, Lackamay, en Lasse- en Saa-en wat Noordelyker, oud Sole.
lehoe, scheppen ook met die van Cay-roe.Dit dorp Popeloy, komt niet verrt
bobo te zamen.van de rivier van Cawa, die tegen over

Dus verre nu alles, 'tgeen ’er van De Man-Bonoa legt, uit.
schap opgroot Ceram te zeggenviel, aangemerkt,Na het Zuiden heeft men het dorp
groofen opgegeven hebbende, zoo hebberKering, aan de Noord-kant van de groo¬
Ceram

wy daar niet anders by te voegen, darte rivier Eri, alwaar de derde Saniri ofte
zynde.

dat op ’t zelve in ’t geheel 15092 zie-vergadering der Alfoereesen is, zynde
len , 494; weerbare mannen, en 1590ontrent vyf mylen van strand, hoewel

ze nu wat nader na ’t strand afgezakt Dati’s zyn; waar tegen die van Hoewa-
mohel 11612 zielen, 2030 weerbarezyn.
mannen, en 1045 Dati’s, in oude tydenDit dorp heeft 124 zielen, waar on-

der 26 weerbare mannen, en 13 Dati ’s dewyl nu alles weg, of verstrooid is)

getelt worden. plagten uyt te maken; uit het welke
tWat Zuidelyker heeft men de groote dan blykt, hoe volk-ryk dat kleen land,

En
verschilrivier Goli Goli, aan wiens mond wel in vergelyking van ’t groote Ceram, dat

met dateer het dorp Lakamay lag, ’t geen men wel vier maal zoo lang, en by na nog
van kleen

nu aan strand ontrent ’t dorpPiroe heeft, driemaal zoo breed, was, geweest zy. Ceram.

DERDE HOOFDSTUK.

PEricht van de Alfoereesen. Hun gewaad. Twee schermutzelende Alfoereesen
Dafgebeeld. Gewoonte, om hunne vyanden kleen te maken, Jonge Dogters, al van
ouds ten prys van dappere Helden gesteld. Hier kost een Jonge Dochter den Bruide-
gom veel hoofden ten Bruidschat. Hun wapenen. Snelheid van gesicht, en in 't
loopen. Hoe zy hunne vyanden aandoen. Zeegepraal der Singende en danssende
Maagden. Hunne Schatten, en glaze Arm-Ringen. En verscheide Zoorten daar
van. Hare Waerdy. Oorlogen aaar om gevoerd. Van wat stoffe zy zyn. Seldzaam
geval met een der zelve, na ’t Vaderland gezonden. Eigenschap dezer Armringen.
Hoe gebruikt als een middel van Raadpleging. En hoe men die bewaart. Zekere
Porcelyne Gift-Schotels zyn mede onder bare Schatten gerekend. Die zy begra-
ven. Wanneer zy die voor den dag haalen. Een andre zoort. Waarde der zelve.
Zonder grond voor Gift-Schotels gehouden. Spyse der Alfoereesen. Waar in die
gekookt word. Hun Drank. Zeldzaam voorval van D. Montanus met Radja Sa-
hoelau. Hoe zy hunnen drank bewaren. Hunne Slaap-plaatzen. Zy hebben maar
eene Vrouw. Laten geen vreemde, dan na zeker teeken, in hun landkomen. Wester-
man by hen bemind. Drie Opperkoningen der Alfoereesen. Brug, en Binnen-Meir,
hier. En ’t groot vermogen dezes Konings. Radja Soemiet beschreven. Zy zyn de
Kinder-Pokken onderworpen. Andre Alfoereesen, wilder dan deze. Dorpen, onder
den Koning van Sahoelau. Dorpen, onder den Koning van Siseoeloe. Dorpen
onder den Koning van Soemiet, wel eer drie Capiteins hier. Dorpen, onder Capi-
tein Macoeressi, onder Manoemeten, en onder Toepasauw. Alfoereesche dorpen
aan de Zuid-Zyd in ’t byzouder. En de Strand-dorpen 'er tegen over. De verdre
Alfoereesen. Onder wat Landvoogden men de Alfoereesen eerst begon te kennen.
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Waar door bunne Koningen eerst opgekomen zyn. Merkteekenen van Radja Sahoe¬
lau, Radja Soemict, en Radja Siseoeloc, als onze Bondgenooten. Wie van hen de
Voorrang heeft. Verdre Zeden der Asfoereesen. Hoe men zich dragen moet om

hen te bezoeken. En hoe zy verzoend worden, of den oorlog verklaaren. Verdre
plegtlykheden daar ontrent. Middel van Raadpleging, of zy in den oorlog gelukkig
zullen zyn. Goede, en Quade, voorteekenen. Op wat wyze de Duivel nen de tyd,
van aanvallen aanwyst. Hoe de verkregene Koppen ingehaalt werden. Hoe zy met

de Lyken van hunne vrienden handelen. Het Eiland Noessa Laoet, kaart van ’t zelve.
Groote, en Dorpen daar op, ende zelve manschap Titaway. Abobo. Akoon, oud A¬
koon, de berg Errie. Amet, heete rivier tusschen Amet, en Nalahia. Marka-
sita, en koper-steen, hier vallende. Nalahia, Sila, en Leynitoe. Wat dorpen
onder den Koning van Titaway scheppen. Pati Leynitoe uitgeschildert na Holland
gezonden. Terra Sigillata. Waylatoe, tusschen Leynitoe en Titaway. De Noessa-
lauwers waren Zee-Roovers. Hun oude dragt, zynde Menschen-Eeters, geweest.
Voorbeelden 'er af. Uyt een gesprek des Schryvers, met zeker Koning van Titaway
opgeheldert. Ander voorbecld dat verscher is. Van eenen Jan Willemssoon, Bode
van den Land-Raad. Die over t eeten van een Arm, in een Boete gedoemt wierd.
De Manschap van dit Eiland by een , is zeer Nagel-ryk.

te Porcellana) vertoont; welke Porcel-
lana’s men ook aan hunne teenen, ge-Van de ALFOEREESEN.
lyk ook in haren hair-band, voeren
ziet.ganschUs verre hebben wy nu

Zy voeren tot cieraat gemeenelykCeram rond gewandelt, om te
of een Glazen-Patemoster, of wel meestzien, wat dorpen men op deszelfs
een Tour van de voornoemde witte Por-stranden had, en om de volkeren, die
cellana-horenkens, of van eenige gesse-de zelve bewoonen, te leeren kennen;
pene stukken der zelve, om den hals,dog binnen in het zelve heeft men mede

dragende ook eenige geele groote rin-zeer vele dorpen, en gehugten, die van
gen, aan de ooren. Aan de armen, ge-een geheel ander zoort van volkeren be-
lyk ook aan de knyen, hebben zy, voorwoont, en door hunne byzondere Ko-
al als zy op hun best zigopschikken, enningen beheerscht worden. Men noemt
schermutzelen zullen, jonge Calappus,deze volkeren Alfoereesen, of berg-
of andere geele takjens gebonden.Awilden, van welke zommige noit, an-
welke cieraaden op die naakte bruinedere zeer zelden, van de gebergten af
glimmende huid wonderlyk fraei afste-na de stranden komen, ’t geen dan nog
ken, gelyk men dat in deze plaat, Nomeest geschied, om yser, zout, groote
xviiI. waar in wy 'er twee met hun-Schotelen, gemeene Goude Slangen,
ne wapenen tegen malkandere scher-Gongen, enz. te koopen, of in te rui-
mutzelende vertoonen, kan zien:len.

Alle deze volkeren, schoon zy alZy zyn doorgaans veel grooter van
mede hunne partyschappen hebben, engestalte, vetter,en sterker dan de strand
zich zoo wel, als de strandlingen, involkeren, dog zeer woest en wild van
Oelilima’s, en Oelisiva ’s verdeelenleven.

zyn van eenerlei dragt, Zeden en Gods¬Zy gaan ten meesten deele naakt,
dienst.zonder onderscheid hier in tusschen

Zy hebben een verfoejelyke gewoon-mannen, of vrouwen, te maken; dop
te, hoewel in zig zelven zeer syn, omdragen om hun middel een breede Tsji-
metter tyd, en gemakkelyk, hun vyan-dako, of Gordel, die zeer dik, met

den te verminderen, en de wieken teverscheide streepen geverft, van een
korten.melkagtige schorze des booms Sakka ge

maakt is, (die wy ook voor den witten Het is een staale wet onder hun, dat
Siconmorus houden, waar mede hare geen Jongman zyn schamelheid, nog

schamelheid alleen bedekt word. geene der zelve zyn huis dekken
Op hun hoofd zetten zy een Calappus trouwen, nog aan ’t maken, of dek-

of Cocos dop, over welke zy hun hair ken , van hun Baileoe, of Raadhuis
henen haalen, bindende dat daar over, de hand slaan mag, ten zy hy voor ider
of ook wel over een stuk hout vast, dat van deze instellingen, en Lands-bevé¬
hen dan met een, voor een kammen len, een vyandelyk hoofd in zyn dorp
huisje dient, alzoo men die gemeenelyk gebragt, dat op zekere daar toegewy-
daar in ziet steeken, behalven dat zich de steen gelegt, en zich door die ver-
daar boven op nog een vreemde Pluy- scheide Heldagtige bedryven weerdig
magie, drie a vier hoog, en om ’t hain gemaal't heeft, om na een vrouw uit
een krans van witte horenkens, (de wit- te mogen zien, alzoo zy in ’t haalen

van
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wy Jos. xv. 16. 17. lezen, ook ten deelvan deze koppen den hoogsten roem stel-
viel.len,en hem die de meeste koppen gehaalt,

De stryd van Turnus en Aneas om deen in zyn dorp op de voornoemde plaats
Jongeschoone Lavinia, zoo als die de Dichter,gebragt heeft, voor den grootsten E-

Dogters,Virgilius, in het twaalfde Boek van Adelman, en Held, houden, zonder dat
al van

neas beschryft, daar de laatste Held. ouds tenzy ’er na zien, of ’t hoofden van man-
prys vanna ’t verslaan van Turnus, Koning Lati-nen of van vrouwen zyn, behalven dat

dapperenus Dochter ten prys verkreeg, geefter ook wel kinder-hoofden onder loo-
Helden

't een groot licht hier aan, om ons zeggerpen, alzoo een kop een kop is, en gesteld.
te bevestigen.getal maar moet vervult worden, al 't

Dat was maar kop om kop, maar hierwelke ons toont, hoe groote en dap- Hier

stelt men op een vrouwen-hoofd, o E-pere helden het zyn, die een kind, of cos, een

119del en dierbaar schepsell by deze verageen zieke vrouw, durven dood slaan.
Dogterte wilden, die men onder ons voor ver-Nu kan men egter wel bezeffen3 den Brui-

standeloos houd, den prys niet van eendat het een looze, en onder die wilden, degom

veelmaar ten minsten van vyf of zes, (zoovry Staatkundige vond is, om in korten
hoofden,niet meer vyandelyke hoofden, ’t welktyd een gansch vyandlyk dorpuit te roe
torBruid-

yen , wanneer men door een wet, ider ik van geen volk in de wereld ooit ge-
chat.

hoort, of gelezen heb. Zynde het ze-onkman tot het weghaalen van zoo veel
hoofden, door de prys van als dan eerst een ker, dat, zoo die prys by ons op 't ver-
vrouw te mogen nemen, weet te ver- krygen van een vrouw gestelt was, de

jonge Juffers , ’er met reden wel eenpligten, dat hy, om daar niet van ver-
steken te zyn, geen levens-gevaar ont- voet te hooger opgaan, maar dat ook

veel jonge Heeren, ’er wat meer swa-ziet, om zoo veel koppen, als de wet
van hem eischt, van zyn vyand te haalen. righeid in vinden zouden, om een vrouw,

Men leest in de H: Schriftuur en daar die men zoo dier, en met zoo veel ge-
buiten, wel enkele gevallen, dat men vaar koopen, en met een Bruid-schat
deze of gene beroemde dochter, tot een van zoo veel koppen haalen moest, te
prys van dappere Helden, die iet groots nemen. Immers, die van een blooden
ten besten van den Staat bedreven, of aard zyn, zouden zich zekerder in een

Klooster bevinden, en dien adel, enof bedryven zouden, gestelt heeft. Zelf
is dit al iet ouds roem, veel liever aan een onbesuisden

Alfoerees laten, dan zich vyf of zesmaalAchza, Calebs Dochter, wierd ten prys
aan die Kiriath-Sepber slaan zou belooft, om een zoete Juffer, in doods-gevaar te

stellen.gelyk zy den dapperen Othniel, zoo als
Uyt
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Uyt die fynen, en staat-kundigen vond en drinken, hangende die naderhand tot sende
gheen.gedenkteckenen aan de Baileoes,der Alfoereesen nu maken wy deze

den.Raadhuisen, of wel elders op , hoewelsomma op, dat , indien een nabuurig
andre die ook wel op sekere plaatsen endorp van dezen of genen Alfoereeschen
heuvels op ’t gebergte gewoon syn teKoning, uyt 5 of 6oo zielen (dat zeer
werpen , om daar meede hunnen duy-veel is) bestaat, en in’t zyne maar 100
velsdienst te plegen.ongelingen, die geerne een Vrouw had-

Zoo gaat dit in syn werk, als 't henden , vind, hy zonder de allerminste on-
wel gelukt, maar het gebeurt ook, datkosten van’t gemeen, met 'er tyd, en
van die 10 of 12 gasten, die 'er op uytop een gemal-kelyke wyse, meester van
gaan, en die er wel een maand of tweezoo een gansch vyandelyk dorp word,
dik wils om swerven moeten, eer zy ie-zonder dat hy nog van iets, dat na een
mand van de vyanden voordeelig ont-oorlog gelykt, behoeft te reppen.
moeten (also sy anders niet het minsteOm dit heldagtig werk uyt te voe-
ondernemen sullen ,) maar twee of drieren hebben zy ook hunne wapenen,
haar eigen hoofden alleen, en die nietdie in Tamboeksche breede zwaarden,
ongewond, ’t huis brengen, en dat metHasagaejen van Bamboesen, of in Tora
een schrik op ’t lyf, die hen de bruidna ’s, of werpspiessen met yser beslagen,
wel een tyd lang doet vergeten.die weerhaken hebben, ook in pylen,

Hare grootste schatten , zyn goude Hunneen zeer groote boogen besraan, daar zy
slangen, Gongen, steene schotels, Ma-schatten,zeer net mee weeten te schieten , waar

en glasemola’s , of steene potten, met figuu-by men ook hun Parang, of Houw-
Arm-rin-

ren, van draaken , en bloemwerk, ofmes , ’t geen buiten den oorlog wel hun gen.

net porcelyn, en meer andere geringemeeste en beste geweer is, stellen mag
dingen.alzo zy gemeenelyk daar mede, en met

Onder hunne arm- cieraaden hebbenhun Sagoe Sagoe, of Bamboese Spies,
zy zekere glase arm-ringen, die zy inin ’t bosch gaan , voerende hun Massa-
groote waarde houden , van welke wykeke of breed korfje, waar in voorraac
gedagt hadden in een bysonder Hoofd-van Spys, Pinang, &amp;c. geborgen werd,
stuk , handelende van de Juweelen,en ’t geen van Rotang gevlogten is, by
Kleinodien, en Hoofd-sieraden der Am-

zich.
bonse Vrouwen, te spreken ; dog ver-Zy zyn byzonder snel van gezicht, en
mids die arm-ringen van de meeste waar-zoo snel in’t loopen , dat zy een wild
de onder de Alfoereesen zyn , en tot deverken, of ander dier, in vollen ren we-
selve een bysondere betrekking heb-ten te vangen ; welke snelheid hen ook
ben, zullen wy, also wy hier in 't by-in veel gevaren te stade komt, en red.
onder van hen handelen , ook nu, hetWanneer zy uyt moeskoppen gaan
gene wy daar van by een gesamelt heb-zullen, om eenige koppen te halen, zyn
den, zeggen.zy gewoon met 8 of r0jongelingen ge-

Zy noemen die in ’t Alfoerees , Ma-lyk daar op uyt te snuiven, en zig zo-
macur, zynde dikke , slechte glaasedanig met groente, mosch en takken
arm-ringen , van een zeer slecht fat-te bewinden , dat het onmogelyk is
soen , en van welke men niet andersom hen, zoo als zy hier of daar, op de
oordeelen kan, dan dat ze van Glaskon-wegen, in’t bosch, verborgen staan,
stenaars gemaakt zyn. Zy zyn na bin-te ontdekken, of anders, dan voor
nen toe niet wel een duim breed , enboomen aan te zien, konnende zig, als
hebben van buiten wel een driekantigehet waeyt, wel zo aardig ook met die
rug, die ook wel rond valt, die glad,takken aan ’t lyf bewegen, dat imand
en doorschynent, gelyk de bodem vanzeerdie er al op letten mogt
vinnen zeer donker is.licht daar door bedrogen zou konnen

Zy syn voor dese berg-lieden van een
worden.

groote waarde, maar buiten hen ookIn dit postuur sullen sy hunne vyan-
by andere Oostersche en Westersche in-den noit van voren aantasten (want sy
landsche volkeren, gelyk ook by denzyn, gelyk wy reeds gesegt hebben,
Amboinees, zeer hoog geagt.niet minder als dapper) maar die eers

De Maccassaaren, Javaanen, (die aanlaten voorbygaan, en hen dan de Sagoe¬
hun Vorsten daar een groot geschenkSagoe, of Torana, van agteren in ’t lys
mede doen,) en Zuid-Oosterlingen, zoe¬setten, en hen , in die belemmering
ken die mede zeer sterk; maar by geenmet een sprong, geswind de hoofden af-
volkeren steigeren zy in prys zoo hoogslaan, die sy, dan snel ontvlugtende, na

deals by de Alfoereesen, hoewel zyhunne dorpen brengen, en op de voor-
eneene veel dierbaarder, schoonder,noemde steen leggen , van de vrouwen

veel hooger in weerde, dan de andere,en jonge dochters, plechtelyk ingehaalt
schatten: want men heeft drie zoorten,werdende, daar sy dan nagten en dagen om
die zy zeer net weten te onderscheiden.dansen, springen,en vrolyk zyn, met eeten

KI. Deel. De
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nende steenkens, die te zamengesmol-De beste is glas-groen, half doorschy.
ten zyn.nende, dog zo, dat men, als men ze

Dog zy mogen van zulkeen stoffe zyn,tegen ’t licht houd, 'er wolkjes of eer
als zy willen , ’t is zeker dat de Alfoe-watering, of golfjes, Camelots gewy
reesen tusschen de rechte, en de nage-se, in moet zien speelen.
maakte, zo veel onderscheid weeten teBuyten dese is er ook een , die don
maken , dat zy zulk een rechte aan-ker-blaeuw, met wat peers gemengt
tonds uyt thien andre zullen onderschei-doorschynent, ook gewolkt, en mede
den, zonder dat wy echter hier ofdaar.rondagtig van rug is. Over dese twee
eenig onderscheid ’er in, konnen be-zyn zy het self nog niet eens, welke de
speuren.beste zyn, alzo sommige dese, andere

Men heeft dat aan zekere Mamacur,gene, kiesen, dat van iders sinlykheic
wel eer door Radja Sahoelau, een vanmaar afhangt , weshalven wy de beide
de drie opperste Koningen der Alfoe-op een en de zelve weerde stellen , om
resen, bezeten, en waar over lange jaa-dat zy ook zo van den Alfoerees betaale
ren oorlog gevoert is, gezien.werden, zynde echter in beide zoorten

Zy viel eindelyk , by een klugtigdie de meeste en klaarste watering heb-
voorval, in handen van ons volk , dieben, de beste.
ze by de Landvoogd bragten , welkeDan is 'er nog een zoort, vry slegter
goedvont , dezelve na Batavia te zen-en hier ook zo veel niet, als wel op t
den , van waar ze na het Vaderland,eiland Timor, geagt, die ook wel van
gezonden is , om ’er andre na te ma-groen blaauw, en bruyn Glas , dog
ten.vol gaatjes, met Lak aangevult is, welk

Lak , van een geele en roode kouleur, Als deze regte met eenige zeer net seldsaam
nagemaakte weer overgezonden was, gevalen met twee geele, en dan met een roo-

bevond men die zo fraay, dat men oor-meteende vlek ’er tusschen beiden , en zo ver
der selvedeelde , voor ieder der zelve, alzo envolgens geschakeert zynde, zeer licht 'er
na ’t Va-

geen onderscheid tusschen de eene ,komt uyt te vallen. oderland
de andre, by de onse te vinden was, zo geson-Ook zyn deze al mede driekantig, en
veel, als voor de rechte, te sullen kry-den.met een ronde rug boven , van binnen

genontrent een vinger breed, en alle die drie
Men toonde ze derhalven alle onderzoorten ontrent zoo groot, dat men ’er

pas de hand doorsteken, en die aan de malkanderen , aan de Alfoereesen, dog
die wisten de rechte aanstonds uyt dezelve dragen kan.

Men geeft voor de gemeene zeven, nagemaakte, tot onse groote verbaasing,
te onderscheyden , zonder dat zy eenen voor de beste , vooral als zy wat
van de andere begeerden te hebben,blaeuw, of violet van wolking, zyn,
mogelyk, om dat sig in de nagemaaktewel van 16 tot zo, en meer ryksdaal-
hier en daar wat sand opdeed.ders. Daar zyn ’er zelf, voor welke zy

niet alleen eenen, maar verscheide Slaa- Ook heeft men dien arm-ring aan de-
ven zullen geven , en die voor on- sen Koning , wilde men rust met hem

hebben, weer ter hand moeten stellen,waardeerlyk houden, tot zoo verre dat

in hope dat men de andre door de tydde groote Alfoereesche Koningen Om

wel quyt raaken zou, dat echter noitsulk een Mamacur te bezitten, aaren

aan den anderen, even als in oude gevolgt is, alzo zy te scherp van gesigttyder

de Koningen van Pegu, en Siam, en in’t onderscheiden van dit Juweel,OT

het besit van den witten Olifant, zul t geen hen zo eigen is, te net, en te
len oorlogen. Voor die Mamacurs, bedreven zyn.dit
zy Ditter Radja, noemen, werden we Men zegt dat het ook een eigenschap

Eigen-
20 of 3o slaven betaalt. an de rechte Mamacur is, dat zy by

schap de¬
De Ambonsche Heeren Landvoogden. nacht moeten vuuren, en met het saan Arinrin-

hebben daar over veel moeselykheden van eenig staal ’er op , vuur , even als gen-
met deze Alfoereesen gehad , en zyn een vuur-steen , van zig zullen geven;
zomtyds genoodzaakt geweest, zulk- hoewel my zulke nooit voorgekomen
Mamakurs, waar over zy oorloogden zyn.
na zig te nemen, en dus een einde van Men meint dat ze in deze Landen,
zulk een oorlog te maken. eerst door de Maccassaaren, en Javaa-

Wat nu de stoffe van deze Mamakur- nen, die ze van Asien, op de Westkust
is heeft niemand nog regt weten te zeg- van Sumatra , wisten te bekoomen, en
gen. De inlander oordeelt die zoo uin daar opsogten , allereerst , en nader-
de natuur gegroeit, maar wy oordeelen hand ook door de Portugeesen, hierge
dat die met handen zo gemaakt zyn, pragt zyn. Andere houden staande,
zonder dat wy egter de nette stoffe we dat ze in Bengale , en op de Kust van
ten; hoewel het waarschynelyk een za Chormandel van allerlei gecouleurt glas,
menmengsel is, van glas, en doorschy- dat men eerst onder malkanderen smelt,

ge-
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gemaakt, en aldaar als geschenken der
Priesters aan die offerhande in hunne
Tempels komen doen, gebruikt werden.

De Alfocrecsen gebruiken die op ver¬
scheide wysen, niet alleen tot sieraat
der armen (gelyk ook andre volkeren
doen maar oo tot een middel van

raad-pleging, als zy ten oorlog zullen
uittrek ken , aan die Mamacur konnen-

de zien, of zy behooren te gaan, en ge-
lukkig zullen zyn , dan of ’t hen gera-
den is, niet te gaan. Een raadpleging,
dic ook hare voor-en toe-bercidselenver-

eischt: want dan zullen zy de Mamakur
sy de nieuwe Maan van den balk, waar
aan hy hangt (alzo zy in geen kist wil
besloten zyn) afhalen, aan den zelven

offerhanden doen met een hoen, en ook

zomtyds de Mamakur wel in 't bloed
van dat hoen indompelen, om zyne cou-
leuren (immeis zo zy zeggen) te beter

te doen doorschynen, en om zo uitdien
helderschynenden armring dan te klaar-

der af te zien , wat hen in ’t vervolg

van tyd te doen staat, en wat geluk, of

ongeluk, hen over ’t hooft hangt.
Cy zyn gewoon die met rotang, ka-

oftoen en gamocto (ackere draaden ,

hair aun de Gamoeto-booim vallende) te

pewinden , en zoo sterk te omwoelen, dat

men lang werk heeft, om ze los te kry-

gen. Deze zyn zy dan gewoon, ofaan
een balk op te hangen, of in de aarde te

begraven , ’t geen men beide dus onder

hen ondervonden, en ontdelt heeft.

By ’t afloopen van Lissabatta, op Ce¬
raims Noord-leust, ten tyde van den

vondLandvoogt , Herman van Speult.
gelykmen ’er een aan cen balk hangen,
op tmen’er ook by andere oorlogen ,

bericht van overloopers, in de aarde be-

graven gevonden, en die daar uitge-
haalt heeft.

Een van hunne voornaame Juweelen,

en dierbaare schatten , is ook de Ping-

gan Batoe, zynde zeer dikke, grove
diegraauwagtige Porcelyne Schotel¬

trck-ok wel wat na den blceltgroenen
ken, beneden wel cen vinger, dog1n

heb¬de kanten, maar een halve dik

bende gladde omgewelde kanten. Men

ziet ook wel somtyds eenig bloemwerk

er doorspeelen. Ook moeten zyglad
en zonder eenige scheurkens zyn al¬

zoo die de waarde geheel vetminderen.

Men oordeelt, dat die schotels, zoo
ras ’er vergif in komt, aanstonds ber-

sten, en scheuren zullen; dog al zyn 'er
maar zulke scheurkens in, zoo meent
men, datze dan door eenig vergif hare
kracht al verloren hebben, en daarom

wil niemand zulke gescheurde Pinggan
Batoe koopen. Zy wierden in oude ty-
den in China gemaakt, en daar maan
voor slecht Porcelyn verkogt; dog al-
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zoo dat zoort van Porcelyn, even gelyk
hiet oud Kraakwerk , hedendaags niet
necr uit China gevoert, en door een
uitdrukkelyk bevel der Tartaaren, zoo
men zegt, (hoewel ’er cen andre reden
af is, verboden werd, ’t zelve uit te mo-

gen voeren, zoo is het geweldig in
waerde gesteigert, en by veele Ooster-
ingen, in zeer hooge agting gekomen,
waar van de Amboineesen, en onder hen
de Ceramse Alfocreesen, geensins van de

ninste zyn; die de zelve by hunne dier-
paarste schatten onder de Aarde begra- Die 27
ven, niet in hunne huizen, maar hier begraven
of daar in ’t bosch, of in de thuinen,

stellende daar een merk by, dat zy wel
weten te onderscheiden, en dit alles, op
dat dog die schatten van hunne vyanden

niet ontdekt, of, by ’t verbranden van
nunne huizen, niet bedorven mogten
worden.

Zy bewinden en bewoelen die, eer zy Ter
zy dieze begraaven, ook eerst met Rorang
voor denen Gamoeto, gelyk wy van den Mama
d-g haa-

cur gezegt hebben; en zullen die oof
en.

niet, dan op zeer groote Feesten, of
wanneer zy den Duivel offeren, voor
den dag brengen, of uit de Aarde haa-

len, hoewel ’er ook veel in de aarde ver-
orgen blyven, om dat zy hunne kin-
deren zelf niet zezgen zullen, waar zy
die begraven hebben. Romen zy nu te
sterven, zoo blyft die schat daar ter tyd
toe, datze door een swaare afwatering,
of door cen groote Aardbeving ontdelt
werd; gelyk die nu en dan van ons volk
wel in ’t gebergte gevonden zyn.

Nog is ’er een ander veel kostelykerEen an-

der 20Cutzoort van deze dikke schotels, ock vlak.

glad, en met bloemwerk, en draken,
kleener als de voorige, wel met breede,
log geen omgekrulde randen, geelagtig
van grond, en wat paareagtig, met een
cring van binnen op den bodem , die
icht blaeuw is, hier en daar met brui-
ne spickels ’er op, en van buiten asch-
verwig, en naden blaeuwen trekkende,
zynde vol fyne scheurkens.

Zulke komen wel 100 Ryxdaalders te Vaarde
gelden, hoewel de gemeene voor twin- der zelve.

tig Ryxdaalders te krygen zyn.
Was het waar, dat zy 't vergif ont- Sonder

delten, ’t was niet te veel, al gaf mer rond

voorer dan altyd 100 Ryxdaalders voor;
Gift-

Maar ’t is maar een bloote inbeelding Schotels
van den inlander.

gehou-

den.Dit nu zyn schatten, die men niet by
alle de Alfoereesen vind, want het moet

wel een groot Koning zyn, die zoo ee-
nen Schotel, of een enkelen Mamacur,
bezit.

Wonderlyk is ook hun gemeene spys ; spyse der
want schoon zy nu en dan wel wat ryst galbe-
die zy zelf al begonnen te planten,) of recien.
ook wel een stuk van een wild Verken

K 2 eeten,
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eeten, zoo bestaat nogtans hun gemee- dikant, ) was brandewyn, zeggende in
ne spys, in Slangen, Coescoesen (zeker gebroken Maleitsch, dat hy een groot

liefhebber daar van was.dier) Aard-rotten, Kikvorsschen, en
De Heer Montanus antwoordde, datwat dies meer is. Zy hebben ook veel

Oebi-wortels , dog geen Combili, of zyne Kerk-bezocking hier zoo goet als
Caladi. Sagoe is een lekkerny, die zy ten einde was, en dat hy dierhalven
in Bamboesen vullen, als zy 'er Papedo zeer weinig brandewyn overig had
of een dikke bry afgemaakt hebben, die Daar quam evenwel nog een staartje,
zy op de reis maar zoo koud eeten. geen brandewyn, maar oude Spaansche

Ook gebruiken zy tot hun spys, meei uyn, te voorschyn, en myn Heer Mon-
van 't Ambonsch zout in klompen, als tanus bracht liet den Koning van Sahoe-
van eenig kleen, of gekorreld zout. lau eens toe.

De spys, die zy koken, werd niet be- Zoo ras hy de stes in zyn hant kreeg,
reid in potten (dewyl zy die niet heb- en ’er wat uit geproeft had, zeide hy; da-
ben) maar in Bamboesen, die mede hun is geen mannen , maar vrouwen-drank ,
vaten, en drinkglasen zyn: want in de is dat brandewyn , dan hen ik het verge-
grooten bergen zy den drank, die zi ten , daar is immers gansch geen kracht
mede voeren, en de kleener verstrekken by, en ’t is niet anders, dan zoet. Das

hen voor Glazen, om ’er uit te drin- is goet voor de vrouwen, maar de man¬
ken nen moeten ieis hehben dat kragtiger is

Hun drank is water, of anders, als Daar was Pater Monranus met zyn
zy joelen willen, Saguweer; maar zy Spaansche wyn wel deerlyk aan de gront,
kennen ook wel Brandewyn uit Spaan verlegen wat hier in verder te doen ;
sche wyn, en zyn gek na den eersten egter, om niet beschaamtuit te komen,
drank bragt hy een stes brandewyn, die ontrent

De Predicant Montanus op Elipapoe¬ halt vol was, voor den dag. De Radj-
teh, een Kerkelyke-bezoeking doende kreeg zoo ras den reuk van die stes niet,
om daar de H. Sacramenten te bedie of hy zeide, itoe minoman laki laki, dett
nen, heeft, zoo my door een School is mannen-drank. En ’t bleck ook: want

meester, die 'er tegenwoordig was, ver de sles quam ledig wederom.
haalt is, eens een wonderlyk geval daar Terwyl de brandewyn begon te wer-
mede gehad. ken , bragt Radja Saboelau, tusschen

Zoo als zyn Eerw: tegen den Avond welken, en zyne onderdanen, geen on-
in dat dorp vermoeid, en afgesloofd ge derscheit ter wereld te vernemen was,
komen was, en zig een weinig tot rus- zyn Massakeke voor den dag, haalde
ten begeven had , geen lust hebbende daar eenige stukken van Jlangen en Sagoe
om te eeten, zoo wierd hem door de- uit, biedende die den Heer Montanus
zen Schoolmeester gezegt, dat Radja aan , die, om dit te ontgaan, voorbragt,
Sahoelau, een van de magtigste berg-ko¬ dat hy zoo laat in den nacht niet gewoon
ningen dezer Alfoereesen, gehoord heb was te eeten; waar over die koning, niet
bende dat zyn Eerw: stond te komen. wel voldaan zynde, aanbood ter zyner
al voor eenige dagen afgezakt, en nu in eere, en om dat hy hem zoo wel ont-
dit dorp met een zeer groot gevolg ver haalt had, een spiegel-gevegt van Alfoe
scheenen was, en verzoeken liet zyn Eerw reesen aan te rechten. Wat nu de
te mogen verwelkomen. Heer Montanus zeide, dat hy vermoeit,

De Heer Montanus, die desen vorsi en dat het te laat in de nacht was, die
uit berichten al had leeren kennen, en moest evenwel zyn voortgang hebben,
wel wist, dat zyn magt zeer groot alzoo de brandewyn, die zy wat schie-
was , vont goet, hoe weinig lust hy yk gedronken hadden, begon te wer-
ook had, hem maar ten eersten te ont ken.

fangen , om te eer van hem ontslagen Hy stont dan eindelyk dit spiegel-ge-
te zyn; hoewel dat geweldig buiter vegt by een menigte van slambauwen
zyne gissing ging. die zy van Hars maken) aangerecht,

Hy belastte dan den meester, te zeg. toe. Het ging in ’t eerst vermakelyk,
gen , dat hy maar ten eersten wilde en wel; dog naderhant, toen het bloer,
komen; maar de meester verzogt zyn begon gaande te raken, zoo kapten zy
Eerw. dat hy dog voorzigtig wilde zyn, er op zyn Alfoerees zodanig in, dat
en niet laten blyken , dat hy brande- er ’t bloet by neder gudsde
wyn had, alzoo de koning hem zeker De Heer Monbanus dit ziende, en
lyk daar na vragen, en het dan niet wel voor groter ongeval vreesende , ver-
aflopen zou. Daar op quam Radja Sa- zogt den Radja hier mede op te hou¬
boelau binnen , en verwellekomde den den. Ondertusschen wierden ’er ver-
Heer Montanus. scheiden nedergesabelt, dat zy 'er by

Het eerste, daar hy na vraagde (want bleven leggen ; waar toe Radja Sahoe-
daarom quam hy, en niet om den Pre- lau hen, ter cere van den Heer Mor-

taau:
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tanus, met allen ernst nog meer aan-
zette ; dog dit begon dien Heer zo
danig te verveelen , dat hy eindelyk
tegen dien koning veel ernstiger taa
begon te voeren. Hier op gaf die vorst tot
antwoort, dat deze zyne onderdanen, en
altemaal maar doode honden waren, aan

welke niets gelegen was,en dathy voor zyn
Eerw. zoo veel agting had, dat het 'ei
op geen duizent van hun aanquam. Dit
nam echter een einde, wanneer hy hem

vertoonde, dat het wel een groote eer voor
hem , maar volgens de Nederlantsche

wetten niet geoorloft was, onnoodig bloet
te vergieten, en dat hy dat by den Heer
Landvoogt in ’t bysonder zou moetenver

antwoorden, die zekerlyk door zyn

Spions vernemen zou, dat 'er ter eert
van hem zoo veel Alfoereesen nederge-

sabelt waren; door welke laatste reden
hy bewogen wierd, om dit bloedig spie
gelgevegt te eindigen, waar over de Heer
Montanus uitnement verblyt was, in vre-
ze geweest zynde, dat het van de Alfoe-
reesen wel eens op hem, en de zynen,

had konnen uitdrajen.
Hun gemeenen drank van Saguweer

zyn zy ook gewoon in moerassen te begra

ven , om ze sterker te doen worden
Ook neemtie dan een geelder kouleur aan,

en word vry kragtiger, en koelder, hoe
wel zy al hare aangenaamheit verliest
en vry straffer van smaak word; ja’t ge
beurt wel, dat zy vergeten, dat zy die
Saguweer daar begraven hebben, waar
van dan wel eens een nieuwe Bamboes-

stoel voor den dag gekomen is

Zy weten van geen ledekanten, maar
wel van Dego Dego ’s, zynde solderin-
gen van gespletene Bamboesen, waar op
zy slapen; dog om te lekkerder te ru-
sten, zoo stoken zy daar een flaau vuui

onder, dat maar wat legt en smeult, 't
geen zy voornamelyk om de sterke nagt
koude op die hooge gebergten doen.

Zy hebben ieder maar eene vrouw,
die, schoon zy ’s nagts al vry berookt
worden, nog al redelyk blank zyn.

Van overspel, schoon zy zoo naakt

gaan, hoort men onder hen niet spre
ken, en hoe Heidensch zy ook zyn,
moet men hen echter nageven, dat zy
die genen, die zy eens kennen, redelyk
getrouw blyven ; waar van wy onder
ons veel overtuigende bewyzen hebben :
alzoo zy veel Hollanders, daar zy zich
op vertrouwen dorsten , zelf alomme
door hun land geleid hebben.

Men moet egter weten, dat niemant
vreemts in hun land komt , of zy
geven door zeker kenbaar teeken van

en horen, waar op zyblazen, alomme
kennis daar af, hoe hy ’er komt, als
vrient of als vyand; ’t geen mede zoo
geschiet, als hy er uit vertrekt.
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In oude tyden heeft men een Hollands

Capitein gehad , Westerman genaamt.
dien zy op de handen zouden gedragen
hebben, gelyk die ook over al door hur
land gereist heeft.

Wat diensten wy van tyd tot tyd van
hen gehad hebben, zullen wy elders,
in ’t verhalen van de Ambonsche zaken,
zien; alwaar wy ook van hunnen Gods¬
dienst, en zeldsaamheden, zullen spreken.

Onder deze Alfoereesen heeft mer
drie Opperkoningen, waar onder alle
mindere bergkoningen staan.

Radja Siseoeloe, die de oudste van de
Oelisivase Alfoereesen is, heeft zyn land

in ’t Noorden agter Bolela, soopende
dit tot Tanoeno, en nog Zuidelyker.
Ook komen zy af aan het strand van Bo¬
lela, een myl Oostelyker te Boas, op
de Noord-kust van Ceram. Hy is een
van de magtigste koningen in volk, hoe¬
wel ’er magtiger in land zyn.

Als men van daar Oost aan gaat, be-

zint het gebied van Radja Sahoelau, van
de rivier Makinan. Deze wort voor de

grootste koning der Alfoereesen gehou
den.

Hy is van afkomst een Ternataan,
die op Boero by Tomahoe is komen
aandryven, en van daar na Ceram ver-
huist zynde, te Tehala, daar hy aanlandde.
door de Cerammers tot hunnen koning
verheven is, gelyk hy alleen ook tot
nog toe Kolano, dat is, koning in 't
Ternataansch, genaamt wort. Hy ont-
nout zig gemeenelyk diep in 't geberg-
te in het dorp Warmoela , leggende
tusschen, de dorpen Loeboe of Roema
Ela, en Elipapoetch, rykelyk vier my-
len van ’t Noorder strand, niet verre
van de rivier Makinan. Een myl van
Warmoela legt het dorp Koli, nevens

verscheide andre dorpen, en als men van
daar na Elipapoeteh wil, gaatmen over de
brug van dien Waringin-boom, tusschen Brugen
twee gebergten, onder welke de rivier binnen-
doorstroomt, gelyk wy bevorens gezegt mel het.
hebben.

Ook heeft deze koning ontrent een
van die dorpen een groot binnen-meir
boven op een hoogen berg.

De plaats, daer deze koning aan strand,
uit, en na beneden komt, is, of by Eli-
papoeteh aan de Zuid-kant, of by Soeboe
na de Noord-kant.

Zyn broeder of neef voert gemeene-
lyk, met de naam van de kleene Sahoe-
lau, het oppergebied te Waumatta,
dat twee mylen van Elipapoetch legt,
schuins 'er agter, wat na het Noord-
Oosten toe.

Van alle de Alfoereesche koningen,
is 'er geen, die zoo veel land besit, en
die zoo ontzien is.

De derde oppermagtige koning is die Radi-
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staan deze dorpen, Nuniali, Hatoewa-ondervan Somi-it, of Soemiet; dog de min
hoel, ontrent de rivier Sapalewa , bo-den Ko¬ste van de drie in vermogen. Hy onthout

ning vanven op ’t gebergte, Hatoepoeteh, Ta-giseoezig ontrent de rivier Ajer Talla, er
nawa, dat na ’t strand legt, Lahiale, loe.komt bewesten de bogt van Elipapoe
dat wat meer na’t Oosten legt, Hoeteh aan strand uit
long , Paysoekoe, ontrent de rivierAan deze rivier legt ook de konins
Coas gelegen, en de grens-paal van Lis-van Tomilehoe, en aan de Oost-zyde
seoeloe in t Oosten, Kassia, daar ontrentder bogt nog de koningen van Wassia
aan die zelve rivier, dog wat landwaartLian en meer andere dorpen ; dog die
in, Noekohay, certyts een Camponstaan onder den koning van Sahoelau
van Maloan, onder Radja Somiet beho-’t Is een algemeine ziekte onder deze
rende, Eriela, Latoepeloe, Loema Eloe,volkeren, dat zy nu en dan de kinder
of Loema Eli, Locma Batal, Koroloe-pokken krygen, die dan al sterk onder
we, of Siseocloe, de Hof-plaats deshen woeden, en hen dikwils dwingen,
konings, Olkoet, of Massalcoe, Sala-om zulk een plaats (die zy voor onge-
wane, Olesoeri sonder Radja Tanpewel)lukkig houden) te verlaten; om welke
kleen Oeleloeli (onder Terinoeroe) Mac-reden men ook zoo netniet bepalen kan.
canobal , Wanocëla, en Hatoe, wel-waar deze of gene van die Radja’s nu
ke drie laatste Mackahala genaamt wer-leggen, alzoo zy om die, en andre re
den, staande onder een byzonderen ko-denen, zeer licht van plaats veranderen
ning ; Hoekoe, Sapon Sojassoe, datOok zyn deze Radja’s alle drie Oeli-
door de Oelilima’s al voor lange tyd ge-siva’s, en doodvyanden van de Mooren
dwongen is na Hoelong en Loemahelo,die Oelilima’s zyn, om ’t welke te too-
daar zy noch woonen, te vlugtennen zy spek eeten; gelyk zy ons varn

Ook staat onder hem (immers zoo hyhunne trouw en genegenheid, en var
hunne verbittering tegen de Mooren voorgeeft) het gansch gespanschap van

Tanoeno.en Ternataanen, veel doorstekende preu
ven van dezen aart gegeven hebben. Onder Radja Somiet (of Sobomi-i

Men heeft na de Oostkant van Ceran staan deze dorpen; Somiet (daarhy zicl
nog veel andre Alfoereesen, als die van onthoud) Carioe, Malala, Seroewolo.

Niwel Tetoe ,Watoewi , leggendeWasoa , Marihoenoe, agter Sepa enTa
milau, ook agter Haja, en de Landstreel alle twee dagreizen van Ajer Talla's ri
Selan Binauwer, maar daar zyn ’er oo vier, Sissenaroe , Amacoewa, Noessa

nog veel, als agter Cottaroewa en el tehoe, en Tomaleloe, dat twee mylen van
strand af legtders, die nog niet bekent zyn, gelyk

ook die op de Noord-kust van Ceram In oude tyde plagten ’erdrie Kapiteins
achter de bogt van Hatoewe zig ont rezyn, die, even als dese drie koningen,
houden, een volk zoo wild, dat zy noit volstrekt over al de Alfoereesen heersch

met iemant tot eenig gesprek hebber ten.

willen komen, woonende meest op ho- De eerste Kapitein op de West-hock
ge Waringin en andere bomen, hoeda- was Makoeresst, de voornaamste van allen.

nig zy by geslagten, ieder op zulk een Dese woonde op Lisseali, aan d’Ajer
boom, woonen, om dat de een zelf der Talla, en gebood over de gansche land
andren onder hen niet vertroud, slaande streck Tallalale, dat is, binnen de Talla.

malkandren niet alleen dood, maar de en langs de zeekant strekt zig zyn ge-
een den andren ook wel opeetende. bied , van Caybobo tot Elipapoetch,

Ook heeft men Radja Latea hier on Mani, en der Alfoereesen Hassia uit;
trent, enagter in die bogt 'er meer andre. van welke landstreck , Talchata ge-

Onder den koning van Sahoelau staan naamt, Caybobo ’t hooft was; en in
volgens het nette opgeven ook deze dor die tyd stont Radja Somiet maar, als een

pen. Warmoela of Waramala, zyn Hooft gemeen koning, nevens de andere on-
of Hosplaats, Catalane (dat wat Noord der hem.

lyker legt) Sawalette, Lissaloewa, Ta Desc Makoeresst vergaderde al de Al-
biali, Loela-Ale, Waymatta of Aumat foereesen van die streek, als men oorlo-

ta, twee mylen van Elipapoeteh wat n. gen moest, op de groote Patan, of Sa-
het Noord-Oosten, Roemah Ela, Ha niri, aan de Ajer Talla.
toenoekoe, achter Oewen, nietverre var De tweede Kapitein was Manocmeten
de laatstgenoemde dorpen, hoewel die (dat is de swarte Vogel) die zig op Ha¬
eigentlyk maar bondgenoten van hem toewael onthielt, niet verre van de groo-
zyn, en Kole. Ook staan onder hem de te rivier Sapalewa, aen Cerams Noord-
koningen van Kohati, Pokoele, Risa- kant. Van dese vergadering was de ko¬
roewa, Tiatoe, Tiwi-Ari, Risaroewa ning van Nuniali het hooft, en de land-
heroe, Kapaja, Kapaja-api-oloh, Roe streek, onder desen Kapitein staande,

strekte zig van den hoek van Tanoenomah Ahil, Roemah Sokate, en meer andre
tot aan Roemala, en Hatoenoeroe, en lari¬Onder den koning van Siseoeloe ,
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Ela, Horale , Koeloctaie, Makehoe¬dewaart in tot aan Hoeway Makkahala
noc, Siri, Hatoepa-Eti, Roemah Peen Oclesoeli; en onder desen Kapitein
loe, Nakane, en Roemah Weia.was Radja Siscoeloe (die nu een van de

EyderIn de oudste tyden der E. Maatschap-magtigste is) ook maar een kleen ko¬
ENby, Plagten wy van dese Alfoereesenninkje, zonder eenig geloof, dat is nog Land-

niet te weten , dog onder de HeerenHeidens, nog Moorsch, gelyk hy ook voogden
Philip Lucasz., en Artus Gyssels is Radjainennog is

de Alfoe-Sahoelan, en Radja Somiet, tot ons af-De derde Kapitein was Toepasauw,
reesengekomen , die ons toen goeden dienstdie in’t dorp Sole woonde. Het hooft eerst be-

deeden, en daar tegen weer groote welvan zyne vergadering was Jaenoeloe, en gon te

kennen.daden genooten, die ook gedient heb-zyn gebied strekte van ’t Oeli van La
ben, om hen groot aenzien onder allela tot aan de rivier Goli Goli, verga
de Alfoereesche koningen, en zulkenderende zyne Alfoereesen aan de rivier
crak aan’t gezag van deze kapiteins teEti, die benoorden het dorp Goli Goli

Waargeven (die zy by de minste voorvallen
uitkomt doormet de magt van den Landvoogt, hun-leder van dese Kapiteinen wist, wat

aunne
ne vriend, dreigden) dat zy zedert meerdorpen tot zyne Landstreke, en verga- koningen

en meer hun magt verloren, en met eerst op-dering behoorden.
smerte gezien hebben, dat dese drie ko gekomenMakvereffs, die by Ajer Talla verga-

zyn.ningen zoo magtig geworden zyn, alsderde , had onder zich dese dorpen
zy hedendaags bevonden worden.Risseari, of Lisseali, Caybobo, Kayra-

Niet weinig heeft daar toe geholpen, Merkte-toe, Watoewi, Sissenaroe, Malala, So-
kenendat Radja Sahoelau, ten bewyze, datmiet, Seroëwolo, Amakowa, Noesse
van Rad-hy onze bontgenoot was, een zilverlehoe, Tomilehoe (wel naast aan strand,
’ Sahoe¬

vapen van de E. Maatschappy, Radjs lau, Radjadog nog wel twee mylen landewaart in
Somiet,Somiet een Rotang met een zilvere knopleggende) Mani, Assa, Kalioe of Karii
als onseen Radja Siseoeloe een Ebbenhouten stoehoe, Elipapoeteh, Latoe, Hoewaloy
bontge-

kreeg.Roemakay, Tihoelale, Kamarien, Se noten ,
Wanneer nu dese koningen op zekereals ookroewawan, Painoessa, en Hatoesoa.

van Rad-tyt geschil over den rang kregen, zooOnder Manoemeten , die aan den
ja Siseoe¬bragten zy, om te weten, wie de op-stroom Sapalewa zig onthielt, stonden
2e

perste was, ieder zyn bewys van wegendese dorpen, Nuniali, Hatoewal, teen
de E. Maatschappy voor den dag; dogkleen dorpje aan Ajer Talla) Nacca Ela,
de twee, ziende dat Radja Sahoelau hetHatoepoeteh, groot Oelesoeri ; (waar
zegel der E. Maatschappy of immersover een Radja heerscht) kleen Oelesoe-
zulk een wapen voerde, zoo gaven zyri, Lahiali, Tanawa , Hoelong, Kas

Wie vanhem aanstonts den rang, oordeelendesia, Ericla, Noekohoy, Siremala, Ma-
hen de

dat hy als groot Zegel-bewaarder der E.loan, Passinaroe , Hatoenoeroe, Roe-
voorrangMaatschappy , de eerste van hun allenheeft.mah Ela, Maccahale (dat uit drie dor

was, en dat hy, die dit wapen bezat,pen bestaat) Hoeko (dat uit twee dor-
boven die gene, die maar den stoel en ro-pen bestaat) behalven nog eenige andre
tang hadden, behoorde aangemerkt, enkleene dorpen.

ge-cerbied te werden.Onder Kapitein Toepasau, die zig in
Schoon nu deze drie koningen zoogebied van Tanoeno ophielt, stonden

hoog in magt, boven die drie kapiteinsdeze dorpen: Tanoeno, (onder Jauoeloe
gestegen zyn, gebruiken zy de zelve eg-als hooft) Sole (een kleene Negry aan
ter nog als hunne kapiteins, om die driede rivier Eti, de verblyf-plaats van de-
groote vergaderingen, ieder aan zyn ri-zen Kapitein) Poppeloewe, Pinoe So-
vier, te beleggen.moenin , Lackamay Laffalehoe, Ke

Om myne nieusgierigheit ontrent hetling, Pianape , Waysamoe, en alle de
leggen, en strekken van de dorpen de-land-dorpen onder Laala staande tot
zer Alfoereesche koningen, in opzicht vanHoelong en Tabinolo , op kleen Ceram
de strand-dorpen, te voldoen, heeft mytoe.
zeker ervaren Cerammer, dezelve zooOok leggen ’er van Caybobo na 't
als zy nu leggen, in dit Tafereel, metNoord-Oosten nog eenige dorpen, als
de strand-dorpen der Zuid-zyde aan deHoeloe, en meerandre, die onder geen
eene, en de Alfoereesche dorpen aan devan deze drie Kapiteins stonden, en die
andre kant, zoo als die van Sole begin-Radja Sehoelou volgen , hoewel Radja

Siseoeloe de zelve als onder hem behoren nen, aangewesen.
de , opgegeven heeft, gelyk hy ook
Risseari zegt onder hem te hooren, en Alfoereese dorpen aan de Zuidzyde.
nog andre dorpen , die eertyts onder

De strand-dorpen. Alfoere-Kapitein Macoeresst stonden.
sche dor-Onder de Oelilima’s heeft men de ko¬ Sellorof het mein, al¬Popoloewe of Pop-
pen aanningen van Watamanoe, Latea, Soc- zo ’er geen dorp ispeloy.

Lakamay
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Lakamay- Piroe Bolote

Keling Tanoenc Waysohi
O Caibobo Liliama Folin.

Selahahan
Kayratot Soepaloen
Toekoe - Waysamoe

3
Waymotty 3 Toeloesey.O Hatoesoew- Elinoessa

7 Camarian Noca Woca
-O. ThialZeroewawan S

O u Tihoelale Maylata
O. Roemahkay Lomit

-O. Koelon Soha Atihahoe of Hatihahoe
Tomilehoe Tyan Touw
Noessatehoe Oepp-2

Latoehoewaloy.Amakoewa Etyleoe
Lissajali Lahobo
Niwel Tetoe 9 Werinam-
Seliwaloe O. Tanafora. Moecalaja-
Waysissanaroe Boven aan de rivier uO Riboet. Hatoemeten.
Malala TaleaAjer Talla ’s oor- Lipat.
Catiex Nayabaspronk s
Waytoewi Bitotc

ToboSohomiit Talaliwat 5
Mani Kisalaan, een hoek
Wasia by Cottaroewa

Waoemat
Liang Onder de zeltzame zeden dezer Alfoe- verdt
Hitalessi résen moet men ook dit rekenen , dat zeden der
Laumalay het een volk is zeer teer te behandelen Alfoere-
Walaka inder malkanderen, alzo de geringste ten

Matawanoe zaken redenen geven , om malkande-
Latea

ren aan te tasten en te vermoorden
Marihoene Indien de een Alfoerees den anderen
Holoto komt bezoeken, moet de Heer van dat
Sihi huis, die bezogt word, ’er wel op let-Elipapoetch.Nacan

ten, dat hy den anderen wel ontfangt,Waecnle
en dat 'er ook niets aan ’t onthaal ont-

Pesioelang oreekt
Om Dit onthaal bestaat gemeenelyk eerst
20494t

in ’t aanbieden van Pinang, en Tabak
Jalhatar dog zo hy hem de Pinang-vrugt, er3

AmaheyAyloti kalk alleen geeft, en by ongeluk (of al3Makariki
willens, na het valt) vergeet de Siribla-

Lissamitoe sen, die men’er toe van noden heeft,Noewahoeloe d
er by te voegen, zo zal die Alfoerees,SepaHlipoy die hem bezoekt zeer moejelyk daas

Opin over werden, en dit voor een grooten
hoon en schimp opnemen, en om denLatahDever Heer van de huise daar van te verzeke-

dre Al-
Namasatoe C -

Tomilau ren , zo zal hy buiten dat huis gaan dansfoeresen. Alla
sen en schermutseren, met het bloo

Touw; dog is ver- zwaart in de hant, tot de huisheer die
huist na Latoe

smaat door een moi kleedje, of eenig
Hoewaloy - Toene ander geschenk wegneemt en bevre-Besy is verhuist na digt.
Hatoewe Besy. Indien ook by zo een bezoek, de kle-

-I.Tohoroe ne kinderen van den huisheer, na buiten
2. Mahoe 5. Ajer. spuwen, of den neus dan juist snuiten,
3. Ijapoeteh lat is een dodelyke hoon, gelyk zo zyHaja en Mahoe met kleene steenkens, of iet anders, na

is verhuist na
hem werpen, of tegen hem lacchen, zoWalaya moet dat weder met een byzonder ge-¬Oeppa Tehoewa schenk vergoed, en de gehoonde ver-

Aha Laymoe. Hier is zoent werden.
llaffa 5 een Toverwater. Doet de huisheer dat aanstonts, zo Hoemen

is
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sigara- is de vrede gemaakt; maar zoo niet.
gen moet gaat de gehoonde na huis, klaagt het
omnen zyn vrienden, en komt twee of drie ja-
te lesoe¬ ren daar na weer by dien heer, om her
ken.

stelling van gehoonde eer te eisschen.
Bevredigt hem die dan met een geschenk

zoo is de zaak afgedaan, anders gaat hy
na huis , en bessuit wraak te nemen
ver de halsterrigheit van dezen Alfoerees

die hem zoo hoonen, en drie jaren ’er
na nog zoo verachten dorst, van hem
niets tot verzoening aan te bieden; doc
komt hy, eer hy dit uitvoeren kan, te
sterven , zoo gaat die wraak van hen
tot zyn kinderen , en kinds-kinderen,
over zonder te vergeten , dit op zyn
tyd te wreeken, gaande wel met hun
geheel dorp uit, om van daar dan een
of twee koppen zonder onderscheit te
halen; waar op gemeenelyk een open-
bare oorlog volgt.

Eer zy nogtans daar toekomen, ver-Enhoc

sy ver¬ heft een van hen zyn stem, roependt
soent hemel, en aarde, de zee en al de rivie-
werden ren, en alle hunne voorouders, om hulp
en den

aan, en verzoekende, dat die hen kragtoorlog
verlla- en dapperheit gelieven te verleenen, om
ren tegen hunne vyanden gelulckig te mo-

gen zyn. Daar na schreeuwt hy teger
den vyand luitkeelsuit de reden, waar-

om zy gedwongen worden, hen te be¬
oorlogen, betuigende dat zy niet heime-

lyk als dieven, maar in’t openbaar, ko-
men, enkelyk om het geschenk van ver-
zoening, dat hen zoo onregtveerdig van
hen onthouden werd, met gewelt te ha-
len, dewyl het met gemak niet heeft

willen volgen
Indien het Oelisiva’s zyn, die den

Verdre oorlog beginnen , zoo word dit ge
plegte-

schreeuw negenmaal herhaalt, na 't wel-
lyklieder

ke men met de een of twee afgekaptedaar on

erent noofden uit het open veld, daar deze

uidrugtige aanspraak, ofuitschreeuwing
geschiet is, na het dorp trekt, daar de
rouwen die hoofden zeer statelyk ko-
men inhalen, zingende en danssende, en
dezelve aan de Baileoe, of ’t Raadhuis,

ophangende, daar dan een groot feest or
de Baileoe, is niet alleen voor hun, maar

ook voor die afgekapte hoofden , die
zy quansuis wakker onthalen, doende
ieder van de zelve door een byzonder

man oppassen, die by ieder hooft ook
negen stukken Pinang, met de behoor-
lyke Siri-bladen, als ook zoo veel bon-

delkens Tabak legt, doende op ider hoofi
ook negen druppels olie diuppen. Daar
na nemen die twee mannen diehoofden.
en werpen die tegen de stylen van de Bai
leoe, ’t welk verzuimende, zouden zy
tegen hunne vyanden zeer ongelukkig
zyn.

Om nu vooraf ook te weten, of zy
voorspoedig zyn zullen, of niet, zo ge-

I. Deel.

Middel
van raad-

legig
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pruiken zy eerst een middel van raad
pleging daar in bestaande , dat zy een
Parang, of houw-mes, in een boom ste
ken, of werpen, indien die zich van
zelf bewecgt , is 't een goet voorte
ken, voorzeggende het wel drillen van
hunne speeren op de vyanden ; maar
blyft die stil staan, zoo houden zy zich
ook stil.

Schoon zy nu vooraf al een goet
teeken hebben, dat is nog niet genoeg.
Zy gaan dan met hun legertie wel op
de vyanden uit; dog ontrent hun dorp
rekomen zynde , houden zy zig twee
dagen stil, en raadplegen den Duivel
op de voornoemde wyse weder , om
te zien, of hy hen nu ten tweedemaal

een gelukkig voortecken geven zal ;
vertoont zig dat even eens , zo is 'er
een grote vreugde ; dog dan gaan ze-
ven of agt mannen, nevens een erva-
ren voorvegter, of dapper Held on-
der hen, zig in reyen en gelederen
tien vadem van het leger, en vlak voor
het zelve, posteeren, om daar met het

en met hetondergaan van de Zon ,
aanbreken van den dag , (want anders

zeggen zy kan het niet gezien wer-
den ) het voorreken des doods, uit het

liegen van eenige vogelen, te zien.
Indien dan een uil, of kleene vleder-
muis, of een andre ongeluks-vogel,
de konings-vogel, in hun taal Manoe
Salewane genaamt, vlak na hen toe-
xomt, over hen henen , en dan weer

te rug vliegt, dat is een quaat voortee-
ken, dat zy van hun volk of verliesen,
of dat eenige van hen gequetst zullen
werden; daar het in tegendeel een goet
voortekenis, zoo hy over hen na agte-
ren doorvliegt, en dan roepen zy met
alle man, Ria Ria Ria, luidrugtig, ten
teken van blydschapuit.

Daar op keeren die agt luiden weer na
’t leger (alsoo zy alleen, en niemant an-
ders dit voorteeken zien konnen) en
brengen de tyding, dat het voorteeken

goet is
Dus verre nu weten zy wel, dat zy

gelukkig in hunne onderneming , dog
niet op wat tyd zy dat zullen zyn.

Om hier van ook versekert te wesen

of zy den vyand in de morgenstont
op den middag, of tegen den avonc
zullen slaan, vragen zy den Duivel nog
eens raad , die hen dan op zeker vast
teken van de Parang (welke zy driemaal
in den boom werpen , om een van

die drie stonden daar by uit te zien
klaar den tyd, om aan te vallen, aan-
vyst, mits dat sy, dan ook sekere
Ster op dien tyd ontrent de maan sien
dalen. Als alle die voorteekens dan soo
net overeenstemmen, maakt men een
begin van den aanval op den vyand, eerst

L. maar

of zy in

dien oor-
log ge-

lukkig
zullen

zyn.
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Oost op anderhalf myl, hoewel men 'ermaar met een voortroep van drie ofvier,
wel twee, om de sware stroom, die 'erdic hen van verre stil bekruipen,om te zien.
tusschen beiden gaat, over scheppen kan.of zy niet desen of genen eerst in hunne
Het wort gestelt, Zuiden en Noordenthuinen konnen overvallen. Indien dese nu
anderhalve myl lang, en Oost en West,wat voorspoet hebben, zoo vallen ook
een myl breet te zyn.de andere ’er op in , dog zoo niet

t.reMen ziet op dit eiland zeven dorpen,komen zy zeer schielyk , hoewel al
dorpen,Titaway, Abobo, Sila, Lenitoe, Na-druipsteertende, te rug, daar zy an-
en der¬

ahia, Amet, en Akoon genaamt, zyndtders met de hoofden, die zy bekomen
selve

meest over al vol bergen, waar op al-mani¬hebben, zeeghaftig na hun dorp afzak-
dese volkeren in oude tyden hunne vvoon-scharken, alwaar zy deor een kenbaar teken

daar op.laatsen hadden, hoewel zy nu alle ommet blazen op de horens, bekent ma¬
laag aan de stranden woonen.ken, dat zy de zeege bevogten, envee

Op de West-zyde van ’t zelve ziet Titawaykoppen mede gebragt hebben, ten ein
men het dorp Titaway, alwaar in dede de vrouwen al zingende, en danssen

tyd van de Heer Speult al besetting vande hun met die koppen zouden komen
ons in cen houten huis laginhalen, om die met de voornoemde sta

Dit dorp staat onder een koning, diecie na’t raathuis te geleiden, en daar
dan dagen en nachten aan een vrolyk te nog een Graaf onder zig heeft, en is in

drie Soa ’s verdeelt, konnende 1600 zie-zyn.

Indien zy eenige vrienden in dien stryd len , 492 weerbare mannen, en 125 Da-
ti’s, opbrengen.verloren hebben, welker hoofden door

Tusschen dit en ’t naaste dorp na 'tden vyant afgekapt, en mede genomen
Zuiden heeft men drie hoeken, de eer-zyn, zoo zetten of leggen zy hen maar

op eenen boom, kennende hen onweer ste Roessoesinna, en de twee andre
Roehhoe , (waar ontrent eenige klip-dig om begraven te werden; maar zoc

zy hunne hoolden nog hebben, dan mo- pen in zee zyn) en Hoenilain genaamt,
na welke men de rivier Way Lapi pas¬gen de vrienden hen begraven, op dat
eert.de vyand geen gelegenheit hebben mogt

om hunne hoofden weg te nemen, en Abobo legt op den Zuid-hoek van dit
Abobo.

daar mede te pronken. eiland, een halve myl, of wat meer, van
Het gene wy nu verder van dese Al- Titaway. Het staat onder een Pati, die

foereesen te seggen hebben, zullen wy over 697 zielen, 188 weerbare mannen,
uitstellen, tot dat wy in’t verhaal van de 125 Dati ’s, gebied.

Als men van daar Oost op na het dorpzaken van Amboina gelegenheit krygen,
om hier en daar nog een woort daar af Akoon gaat, ontmoet men eerst den
te sprecken. hoek Troe, daar na den berg Noessa Hoe-

Dus hebben wy nudat groot en schoon hoen , dan niet verre van dat dorp den
Eiland Ceram, een Land , dat zig al hoek Moela-an. Akoon zelf heeft menAloon
omme door zyn schoone bosschen, heer in’t Oosten, ontrent drie quart myl van
lyke rivieren, en aangename gebergten, Abobo. Het behoort eigentlyk onder
die zig ten hemel verheffen, zeer lustig den koning van Ainet, dog ’t staat on-
voor ’t oog vertoont, niet alleen van der een bysonderen Graaf, die van hem
buiten, maar ook van binnen, zo verre afhangt, en die onder zig 270 zielen,
ons dat eenigsins mogelyk was, gesien, 42 weerbare mannen, en 29 Dati’s, heeft.
en ook ’t voornaamsie, dat daar van by SudVan Akoon Noord-Oost aan gaande,

Aloon,ons bekent is, hieropgegeven, van waar na het doip Amet, trekt men eerst voor
n denwy nu tot de drie volgende Eilander by oud Akoon, en dan wat Noordely-
ere

zullen overstappen, die ons zoo lang niet ker ontmoet men den berg Errie, daarErrie.

zullen ophouden , om vervolgens met zy zich wel eer op versterkt hadden. In
het Eiland Amboina, waar van al wat ’t Noord-Oosten pasbuiten de wal, wat
te zeggen zal vallen, te eindigen. voorby oud Akoon, ziet men een klit

in zee leggen, Hatoe Noessa Oewen ge-
Het Eiland NOESSA LAOET. naamt.

Dan komt men by het dorp Amet, Amet.
Wy zullen een begin maken met het dat op de Noord-Oost-hoek even voor-

Eiland Noessa Laoet, dat is, het zee- by den voornoemden berg, ontrent een
eiland (in 't Amboineesch, en Maleitsch, halve myl van Akoon, en ontrent zoo
alzo 't eerste Amboincesch is) een ver verre van Nalahia, legt. Het word be-
kiesing, die wy zoo maken, om dat dit heerscht van een koning, die oolt te ge-
ciland wel het verste na buiten legt bieden heeft over den Pati van Akoon,

Wy vertoonen het in het kaartje No- en de naaste in rang na den koriing van
XIX. Titaway is.

Het staat onder het Opperhooft van Dit dorp is sterk 1009 zielen, waar
Honimoa, en legt van dat Eiland Zuid- onder men 319 weerbare mantien , en

197
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197 Daci 's, telt, de welke met die van

Nalabia en Akoon nu een Coracora
scheppen , daar zy 'er in de tyden der
Portugesen (zoo men wil) wel vyf zou
den in zee gebragt hebben.

Een hee Van Amet na Nalahia , dat ontreni
te rivier een halve myl van Amet in ’t Noorder
tusschen

legt, ontmoet men niet aanmerkensAmeten

weerdig, dan deszelfs rivier, die zig evenNalaia
benoorden Nalahia vlak in ’t Noorder
van dit eiland vertoont, alwaarmen een

swaar gebergte heeft, daar het land een
groote bogt in dien berg maakt, dog
het zeldsaamste is , dat uit dien berg een
fraeje rivier van boven komt stroomen
in welke wat lager een ander warm ri-
viertje, uit een ander deel van deser

berg zyn oorspronk hebbende, zig ont-
last, ’t geen die eerste rivier, van daar
verder aflopende, zoo heet maakt, dat
men ’er in zeer korten tyd een ey in

gaarkoken kan, gelyk wy dat zelf on
dervonden hebben. De berg daar on-

en alstrent vertoont zig zeer geel ,
wavel-aarde. Men zegt, dat hy ookMarcasi
koper-steen, en witte scherpe Marca-

ta, en ke

sita-steenkens , zoo hart , dat men ’erpersteen

hier val glas mede snyden kan, welke berg-stof
lende.

men gemeenelyk by de kopersteen ont-
moet, uitlevert.

Van Nalahia af, en na Sila en Ley-Nalahia.

nitoe, twee dorpen, die by een leggen
gaande , heeft men den dikken hoek
Tholloh op welkers Oost-zyde Na-
lahia legt , zonder dat zig tusschen
beide iet anders op doet, dan dat men

voor de West-zyde van dien hoek eeni

ge klippen in zee dicht by de wal ziet
leggen. Nalahia zelf legt in een bogt
je, een quart myl van Sila na ’t N
O en staat onder een Pati , die over

636 zielen, 154 weerbare mannen ge-
bied, en 70 Dati’s heeft.

Sa Dan komt men aan Sila, en Leynitoe,
Lenitoe gelegen ontrent een groot quart myls be

noorden Titaway , en niet wel half

zoo verre bewesten Nalahia in een bogt.

je, voor ’t welke een groot rif legt. Si
la staat onder cen Pati, die 2o3 zielen.
54 weerbare mannen, en 27 Dati’s, on-
der zich heeft. Leynitoe heeft ook een
Pati, die over 399 zielen, 100 weer-

bare mannen, en 73 Dati’s, het gezagheeft.

Dese vier dorpen , te weten Tita-Wat dor
pen on way , Abobo , Sila, en Leynitoe
de1 scheppen te zamen onder den koning van
den ko¬
ning van Titaway een Coracora van vier Nga¬
Titaway, jos, ofvier Roei-banken hoog.

schep- In’t jaar 1659. liet de Landvoogt Hu-
pen. staart den Pati van Leynitoe, een oud
rat. en eerweerdig grys man, met zyn lan-
mtoc uit-

ge grysen baart uitschilderen, welk af-geschil-
dert, en beeldsel na Holland gesonden, en op
na Hol¬ het Oostindisen Huis te Amsterdam ge
landge-

plaatst is.
zonden.

INA. 83
Op de Zuid-hock van den rotzigen

West-hoek van het voornoemde bogtie,
plagt in oude tyden maar een houte
nuis te staan, waar in zig een School-

mecster onthielt, dog 1654 is hier een
steene Vesting gelegt, die met vier stuk
ken, 20 zoldaten, en een Wontheeler
bezet is, over welke een Sergeant, die on-

der ’t Opperhooft van Honimoa staat
gebied , hoewel haar Edelheden 1673.
den 20 Febr. last gaven, hier een On-
derkoopman of Boekhouder te leggen.
Het ergste van dese plaats is, dat men

hier ontrent geen drinkwater heeft, dan
’t geen men een snaphaan-schoot van de
Vesting uit eenige kuiltjes dicht aan
strand haalt

Wy vertoonen deze Vesting, nevens
de twee dorpen Sila en Leynitoe, zoo
kort, als zy onder het Nagel-ryk geberg-
te leggen, vry lustig onder een menig-
te van Calappus-boomen in de plaat
NO. XX

In Sila, en in Titaway, graaft men ze¬
kere vette witte aarde, die veel na den Temasi
xryzen trekt, en in ’t water gesmolten gilata.
zynde, als zeep, en een zoort vanTer-
ra Sigillata is.

De inlandsche vrouwen , houden ’er
veel af, eetende die, als de Batoe Po-

an; hoewel andere op de andere eilan-
den , die weer veragten , om dat zy te
vet, en te slymerig is.

Van Leynitoe, nu weer af gaande.
WayLa-na Titaway , daar wy begonnen had
toe fus¬

den , ontmoet men den hoex , Lelmene
schen

rie, ontrent welken ook eenige katskop Leyni-

toe enden leggen, en dus Zuidaan voortgaan-
Tita¬de , heeft men de sotte klip tegen d
uray¬

wal aan, een weinig verder, Waylatoe,
een kleen watertje, waar af gesproken
is, dienende tot drinkwater en dan het
strand, Riaoeritta, na ’t welke men te
Titaway , komt. Al de ingezetenen
van dit eiland plagten in oude tyden,
toen zy nog geen Nagelen hadden , die

etge¬nier nu overvloedig zyn, schoon in
salauwers

tyd van de Heer Her man van Speult, eerst ten

zee ro-aangeplant , op den roof uyt te gaan.
vers.gelyk de volkeren van veel andere eilan-

den hier ontrent mede van outs plagten te
doen. Die van Noessa-Laoet hadden daar

te beter gelegenheid toe, om dat zy in
hunne bosschen niet alleen schoon hout

hebben, maar ook zeer vernuftig zyn, om

hegte en sterke vaartuigen op te bouwen.
Zy plagten ook, even als de Alfoeree- Hun ou-
sen , nog lang na de komst der Portu- de dragt.
geesen, met een Tsjjdaco, of Alfoeree-
schen gordel, en verder naakt, te gaan,
daar zy metter tyd door de Portugee-
sen van afgebragt zyn. Zy waren toen Zynde
ook gewoon, hunne vyanden niet alleen men-

schen-te rooven, maar de zelve verslaagen zyn-
eters ge-de, zeer graag op te kluiven , dat zy
weest.

nogL2
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hy bode van dien raad was , en op dien nen Jannog wel in onze eerste tyden gedaan
vetten gast, dien hy gezien had, belust Willemshebben, hoewel zy nu, Christenen zynde.

zoon ;geworden , gaat zonder zig aan ’t Plazich daar van geheel onthouden, ’t geen hode van

caat, daar tegen, en dat haar Edelhe- de Land-egter niet belet , dat de oude aart, nu
den, in’t jaar 1683. in Juli, by zyn Raad.en dan nog wel eens boven gekomen, en
tyd belast hadden te vernieuwen, teterwyl zy Christenerdit nog wel ,
kreunen, na de overzyde toe, hakt bywaren, zelf maar weinig jaaren gele-
donker een arm af, en neemt dien mee-den, voorgevallen, is.
de ; waar over hy mogelyk nog geendat ik in 'tHet heugt myTAci¬
nood, zo hy zig maar wat voorzigtigerjaar, 1687. eenen Latoe Lori , koningbeld
gedragen had, gehad zou hebben.van Titaway , een man van 60 jaaren,daar van

Daar waren ’er dan , die wisten ,heb hooren zeggen, dat hy in zyn jeugt
dat hy het gedaan , en hem vraag-vele van zyn vyanden niet alleen gedood.
den, waarcm hy dit bestaan had. Hymaar ook menigen kop van hen op koo¬
dorst niet zeggen , om myn hart eenslen gebraden, en meenig lekker beetijs
op te haalen, dewyl het geen daad was,menschen-vlcesch gegeeten had. Op dit

Uit een een Christen passende. Om dan op deverhaal, nam ik de vryheid van hem te
gesprek gemakkelykste wyse , die menschenvragen, of ’t menschen-vleesch, lekker-des

maar af te zetten , zeide hy , , datder, dan ander vleesch, was. Hy zy-Schry-
veis met hy zulks uyt last van den Landraadde , dat men geen vleesch van eenig
zeken en als boode gedaan had. Haddeneest daar by vergelyken kon, hoewe

konins die menschen dat nu gezwegen , geenvan Tita-het ook waar was , dat zy dit ten groo
haan zou daar na gekraait hebben,ten deelen uyt wraake tegen hunne vy-way op-

gehel¬ maar de nieusgierigheid, om te weten,anden deeden. Ik vraagde hem nader
dert. wat men met dien arm verricht had,wat deel aan een mensch hy voor hem

dreef hen aan , om daar verder na te’t lckkerste gevonden had: hy zeide
vernemen, en daar van zelf tegen ledendat ’er niets zo lekker was, dan de wan-
van den Raad te spreken , vragendegen, en de handen, en dat daar niet
aan hen, waar nu dien arm was, en watanders by haalen kon.
men daar mede doen zou.Die koning was niet alleen een zeer

Dit quam eindelyk den Heer Land-gematigt, vriendelyk, en zedig man,
voogt ter ooren, gelyk ook den Fis-maar ook zoo Godvrugtig van gedrag,
caal, die desen Jan Willemzen daar overdat hy te dier tyd inlantsche Ouderling
dagvaarde, zoo om over dese leugen ge-was

straft te worden, als wel voornamelykIn’t jaar 1708. heb ik zeer wel , en
Ander om ook te zeggen, waar die arm geble-ook lang te vooren, gekent eenen Jan
voor-

ven was.Willemsz., een Noessa Lauwer van ge-beelt daf

1ettter Hy beleed zynen misslag van de naampoorte, daar de oude aard van ’t men- Die over
is. van den Raad hier in misbruikt, beken-schen-eeten, hoewel al bejaard, en an- ten

vancende dezen arm opgegeten te hebben, enders een vermakelyk man, en van eer
arin inwierd over het een en ’t ander in eengoed gedrag , weer in quam opbor-
eenboete

boete van 5oo ryxdaalders verwesenlen. Deeze had in’t jaar 1702. in gedoemt

wierd.bly zynde dat hy 'er zoo zagt afquam.Januari, een wonderlyk geval, ontrent
hoewel die maaltyd hem dier quam tedit menschen-eeten. Een weg-geloopen
te staan, en hy noit vleesch, dat hemvette Slaaf, van zekere Juffr. Duryn

had zekeren borger, Baltus Schoone, ge- zoo veel koste, gegeten had. Dese man
naamt, vermoort; waar over hy is in ’t jaar 1713. aldaar overleden.van

een anderen Slaaf aangetast, de kop hem Al de zielen van dit eiland, belopen De man-
afgeslaagen, en aan ’t Kasteelge- een getal van 4178 menschen, waar on-schap
bragt zynde, zo vond men in den Land- der 1195 weerbare mannen, en 397 van di

eiland byRaad goed, het lichaam ook derwaards Dati’s zyn, dat voor zulk een kleen ei-n
te brengen, en’t selve daar na op t land al vry veel is

land, aan de overzyde van ’t Kasteel, dus Dat het vry Nagel-ryk is , zal ons Isaeer
zonder kop in een mik op den weg te ter plaatze, daar wy van de Nagelen spre- Nagel¬
zetten, op dat andere wegloopers zich ken, genoeg blyken; waarmede wy dan 17a-
daar aan mogten spiegelen. van dit eiland afscheiden.

Jan Willemssen, dit wetende , alzoo

VIER-
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wEt Eiland Honimoa, en deszelfs Kaart. En groote. Den Hock van Tetoe-
waroe. En wel eer een dorp van dien naani. Sirand van Hatoewana. De

AVesting 't Huis te Velsen. Toehaha ’s oude en tegenwoordige plaats. Pipe¬
roe, mot haren Vrouwen-koning. Itawacka. Nollot. Alle welke dorpen nu Chri-
sten zyn. De Vesting 't Huis te Velsen. Onde dorpen hier wel eer. Ihamahoe.
Afkomst der koningen van lha uit een kleene Cocoshoom. Hare Soa’s. Veel Goud-
smits bier. Dog maken slecht werk. Korte weg van Ihamahoe na Sirisorri. Cay-
mans hier ontrent, en gevallen daar van. Rivieren, en een Rif hier ontrent, waar
op 't Schip, ’t Kasteel Batavia, 1707 stiet. 't Dorp Porto, en Vesting Delft, Haria
Slecht water hier. Boy , Tijouw. Saparoewa, haar aanzien, door ’t plaatzen
van ’t Opperhooft, en de nieuwe Vesting Duurstede. Teekening daar van, en
platte gront. ’t Strand Honimoa, en’t dorp Siriforri. Vestingen hier gebouwt.
De Vesting Hollandia, wel eer hier. Oelat, d'eerste bezetting, en eerste Predi-
kant dezes Eilands hier geplaatst. Quw. Potte-bakkers en Nootenboomen hier.
Al de Manschap van ’t Eiland Honimoa by een. ’t Eilandeken Moelana. Onno¬
zelheit van de ingezetenen. Schoone beurs-krabben. Veel Clappus-olie en Lont op
Honimoa. Ook veel Nagelen; een van de beste buiten-Comptoiren voor een Op-
perhooft. Deszelfs voordeelen. Rang van den Predikant, en van dit Opperhooft
Verdre voorrechten van ’t Opperhooft. Swavel wel eer hier vallende. En Batoe
Poan. Laeuw water by Porto. Een groot deel van Ceram onder dit Opperhooft,
en zyn werk. Waar in by door een Assistent ondersteunt werd. Het Eiland Oma, en Kaayt

daar van,en dorpen Oma, en deszelfs Manschap Vesting hier. Warm water op Sila. Geval
van eeniigtige Gevaar des Schryvers opOma’sgebergte. Ander diergelyk geval. Wassoe
en Karihoe. Oud Wassoe. Aboro van ouds drie dorpen uitmakende. Rivieren
hier. Holalioe. Rivieren bier. Karihoe. De Vesting Hoon. Oude staat van dit Ge-
spanschap. De berg Alacca. Moejelykheden by de Heer van Diemens tydt Dieze
aan Koning Haamza in’t jaar 1638. overgaf. Pelauw. Trots koninkje. En ri-
vieren hier. Caybobo. De overblyfzelen van ’t woord Ambon, hier alleen nog te vin¬
den. Cabauw, Rivieren daar ontrent. Houte Logie wel eer bier. Roehoemoni.
Samet. Haroeko. Afteekening van ’t zelve, en van de Vesting Zelandia , een
schoon Nagel-Comptoir hier. Aanzien, voordeelen, en werk van 't Opperhooft.
rang des Predikants. Dorpen van Ceram, onder hem staande. Caybobers wel eer
hier geplaatst. Manschap van ’t Eiland Oma by een getrokken.

Oma, tusschen ’t welk en ’t land van Honi-
moa men een opening of straat, van eenHet Eiland HONIMOA.
halve mylbreedte, gelyk men in 't Zuid-
Westen het eilandje Moelana heeft.VAn Noessi-Laoet, stappen wy over

EnHet is tusschen detwee en drie mylenV na het naaste Eiland (waar onder
grootte.lang , dog in breedte zeer ongelykhet ook staat) Honimoa genaamt, het

zynde van den Zuid-hoek van Tetoewa-welk wy in het kaartie No. XXI. in zy-
roe, tot aan den Noord-hock aan die kant,ne strekking vertoonen. Het is het ne-
ruim anderhalf, in’t midden drie quartgende, ’t geen tot de Landvoogdy van
myls, en van den Zuid-hoek van Boy,Amboina behoort.
tot aan de Noord-zyde aan die kant,Het wort ook veeltyds van den inlan-
mede ontrent anderhalve myl breed.der Liase, en van de onzen, doch ge-

Wy zullen dan van den hoek van Te- Hoekbroken, ’t Uliassar ciland geheeten; een
van Te-toewaroe beginnen, die vlak in 't Zuidnaam , die gemeenelyk ook aan de eilan-
toewa-

Oosten, en in die streck recht tegen overden Oma, en Noessa Laoet, gegeven roe.

Noessa-Laoet legt ; dit is een vry gewerd.

vaarlyke hoek, om by harde wint om teHet legt ontrent Noord-West van
varen , alzo hy steil is, en men daar doorNocssa-Laoet, dat anderhalfmyl van Te
gaans een fellen stroom heeft. Hier optoewaroe,den Zuid-Oost-hoek van Honi- Wel eer
plagt wel eer een dorp van dezelve naam een dorpmoa, gelyl het van den Oost-hoek van 't
te leggen, dog ’t volk daar van is na’t van dieeiland Amboina vyf mylen, en dan van ’t

naam.doip Quw verhuist, daar zy nu wonenkasteel nog wel vier mylen gelegen is
Dezen Oost-hoek nu omgaande,ontmoetHoewel men wel tien mylen scheppen in

men daar langs tot aan den Noord-Oost-’t geheel daar toe nodig heeft.
Aan de West-kant heeft men ’t eiland hoek niet dan swaar gebergte, en hier
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en daar buiten de Ooster-wal eenige kats- ve myl benoorden Oelat lag, maar nu

al mede hier op Hatoewana geplaatst is;koppen,gelyk ook op den Noord-Oost-
staande onder een Pati, die over 449hock zelt. Den laatsten hoek pas om
zielen, 140 weerbare mannen, en 93zynde, vint men het vermakelyk strand
Dati 's , ’t gez;g voert. Een schoonvan Hatoewana, daar van ouds al een
dorp, leggende al mede in die streck opom aan dieHoofd plagt te leggen ,
den korten weg , na de over zyde deskant van ’t eiland een wakend oog op
lands.alles te houden.

Nollor.Het dorp Nollot legt daar dicht aan.Men heeft een fraaje vlakte ontrent
staande onder een koning, die onderzigdat strand , en daar op een schoonen
970 zielen, 462 weerbare mannen, enboom in ’t midden , die ontrent het

138 Dati ’s, heeft. Zy plagten wel eerhuis van den Korporaal een frissche
wat nader na de Oost-zyde van dezenschaduwe en aangename zit-plaats geeft,
hoek te leggen, dog zyn in ’t jaar 1655alzo men na de zee-kant een schoon
hier op ’t strand van lha, daar zy noggezigt, zoo na de zee, als na’t Land
woonen, geplaatst. Zy zyn in de tydvan Ceram, heeft , dat zeer hoog is,
van Madjira ’s oorlog aan onze zyde ge-en 'er ontrent twee mylen af legt.
bleven, en voegden zig by die van Oe-Hier plagt in oude tyden ook eer

lat, tot dat de wederspannigen na Ceramsteene Vesting te leggen, 't Huis te
Velsen genaamt, met vyf stukken vlugtten, na welke tyd zy van die van

Oelat weer afgescheiden, en hier gelegtgeschut, een Sergeant, en 20 zoldater
zyn.voorzien. Nu is 'er maar een Pagger

Het is het vermogenste dorp aan dezen Allevan Pallissaden , die men ook Velsen
elkekant, en wel eens zoo sterk, als een vannoemt, waar in een Korporaal over vier
dorpen

man ’t gezag heeft, die mede over al de andre, die by ’t zelve leggen. Ool
Chri¬

plagten alle deze dorpen, (gelyk ookde inlanders daar ontrent, onder ’t ho- stenen

Iha, en Ihamahoe,) Oelilima’s te zyn ; zyn.ger gezag van ’t Opperhooft, gebied.
log deze gelyk ook de vorige dorpen,Op dit Hatoewana, en zoo vervolgens
zyn nu Christenen. In dit dorp is inontrent dat strand , en ten decle een 't De Ve¬

sting, 'taar 1655 de voorname Vesting het Huisweinig landwaard in na den korten weg.
Huis tete Velsen, op een zeer steenachtige grontdie na Sirisori dwars over het land loopt,
Velsen.

gelegt. Een weinig Zuidelyker aanheeft men verscheide Christen-dorpen. 't

eerste riviertje, lag het dorpie Hatala, OudeEerst ontmoeten wy daar het dorp
dorpendat is halfwegen) en nog wat Zuidely-Toehaha. Dit lag wel eer tusschen Ita-
hier welwacka (toen ’t nog aan de Zuid-zyde ker het groot dorp Mahoe (zoo na de
cer.

dezes lands lag) Oelat en Sirisori, mid J avaanen, die daar gewoont hebben, al
zo Mahoe in ’t Amboinees Java bete-den in’t land op een klip, ontrent een

snel afvlietende stroom, dog is daar na kent, genaamt) en cen kleen myltje Zui-
op ’t land van Hatoewana, ter plaats delyker, aan het Caymans-gat, had men
daar het nu nog is, verlegt. Het staat het dorp Wattelettc, en op de Noord-
onder een Pati, die 1246 zielen, 143 zyde van het middelste land was Pia, en
weerbare mannen, en 89 Dati ’s sterk is wat meer na ’t Westen Oehoe,of Koeloer.

Naast 'er aan Westop, heeft men Pa¬ Dog alle deze dorpen, zyn al ten tyde
eroe. Dit lag wel eer op een hooge der Portugeesen , na den berg Oekoe

oerg agter Boy en Haria, dicht by de Kaloe, die boven vlak, en van alle ber-

bogt van Tigouw, dog is nu mede op gen daar ontrent afgezondert is, uit ei-
Hatoewana geplaatst. Het staat onder gen beweging verhuist, en daar geble-
een koning, die de tweede in rang der ven, tot dat zy ten tyde van de Heer de

Oranglaja’s is, hebbende nog een Pati Vlaming na Ceram gevlugt zyn, alwaar
onder zig, behalven welke men hier zig die van Hha en Mahoe, een mylbe¬
nog eenenLatoe Mahina,dat is koning der oosten het dorp Latoe, recht tegen haar
vrouwen, plagt te hebben, zoo genaamt pud land van Coeloer en Pia, welkers

om dat hy altyd van de dochter van dezen volk nu op Ceram noo anderhalve myl
koning gesproten moest zyn, en om dat Westelyker legt, nedergezet hebben
hy, als de vrouwen iets te verzoeken had gelyk zy 'er nog zyn. In dit door hun
den , hare mond en voorspraak was, hoe verlaten land, woonen die van Toeha-

wel hy overlang al om zyn misslagen af ha, Papero, Itawacka, en Nollot, nu al
gezet is. Zulke vrouwekoningen wa- te zamen Christenen, daar'er voorheen
ren op meer andre plaatzen in Amboina niet dan Mooren plagten te leggen.
en met name op Titaway, en Porto. Dit Een quart myl van Nollot na 't Zui- lhama¬

dorp is al vry vermogent, zynde 55c den toe heeft men het dorp Thamahoe, hoe¬
bestaande mede uit Christenen, leggen-zielen sterk, waar onder 153 weerbart

mannen, en 76 Dati ’s zyn. de aan het strand Patah Hitoe, onder
Na dit dorp, dicht daar aan, volgt 't een Pati, die 1260 zielen, 380 weerbare

mannen, en 175 Dati’s, onder zig heeft.dorp Itawacka, ’t geen wel eer een hal-
De
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Afkomst De oude koningen van Thageven voor
derko- uit een Calapa Radja, zynde een kleene
ningen en lage zoort van Calappus-of Cocos¬
van sha

boomen, gesproten te zyn.nit een

kleene Die van Tha plagten van ouds in zever
L26¬ Soa’sverdeelt te zyn, dog dat is zedert lan-
booim gen tyd zeer verandert , en zyn zy 'er

Hare nu pas vier sterk. Dat de Ihanesen van
Soa ’s.

oudsher Goudsmeden zyn, is, uit ’t geer
Veel wy onder Ceram van hun zeiden, al

Goud-

eenigzins bekent; dog hier voegen wysmide

hier. er by , dat zy het saudeeren van eenige
Choromandelsche luiden, daar aangeko-
men, geleert hebben. Het Soa van den Pati,
die zyn dogter aan een van deze Choro-
mandelsche Goudsmeden ten huwelyk
gaf, munt daar in alleen, en wel zodanig uit

dat zy dit goutsmeden onder hen, gelyk als
Dog ma

nerfenis in dier voege houden, dat zy dat
ken

zelfaan geen andre Campon,of gehugt vanslecht

werk. hun dorp, leeren willen Zy hebben weinig
en zulken kleenen gereetfschap, dat zy al
hunne werktuigen in een kleene zak met
zig voeren; maar zy zyn zeer bedriege
lyk , en maken slecht werk , ’t geen
veel ontrent de goude slangen, hun voor
naamste werk, bevonden wort, alzo dit
van binnen zilver, en van buiten maar

met wat dun gout als overblazen zyn.
t geen veelen in het toetsen misseyd.

Korte Van lhamahoe loopt dwars over van
weg van -Noorden na 't Zuiden, een weg na

Ihama¬
Sirisorri , of Sirisori , gemeenelyk de

hoen-

korte weg genaamt, die ontrent een uurSirisorni

of vyf quart myls lang is, zonder dat
men daar iet anders, dan een Kaymans-

Kayman lercck , ontmoet, daar ’er ook veel in zyn
hier on- De Post-houders, die dezen korten weg
trent,i

vel eer by nacht en ontyde plagten over
gevallen

te loopen, en over die guyl maar henendaar van

sprongen, hebben die nu en dan wel by
nacht ontmoet. Zeker zoldaat, daar

by donkeren nacht over zullende sprin
in welkgen  viel wat voor over ,

vallen zyn eene hant zodanig op de kop
van een grooten Kayman quam, dat hy

met een van zyn vingeren vry diep in
zyn een oog stiet; de Kayman, die daar
van ontzettede, sprong met zulken ge-
weld op , dat de zoldaat aan de andre
zyde weer agter over geraakte, zonder
dat hy verder eenig ongemak van dien
Rayman leed, alzo die ten eerste weg
vlugtte ; dog de zoldaat bleef daar ook
niet lang, vermits het 'er niet te zeker
was ; maar naderhant is hier over eer

brug gelegt.
De koning van Toehaha , Kornelis

Pieterszen genaamt, heeft my verhaalt,
dat hy met zyn vrouw en dogter, in zyn
Prahoe zittende , ’t ongeluk had, on
niet verre van daar in een van dic kreken.

door een grooten Kayman aangedaan te
worden, die ’t vaartuigie, met zyn poo
ten, eerst besprong, en daar na ’t onder
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ste boven haalde , zoo dat die koning
net zyn vrouw en dogter in 't water
raakten. Terwyl nu ieder van hen ge-
noeg met zig zelven te doen had , en
die koning bezig was, om zyn vaartuig
weer om te keeren, en zyn vrouw te
helpen, ging de Kayman met zyn doch-

ter na zee toe, zonder dat hy of iemant
dezelve redden kon, ofze oit weer ge-
zien heeft.

Wanneer men van ’t strand van lha-Rivieren.

mahoe West aan gaat, ontmoet men
geen dorpen meer, maar alleen die rie-
vier, in welke de voornoemde koning
zyn dochter zoo ongelukkig verloor,
waar na nog een kleen riviertje volgt.
Van lhamahoe, na die rivieren toe, is
een groote inbogt, en pas voorby de zel-
ve puilt het land, dat van daar by na in
’t vierkant woest en onbewoont is, heel
reel uit, ontrent welke uitpuiling men
weer een rivier heeft. Van daar tot aan

den stompen West-hoek, en van de zel-
ve dan weder Zuid-Oost aan, wel een
myl verre, en tot Porto, ontmoet men

mede geen dorpen, dan alleen dat het
and van dien West-hoek tot Porto toe

met een vlakke langwerpige bogt indrait;
voor welke bogt men eenig gebergte
heeft. Deze woeste streek lands langs

strand, van Hhamahoe af, tot Porto toe,
beslaat wel drie mylen ; lopende langs En een

rifhierdat strand een breed rif, dat met een

ontrentsmaller zoom rondom dat gansch eiland
waar oploopt, gelyk men dat ook zoo ontrent
tschip 't

de eilanden Noessa-Laoet, en Oma, heeft. Rasteel

BataviaOp dit rif stiet in myn tyd 1707. het
1707.schip ’t kasteel Batavia, dat door dit ka
stiet.

naal liep.
ditTegen over den West-hoek van

eiland ziet men ook den Oost-hoek van
Oma, ter plaatse waar ontrent zich het

dorp Holalioe vertoont, alwaarveel Man-

gi Mangi zyn. Deze zandige streek,
die wit zant geeft, noemt men Oeme
Poeteh, alwaar men veel visch vangt.

Na dat men nu die vlakke bocht langs 't Dort
Porto,dat gebergte geheel voorby geraakt is
en Ve¬

komt men by het dorpPorto ’t welk aar
sting

een kleen diepe bogt legt, in’t diepste var Delft.
welke men een kleen riviertic heeft. Eer-

tyds lag dit dorp op den kleenen heuvel
Opal, dog nu legt het aan strand, by de
Vesting, die 'er in’t jaar 1655 gelegt is.

Het staat onder een koning, die over
110 zielen, 116 weerbare mannen, en

58 Dati ’s, ’t gezag had. Hier legt ook
een Sergeant , en 20 zoldaten, in de
Vesting Delft genaamt, is van zes stukken
geschut voorzien, alle welke onder den
Koopman van Honimoa staan.

Allernaast Porto legt het dorp Haria,
dicht by den anderen, hoewel ’t in ou-

de tyden op ’t land, by Boy plag te leg-
gen, dat zig byna als een eilandie ver-

toont.

Haria.
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de eene kant de Mooren van ’t dorptoont. Haria staat onder een Orangka
Sorisori, dat wat Oostelyker na de kanta, die onder zig 1008zielen, 300 weer
van Ouw legt, en aan de andere kantbare mannen, en 96 Dati ’s, heeft. Bei
de Christenen, in 't verschiet leggen,de deze dorpen hebben geen ander drink-
gelyk ons de plaat No. XXII. A. ver-water, dan ’t geen zy uit die rivier, die
toont. De Vesting is rykelyk van ge-een quart myl van de Vesting legt, ha
schut, en van een bezetting van 40 man-len: want schoon ’er by laag water nog
nen, staande onder een Sergeant, voorzienwel een plaats is, daar eenig zoet wa
Wat ruimte men in dezelve heeft, konter valt, zo hebben zy daar niet veel nui

nen wy aan de platte gront No. XXII.van om dat het by hoog water brak is
B. zien.Van Haria langs dat bogtje omgaan

Hier ontrent, daar het land op zynde, of de West-hock deszelfs omschep-
smalste, en maar een mylbreed is, heeftpende, komt men, na een weg van drie
men het strand Honimoa, waar na ditquart myls na de Zuid-hoek van ’t eiland
gansch eiland den naam draagtafgelegt te hebben, op het dorp Boy,

Hier lag eertyds niet verre van stranddat op ’t voornoemt schynbaar eilandjc
het dorp Sirisorri, vertoonende zig toett geen ontrent drie quart myls lang, er
op een klip. Men wil, dat deze Liedereen halve myl breed is) wel eer op een
van Nova Guinea, of van Onin , des-steilen berg lag, en nu aan strand zig ver
zelfs voorste deel, leggende ontrent 26toont. By dezen hoek gaat ook een
mylen ten Noord-Oosten van Ceram,sterke stroom, dat veel moeite aan den

nier gekomen zyn. Zy staan nu onderinlander geeft, om ’er voorby te gera-
eenen Pati, en zyn sterk 2340 zielen,ken. Het staat onder een Pati, die over

530 weerbare mannen, en 1 29 Dati’s.506 zielen, 153 weerbare maanen, en
Hier was eerst maar een plankenhuis.74 Dati’s, gezag heeft.

en een Pagger, doch na dat ons volk be-Van Boy tot Tijouw, heeft men ruim
vorens op Oelat eenige tyd onder Kapidrie quart myls ter zee,dog te land wat
tein Westerman gelegen had, na wien Ka-minder tyd van noden, om ’er te komen:

pitein Pieter Christiaanszoon volgde,men passeert daar niets, dan oud Pape
quam ’er eindelyk onder de Heer Janroe, dog anders, ’t geen vry gemakke-
van Gorcum een kleene Vesting, toen ooklyker valt, is men gewoon zig over een
Baguala en Oma een Vesting kregen,korten landweg van een kleene halve myl
dog in’t jaar 1654 bouwde Heer de Vla-van Porto, of Haria na Tijouw in eer
ming hier de Vesting Hollandia, die nietdraag-stoel te laten dragen. Het legt
groot was, en die er tot de Heer Schaaan een bogtie, niet verre van strand,
ghens tyd gestaan heeft ; maardaar een rif voor legt. Het staat ook ZI

onder een Pati , die onder zig aa0 kreeg 1669, behalven de gracht, die
zy reets had, wat hoger muuren. Hetzielen , 147 weerbare mannen, en 59
was maar lapwerk , en daarom is zy 1691Dati’s, heeft.

of 1692 afgebroken , en nu een beterZeer dicht by Tijouw legt het dort
werk, dat vry sterker, frajeren van meerPaparoewa. Het lag wel eer tusschen

Tijouw en Sirisorri. Naderhant in de gemak is, op Saparoewa gemaakt, waar
Heer Vlamings tyd wierd het by Papc na toe het Comptoir met al den omme-

slag, gelyk ook het meeste volk van ditroe gelegt, dog zedert 1670 hebben
dorp, verplaatst is.zy zich een weinig Oostelyker dan Ti-

Niet ver van hier Oost ten Zuidenjouw aan strand geplaatst, daar zy nog
leggen. Zy hadden eertyds een koning. aan, na de hoek van Tetoewaroe, heeft
naderhant een Cavalhero, Nissawatta ge- men het dorp Oelat, dat eertyds mede
naamt, dog nu is 't een Pati, die over op ’t gebergte lag, dog nu legt het
hen gebied. Zy zyn 182 zielen sterk een halve myl van Saparoewa, aan een
onder welke 4e weerbare mannen, en rotzig strand, een weinig na ’t han-
21 Dati’s, zyn. gen van een gebergte. Het staat on-

Deze plaats is in aanzien merkelyk der een koning, die van al de Ulias-
serse Orangkaja’s de eerste en aanzien-toegenomen, zedert het Opperhooft
yste is, hebbende nog een Pati onderdat een Koopman is, by het bouwer

van de Vesting Duurstede , van Siri zig, die Hoofd van een der Soa ’s van
dit dorp is. Men heeft in dit Oelatsori, daar wel eer ook de Vesting Hol-
1324 zielen , 307 weerbare mannenlandia plag te zyn, hier is verplaatst.
en 102 Dati’s. Zy plagten met die vanDe Heer Schaghen lietze, op ordre van

Ouw en Itawacka te scheppen , doghaar Edelheden, hier ontrent den jare
Ouw schept nu niet meer met hun.1691. op een rots bouwen, van waar

Dit was ook de eerste plaatsop Honizig de zelve, gelyk ook het dorp Sa-
moa, daar onze bezetting lag, en daar ookparoewa, zeer vermakelyk van buiten
de eerste Predikant op dit eilant stont, onvertoont. Men ziet daar ook het dort
dat men doe op ’t zelve geen Vesting hadzelf al vry wyd uitgebreit, alwaar aan
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A MB
lands Een weinig verder, na den hock van
hierge- Tetocwaroe, ziet men het dorp Quw
plaatst. Het plagt wel eer op een heuvel, niet

QuWw. verre van Sirisori , of des zelfs strand

te leggen. Waar ontrent het nu nog
legt. Het is een dorp van veel magt.
sterk zynde, 1428 zielen , hebbende
384 weerbaare mannen , en 89 Dati 's
Dit dorp is gansch Amboina door verPotten-

balkers maart , wegens de menigte van goedt
potten , en teylen, die daar gebakken
en redelyk wel verglaast worden, hoe-

danige men nergens anders heeft, waar
om men die na alle de andere eilandei

vervoert. Ook hebben zy hier beter
aarde daar toe, dan andren, en daar be
neven de konst , om de stoffe ; waa

mede zy verglasen, beter te doen hou-
den. Ook heeft men in dit dorp 2 of 3En Noo

Tusscherschoone, Nootenboomen.tenboo

men hier Tetoewaroe, en Ouw , legt nog eer
hoek , de hoek van Ouw genaamt
langs welke van Saparoewa af, tot de
hock van Tetoewaroe toe, een vlakk-

inbogt van een groote myl is.
Al de Alle de zielen van het ciland Honi

Man
moa , maken uyt 11453 menschen.

schar
3300 weerbare mannen, en 1198 Dati ':van 't

eilan ’t geen voor cen eiland dat zo kleen is
Honi- in zyn omtrek, en nog meest woest, en
moe, by

onbewoont, al vry veel iscen.

Buiten dit Eiland heeft men voor het
’t Eilan land van Boy na het Suid-Westen, en
deker

bezuiden ’t ciland Oma, ontrent eer
Moela

halve myl (andre stellen vry meer) van ’tna
land van Boy, en wat minder van Oma

het kleen eilandeken Moelana leggen
zynde drie quart mylbreed, rond van ge-
daante, en met een rifje omset. Daar

woont geen volk op , alzo 'er geei
drinkwater, en het wat moejelyk, om
er aan te komenis. Egter plagtmen ’e

in oude tyden een dorpie , en eenO
rangkaja, op te hebben. In oude ty
den, lang voor de Portugeesen, hadderOnnoo-

de Ternataanen het belegert , dochseheic

van die met hun beleg niet veel winnende,
ingese

cen touw aan eenige rots - steenen
tenen.

gebonden, en hen gedreigt met dit
nun gansch eiland weg te scheppen
waar op die van Moelana , bevreest
geworden , zich aanstonds opgaven.
verlatende zedert dat kleen eiland, uys
vrecse dat nog eens deze of geene vy
ant hen by nagt of ontyde die pots, van
met dit eilandje weg te roejen, speclei
mogt , gelyk zy ook zedert op Haria
gewoont hebben, houdende daar eene
lyk hunne thuynen, ontrent welke menSchoont

Beurs- zeer schoone beurskrabben heeft , die
krabben by uytstek Moelanase beurskrabben ge

naamt worden.

Op het eiland Honimoa, valt zeer
Ve¬
Cappus- veel Clappus-olic, alzo ’er veel van die
Olie, en boomen zyn , van welke Olie (gelyk

H. Decl.

INA. 89
ook van Lont) Amboina meest zodanig Lont,

op Ho¬voorzien werd, dat het weinig meer var
nimoa.nooden heeft.

Dit is nu ook een heerlyk Nagel- Ookvee
Comptoir, hoewel ze daar pas na de Nagelen.
komst der Hollanders eerst gekomen
zyn. En het is een van de beste buiten-
Comptoiren van Amboina , gevende

Een vanaan ’t Opperhooft, die als Koopmar
de beslehier legt, en die, zo hy de oudste ir

buiten¬
dienst is, voor die van Hitoe gaat, een comp

toiren,groote winst jaarlyks , zo van het over
voor eenwigt der Nagelen, als ook van ’t ver
Cgher¬

koopen van Rys, Linnen, Sout, Arak,hoofd.
Visch, (alzo hy alleen daar de vrye Vis-

Des zelfesery voor die Vesting heeft) en andert
voordee-dingen, vooral van ’t geld tegen swaren
len.

interest op ’t Nagelgewas Gheewel dat
verboden is) te geven , zo dat zulk een
man in korte jaaren zyne schaapjes
op drooge heeft. Ik heb een Opper-
hooft van vier maanden hier gekent,
dien voor zyn winst van die tyd, in my-
ne tegenwoordigheid 10000 Ryksdaal-
ders geboden wierd; dog hy zeide , die
daar voor niet te willen geven. En de
Heer , die dit bood , leeft nog. Van

wegen de E. Maatschappy heeft hy als
Koopman alle maand 60 gulden (en by
zyn tweede verband meer) agt Ryl-s-
daalders kostgeld, zeven kannen wyn,
zeven pond kaarsen, en een zekere taks

lamp-olic; en woont in de Vesting, daar
in hy een schoone Wooning heeft.

Onder dit Hooft legt ook Ghoewe Rang
niet altyd) een Predikant, die hem daar van den

Predidog niet aan ’t Casteel, en ook niet als
kant,de Landvoogt op Honimoa komt , den
en van

rang geven moet. Anders plagt hier dit Op¬

perhooftgelyk ook op Noessa Laoet toen de Me
nage nog zo sterk, als nu, by de E
Maatschappy niet gezogt wierd , een
Krank-besocker te leggen, maar dat kan

men nu niet langer draagen. En die
last is te swaar.

Ten dienst van dit Opperhooft geeft
de E. Maatschappy ook een fraay getal
van Koebeesten, waar van hy overvloet
van boter en melk heeft, verkoopende
(zo hy karig is : want anders moet hy
die voor niet geven) de gekaarnde melk
aan de Soldaaten. Het Land, daar zeer
vermakelyk zynde, lokt hem menigmaal
uyt, om dan eens na Ceram , waar van

ook een groot deel onder Honimoa staat.
dan eens na Hatoewana, dan eens na
Noessa-Laoet, om een playsiertje te
gaan. Ook geeft hem de E. Maatschap

Vestert
py een schoone Orembaey, waar of

voorreg-een Hollandsch Boschschieter met 40
ten van’t

Inlanders vaart, welke zy al mede be Opper¬

hoofdtaalt, te weten, de inlanders, zo lang
zy op een tocht zyn, dog de de bosch-
schieter is in vasten dienst; behalven de-
ze legt hier ook een Wondheeler , die

M
op
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woon jaarlyks tot het beschryven der zie-op de zieken dagelyks past, en hier
en , den Corporaal van Hatoewana,voor Dokter speelt, gelyk alle Chirur-

De¬met een Orembaay af te zenden.gyn’s in Indien doen, alzo een Dokter-
ditroorname reden van de plaatsing vanof Advocaat (want die heeft men ’er nu

pperhooft, en zyn meeste werk alhier,mede niet) de E. Maatschappy, te veel
is, om de Nagelen vantden Inlander inzoude kosten. Dat 'er egter plagten te
te wegen, en te betaalen , dat wel tenwesen, zullen wy onder Batavia zien.

overstaan van cenige bedienden ge-Als hy uitgaat, volgen hem twee oppas-
schiet, om te beletten , dat de inlan-sers met geweer (zynde de zelve eer
der niet verongelykt werde; maar wydie men een Raad van Indien op Bata
zullen elders aan eenen Pitavin zien, watvia aandoet) en als zyn Vrouw uytgaat,
listen daar toe zodanig een Opperhooftvolgt haar een Soldaat met zyn geweer
op zig zelven, behalven nog veel vanHy heeft ook (even als de Landvoogt
een andren aart, het zy alleen, het zyaan ’t Kasteel) ’t recht van de Jacht, en
met deze twee gecommitteerden te za-niemant mag, buiten zyn verlof, gaan
men, als zy malkanderen verstaan, ge-jagen. Dus ziet men , dat zulk een
bruiken kan.Opperhooft , die hier als Oppervorst

Daar beneven legt hy hier , om eendes Lands van allen aangemerkt, en meer
groot deel van de Kleeden, Sout, Ryst,als de Landvoogt, hoewel hy daar on-
enz. van de E Maatschappy, aan dender staat, gevreest word , (om dat dit

Hy heeft eennlander te verpassen.Comptoir wat verre van 't Hooft-ka-
Thuyn, en Thuynier , buiten eenigesteel legt, als een kleen Prinsje leeft,
kosten; en hy spreckt by na groote nogkonnende meer geld, als de Lantvoogt
lleene, zonder eerst een smal geschenkhyzelf, in een jaar opleggen , hoewel
te ontfangen.ergemeenelyk, (zo men gist) wil hy

Waar inHier van nu moet hy wel boek hou-gerust blyven, en niet gezogt worden,
hy doorden ; dog daar toe geeft hem de E. Maat-heimelyk bloeden, of met den Landvoogt
cen Assi-schappy een Assistent , om alles voort’' zamen doen moet, zynde het zeker
tens on¬

hem te schryven , zo dat hy 't werk.dat hy 'er zonder kleerscheuren niet af-
dersteu-m

’t geen ons hier na breeder by instructie word.komt, wil hy aan 't Hof op Amboina
blyken zal maar na te zien, een briefjein gunst blyven; want schoon Honi-

cnaan de Landvoogt zelf te schryven ,moa wat verder, dan Hila, van 't Ca-

verder maar op zyn muiltjes te gaansteel legt, de Landvoogt , die overal
zyn Spions heeft, weet wat 'er omgaat. heeft.

OmOok legt dit Opperhooft hieren kan hem daar zo wel, als dien van Hi-
10een wakent oog op alles te houden ,toe, vinden.

ge-in opzigt van den inlander, en zyneDe Gebergten alhier plagten wel eerSwavel
denneime aanslagen, als in opzigt vanzo men zegt , op een vlakke plaatswel eer

hier val- sluik-handel met inlanders , of Euro-Lamey genaamt, Swavel uyt te leveren,
lende. peers , die daar mogten komen, hoeweldie men nu egter niet meer vind. Ook

hy daar toe meest de oogen van anderevalt hier Batoe Poan in ’t Oostelyk deel
En Batoe

gebruykt ; voor al, zo hem het uitgaanvan dit Eiland, zynde een graauwe steen.Poan.

die zagt is, en die de inlandsche syran in de hitte, die men in deze Gewesten,

gere Vrouwen zeer geerne eeten, na op den dag al wat sterk heeft, verveolt,
hoewel de winden het zeer veel mati-dat zy die eerst eenigen tyd in den rook

gehangen hebben, alzo zy zich vast in- gen.
Eindelyk zo is dit Opperhooft ookkbeelden , dat zy dan blanke kinderen

baaren zullen , dat hen de meeste tyd de oudste in dienst zynde) het naaste
geweldig ontschiet. lid na den Capitein, en aldus de vierde

in rang , in den Politiken raad, en inMen wil, dat de beste op Itawakka,
en Oelat, valt, en op Ouw mede, dog meer andre vergaderingen aan ’t Rasteel,

daar hy als een lid zit ; dog in de ver-daar vertoont hy zig rood, met witge-

mengt , welke roodste stukken zy uit- gadering der Koningen en Vorsten, of
-raven van Honimoa is hy de eerste,zoeken om hunne potten rood te ver-

alzo bhy daar den Landvoogt verbeelt.wen. Tusschen Tijouw en Porto valt
Welke inlandsche Vergaderinge, opook laeuw water, en by 't Dorp Pia,Lauw

Saparoewa gehouden wordende, bestaatWater, of daar het wel eer was , witte aarde,
by Porto in 13 Persoonen, in rang gezeten, alsOence Pia genaamt, die zeer vet, en

hier volgt. Namentlyk na 't Opper-voor de Goudsmids dienstig tot vormen
hooft, als Voorzitter, zit:en kroesen, gelyk ook voor Sagoe-vor-

men, is.

Radja van Oelat.Gelyk nu een groot deel van Ceram,Een
2Radja Paperoe.immers van lha, en Coeloer, tot We-groot

Deel van rinama toe, zoo niet verder, mede on- 3Radja Toeaha.
4Pati Sirisori.Ceran, der dit Opperhooft staat, zo is by ge-

Pati

onder

dit Op¬
erhoofd

en zyn

veri



En dor-

pen.

MBOINA. 91
Pati QuWw. 5 met zelf oud Samet plagt te leggen.

6Pati Haria. Een hoek, die zeer quaad is, om wegens
7Pati Boy. de sterke stroom ’er voor by te geraa-
8 ken.Pati Tiouw

Pati Itawakka. 9 Het dorp Oma zelf legt geen half Oma, en
10Radja Porto. myl binnen dien hock, na het Oosten deszelfs
IIOrangkay Nollot. toe. Hier plagt van’t jaar 1627. een Man-

schap.12Radja Saparoewa. Vesting te zyn, die in’t jaar 1656. weer
13 afgebroken is, om dat ze te na onderPati Ihamahoe. t Vesting

hier, in ':gebergte lag, en dierhalven weinigdienst,
JaarOp’t Eiland NOESSALAOET, ja zelf ondienst, dede. Ook is de plaats
Gn-

zelf zeer ongemakkelyk om aan te ko¬te weeten :
men, wegens een rif, dat men ’er heeft,

Radja Titaway en plagt ook Oma bevorens boven op
2 den berg te leggen; dog nu legt het be-Radja Amet.

neden aan strand, dat zeer riffig is.Pati Abobo. 3
Hier gebiet een Pati over een slegtPati Nalahia. 4

dorp, dat zeer kort onder het gebergtePati Leynitoe. 5
6Pati Sila. legt Hy is de eerste in rang, onder

al de Orangkaja’s, konnende dit dorpOrangkay Akoon. 7
750 zielen , 157 gewapende mannen,

Hy mag ook (gelyk alle andre Op- en 117 Dati 's, opbrengen. Zy scheppen
met Wassoe (dat tegen Haroeko ver-perhoofden) alle zaaken van boetens on-
ruilt is) nu een Coracora met Samet,der den inlander, tot GRyxdaalders toe,
plagten in oude tyden een groote Cora-dog verder niet, (hoewel dat zo effen

niet gaat) afdoen. Waar mede wy van cora, waar op de zeven Christen dor-

pen waren , te voeren; dog men heeftHommoa afscheiden.

er in de Heer de Vlaming 's tyd twee
Het Eiland O MA. van gemaakt, zo dat de vier andre met

Aboro scheppen.
VanHonimoa gaan wy over tot de Een half myl beoosten Oma, legt deHet ei¬ Nart.

land O- beschryving van’t eiland Oma, zynde plaats Sila, daar men aan den Oost-hoek Water
ma , het thiende, waar van wy een byzonder van een bogtje, een rivier, en ontrent op Sila.
kaart caartje , in de Plaat No xxiII. ver welke men een zeer zwavelagtige put
daar van

coonen. met warim water heeft, dat daar in staat
en borrelt. Zy is ontrent een mans-leng-Dit is het naaste van de drie Uliasser
te diep, en legt een dik hout rooster-sche eilanden (want Moelana rekent
werk daar over henen , om er op temen niet) die beoosten Amboina leg-

konnen staan , ten einde het voor lam-gen, anders ook wel Bowang Besi, dat
me en jigtige menschen als een bad teis, werpt het yser weg, genaamt, hoe¬
konnen gebruiken. Dog zekere jigti-wel die naam eigentlyk maar tot het Geval

deel, dat de Christenen bewoonen, be- ge , de proef daar af willende nemen, van een

en juist met zyn lichaan op een verrot Jigige.trekkelyk is
hout gezeten zynde, raakte ’er met eendeHet legt niet wel twee mylen van

C tuk van zyn bil in , die, eer men hemoost-hoclk , van’t eiland Amboina ;

er uyt had, byna gaar was ; dog de Jigttusschen dit land, en dat van Honimoa-

was voor dien tyd over , waarschynelykquilis by Holalioe en Porto, maar een
soor de schrik , en groote pyn aan ’tmylof opening , die nog geen halve
gebrande deel. Maar schoon zy nader-wyd is.

nand weer quam, hy was niet weer na 'tHet is twee mylen breed , en drie
mylen lang, en ook in twec deelen ver- pad te krygen, vreesende met zyn an-
deelt , waar van het Suidelyke , Bo- dere bil ’er ook in te geraaken, waar op
wang Besi, en het Noordelyke (daar de hy nu maar alleen zitten kon.

Mooren woonen) Hatoeaha, of Hatoe- By die eene put heeft men ook nog
een andre, boven op rondom vol geelehaha, genaamt is.

Eertyds waren ’er maar zeven dorpen, aarde , daar uit het water overloopt
nu heeft men er elfop, te weten . O- in dat riviertje, dat 'er mede, dog ver-
ma, Aboro Wassoe, Holalioe, Kari- dragelyk, warm van is. Ook is de aar-
hoe, Pelauw, Roehemoni, of Roehoe de daar ontrent, als men maar een wei-
moni, Cabauw , Kailolo , Samet, en nig graaft, zeer warm ; dat egter niet
Haroeko. belet, dat men daar om streeks veel Sa-

Wy zullen van het dorp Oma, waar goe en andre boomen heeft, die zeer
na het eiland genaamt is, en dat op de tris staan. Ook ziet men aan strand ver-
Suid-West-hoek in een bogtie legt, cheide plaatsen , daar mede warm wa-
beginnen; alwaar op den Hoek van Sa- ter uyt de grond opwelt, dat men eg-

M 2 ter
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ter by hoog water, alzo 'er de Zee dan het eiland Oma, tusschen Roehoemoni,
over henen loopt, niet gewaar word en Samet, geweest ; dog toen woey het

zo sterk niet, ook waren wy veel eerVooral ontdekt men dit ontrent der
Oosthoek niet verre van het dorp Oma gered; hoewel wy anders in het zelve

ongemak waren, alzo de wint schielykDit dorp legt gelyk wy hier voor zeis
toenemen kan.den van de Zuid-West-hock van Sa

met, niet wel een halve myl, en van Van Oma gaat men Oost aan na he
daar tot Haroeko toe wat verder als een dorp Wassoe-oe, of Wassoe, ’t geei

een groote halve myl van ’t warm wahalve myl, van waar men te water den

ter, een groote myl van ’t dorp Oma,hoek, (dog niet zonder gevaar, alshet

en pas een agtste van een myl van Abo-waeyt) omkomen kan. Vele laten zig
ook wel over den berg , die boven ro legt. Pas na dat men van ’t warmop

water afgaat, heeft men wel een kleenevlak, en vol Coescoes (zynde lang
sny-gras) is, met een draagstoel lang- bogt; in welke, gelyk ook in de vori-

ge , zig hier en daar katskoppen op eeneen zeer vermakelyke weg, ontrent een
smal rifje, en ook op het strand Top-uur lang dragen; dog noit zal ik verge-
pea, dat men eerst voorby moet, op-ten, in wat gevaar ik my daar op zekert
doen. Wat verder op byna middentyd bevond, van, zo ik my niet zeer haa

stig gered had, en de wint niet gekeert in’t land, had men gebergte van’t oud
Krioe, of Karihoe, wiens inwoonderswas, te zullen verbranden.
na de Noord-zyde by de Heer HustaartsHet wayde, terwylik gedragen wierd,
yd al verhuist zyn. Men heeft daar weleen heldre wind, en ik had in myn

een fraje rivier, die hen daar had kon-draagstoel, die rondom bekleed was
nen houden; dog hun vyanden verdre-som tegen de zon gedekt te wezen) niet
ven hen, door menigvuldige quellagien,de minste gedagten van quaad; maar ik

was geen quartieruurs voor de wind ge- ’t geen hen te eerder bewoog, om den

dragen, of wy geraakten alle in het uy- goeden raat van dezen Landvoogt te vol-
terste gevaar, alzo dat groot velt agter gen, en zig by de Vesting Hoorn ne-
ons, door de sterke wind in een oogen- der te zetten.

blik tyds alomme inbrand stond, ’t geen. Die van Karihoe, welke Christenen.

al voortgaande , zo schielyk agter ons gelyk ook die van Oma, zyn, bevinden
toenam , dat ik, op 't waarschouwen zig onder dat Mooren-nest, ’t geen men
van myn ouderling en verder volk , die daar ontrent heeft, niet al te wel, heb-
wel veertig man sterk waren, naulyks bende met die van Hatoehaha gedurig
tyd had, om uyt myn stoel te geraken geschil over de grenspalen, hoewel ’t

De Vlam, en stom, of rook van de verschil van den Godsdienst de rechte

vlam , steeg hemelhoog, en deed ons gront daar van is. Zy zyn onder ’t ge-
zidderen , als wy maar te rug keken zag van een Pati, en konnen 283 zie-
zo dat lopen hier best was. Wy zou- len, or weerbare mannen, en 44 Dati’s,
den het egter met hard loopen niet uitleveren.

ontkomen hebben , zo ons de Heert Een weinig voorby de rivier van oud Oud
niet wonderbaarlyk geholpen had ; ten Karihoe lag wel eer oud Wassoe, en Wassoe
deele door het draajen van den wind, en wat Oostelyker, dog vlak in 't Zuiden
ten deele door dat 'er tusschen beiden van ’t eiland Oma, het rechte Wassoe,
een kaale plek was , daar de vlam zoo zoo als ’t zich tegenwoordig op een stei-
schielyk niet vatten kon. Wy dankten, le klip als een kleen dorpje vertoont.
na dat wy zo gelukckig ontkomen wa- leggende aan een riffig strand, onder de
ren, Godt voor zyne groote genade: lommer van fracje Calappus- bomen.
maar ik schrikte nog zeer, wanneer de Het staat onder een Pati, en is sterk 181
Meester van Oma my verhaalde, dat hi zielen , si weerbare mannen, en 29
op die zelve plaats nog eens in 't eygen Dati’s, makende met die van Oma en
gevaar, dog veel groterdan nu, geweest Samet eene Coracora uit.

was, alzo sy het toen niet hadden kon- Van Wassoe Oost-aan gaat men na het
Aborc.

nen ontloopen, en genoodzaakt waren dorp Aboro, dat een quart myl verder
om van de swaren rook niet te verstik legt, in een klippig diep bogtje, en
ken, met hunne aangezigten tegen de daar het wel cer in’t gebergte op den
gront te gaan leggen , latende brander heuvel Ama Ila plagt te leggen, zoo
dat branden wilde. Hoewel toen ’t dor- legt het nu ontrent een boogscheut van
re gras niet zo hoog, en den brand dier- strand. Het staat onder een Pati, de
halven hen zo nadeelig niet, als de rook, tweede van de Christen Orang-kaja ’s in
was; maar zy waren egter niet weinig van rang, voerende het bevel over 384 zie-
de vlam aan hunne kleederen, en in ’t aan- len, 8; weerbare mannen, en 64 Da-Van ouds
gezicht, geteekent, behalven dat al hun ti’s. In oude tyden waren deszelfs drie drie dor-

pen uithair weg was. In zulk een gevaar ben Soa ’s drie byzondre dorpen Ama sa,
maken¬ik nog eens, op een ander gebergte van Amaica, en Amatoeli genaamt.
de.
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Moeje¬Een weinig Oostelyker komt men by doen, daar van de Heer Opperlandvoogt
ykheden

de rivier Waytahoe, en ontrent een half van Diemen in’t jaar 1637 getuige geweestby de

eer vanis, gelyk wy op zyn plaats zullen zien, diemyl van Aboro, Oost-aan, heeft men het
Diemenshen wel belegert, dog niet overwonnenstrand Nayla, dat eenparig tot aan den
tyd.Oost-hoek van ’t eiland voortloopt, heeft. Zy gaven zich naderhant wel
Die ditover , dog de Heer van Diemen vonczonder dat men iet anders, dan nog een

rolk aan.
rivier, een half myl van de rivier Way- 1638 goet, hen aan koning Hbamza

koning
weg te schenken, om met de Mooren Hhamzatahoe Oost-aan leggende, ontmoet.
geen hooftbreken meer te hebben, al-overgaf.Pas voorby den Oost-hoek heeft men
zo ’t een quastig volk is.de rivier Wayhoka; na welke deze hoek

De koning van Pelauw , diens dorpPelauw.genaamt is, en een quart myl bewesten
zeer dicht by de Vesting Hoorn legt, isden Oost-hoek ziet men het dorp Ho-
de eerste onder hun, voerende het ge-lalioe, dat eertyds diep in ’t Oostelyk
bied over 775 zielen, waar onder 240gebergte lag , dog nu is het aan een
weerbare mannen; en 112 Dati’s zyn. Hyschoon wit strand geplaatst, vlak in ’t Trots
laat zig ook, trotsheits halven, wel Ko¬koninkje.gezigte van ’t eiland Honimoa (dat 'er
ning van Hatoeaha noemen ; dat hemOostelyk van af legt) zich opdoende;
die van Roehoemoni betwisten, zeg-de inwoonders behoorden wel eer onder
gende, dat zy 't rechte Hatoeaha (ge¬de Mooren van Hatoeaha, dog zyn nu
lyk wy bevorens zeiden) en ’t strandChristenen, en staan onder een Orang
dat dien naam voert, in eigendom be-kaja, sterk 302 zielen , 88 weerbare
woonen ; een geschil daar geen eindemannen, en 47 Dati’s, scheppende mede
aan is, alzo zy met haken en oogenonder Aboro

aan een hangen ; zy plagten eertydsVan Holalioe al West aan, gaatmen
een myl landewaart in, agter het strandeen groote halve myl verder langs een
Oeniassa te leggen, dog zyn hier, on-vlak strand over een rivier, en een quart
trent de Vesting Hoorn, door de Heermyl verder over de groote rivier Way
Vlaming by malkanderen, daar zy nuLapia, die uit zeker,gebergte diep land
nog leggen.waart in ontspringt, en zig hier in zee

Van Pelauw West aangaande, en by Rivierenontlast; alwaar men het begin van een
nier.die rivier, die op ’t einde van dezegroote vlakke bogt heeft, die pas be¬

vlakke bogt ontrent een hock legt, ge-oosten de rivier Way Lapia begint, en
komen zynde , heeft men , byna eenzig ontrent een halve mylverre, tot een
quart myl van de wal in ’t Noord-hoek in 't Noord-Noord-Westen gele-
Noord- Westen een rif, dat wel eengen, daar men wedereen rivier by heeft.
groote quart myl breed is , en ziguitstrekt. In deze bogt, even voorby
Noord-Oost henen uitstrekt.Way Lapia, heeft men een kleene rivier

Dus dan van dien hoek by die ri- Caviclo,en niet verre bewesten de zelve heeft
vier byna een half myl verder West-men nu hetfdorp Karihoe, bevorens bi
aan gaande , ontmoet men een rivier,ons beschreven, alwaar men ook zedert
dog geen dorpen; maar een half uurt-t jaar 1655. de steene Vesting Hoorn
je verder, daar ’t land wat inbuigt.gehad heeft, die met een Sergeant en
en verscheide kleene hoeken maakt,20 zoldaten bezet is, om de Mooren te
komt men by Caylolo, een dorp, datbeteugelen, die het gespanschap van Ha
byna vlak in ’t Westen van dit eilandtocaha, bestaande in die van Pelau, Kay-
in een kleen bogtie legt.lolo , Kabauw , en Roehemoni uitma¬

Het plagt wel eer een half myl ver-ken , welke laatste zeggen , dat haar
der in ’t gebergte te leggen, dog nu legtstrand Oeriassa ’t rechte strand, en haa-
het ontrent een quart myl benoordenland het recht land van Hatoeaha is.
abauw, en ontrent anderhalf myl vanAlle, die van dit gespanschap waren,
Haroeko.plagten in oude tyden zeer verstrooit, by

Dit is een schoon dorp, van ’t welk De over-huisgezinnen van 10of20, in’t gebergte
wy elders, met eenig bewys zeggen blyfzelente woonen, scharende in de tyden der
zullen , dat hier alleen de overblyfzels van'tPortugeesen wel nader by een ; dogein-

woortvan de naam Ambon (waar na dezedelyk verzamelden zy wat sterker by Ambon,
Landvoogdy, en in 't byzonder ook ’t hieral-malkanderen, maakten met die van Re-

eiland genaamt is) te vinden zyn, zon-leen noghoemoni een dorpken uit, en namer
te vin-der dat wy'er ergens iets meer af heb-hunnen toevlugt tot den sterken en on- den.

en weten op te schommelen. Ditwinbaren berg Alacca, die anderhals
dorp is sterk 632 zielen, onder welkemyl agter Rehoemoni legt. Zy wierden
men 178 weerbare mannen, en 73 Da-daar door de Portugeesen eerst belegert,
ti’s, staande alle onder een Orangkaja,en eindelyk overwonnen, na ’t verdry-

ven van welkc zy wel onder onze magt elt.

geraakt zyn, dog hebben niet nagelaten Het dorp Cabauw legt een quart Cabaun.
myl Zuidelyker; zeer dicht by Roehe-ons van tyd tot tyd veel moeite aan te

moniM3
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moni , dat 'er allernaast, bezuiden het gebout, waar in gewoonlyk een bezet-Rivierer
zelve legt, Cabau aan een rivier, en Roe¬daar on- ing van 24 zoldaten ondereen Sergeant,

trent. hoemoni aan een andere rivier, die een gelyk die alle weer onder het Opper-
weinig Westelyker, en derhalven mid- nooft van ’t eiland Oma staan.
den in, tusschen die twee rivieren legt Deze Vesting, met hetdorp, ziet men Afteeke-

Cabau lag eertyds wel een halve myl hier in de plaat, No. XXIV. zeer net ning van
’t zelvevan strand, mede op’t gebergte, opeen afgetekent. en van de

scherpe heuvel ; dog nu legt het ook Alhier heeft de E. Maatschappy me-vesting
aan het strand Oeniassa, pas in een bogt Zelandia-de een schoon Nagel-Comptoir, alwaar
die zyn begin voorby den hoek van Cay- een Opperhooft legt, die, schoon maar Een

schoonlolo necmt, en eerst wat dieper, en daar een Onderkoopman, en in rang vee
Nagel¬na wat vlakker, Zuid-West aan loopt minder als een Koopman; echter in zy-
Comp¬zynde deze bogt wel een halve myl in nen Rechtsban, dat is op het eiland toirhier,

de lengte. Die van Cabauw plagten Oma , zo veel in alles, als 't Opper-
wel eer ondereenen Imam of Priester; te nooft van Honimoa op Honimoa, is.
staan. Zy zyn nu 470 zielen, 142 weer- Dus geeft hy als Hooft der Vesting ook
bare mannen, en 33 Dati’s sterk. hier (gelyk alle Opperhoofden het woort.

Hier plagt in oude tyden een houte Hy heeft ook by de zynen het zelveHoute
Logie Logie aan strand te zyn; dog die is na aanzien, en in alles een en de zelve voor-
weleer derhant weggenomen. deelen zonder onderscheit, als alleen,
hier Het dorp Rochemoni, dat 'er naast, dat Honimoa nog een Nagel-eiland, te
Roehoe op het zelve strand legt, staat onder weten Noessa Laoet, onder zig heeftAanzien,moni.

een Orangkaja, die ’t gezag heeft over voordee-en dat daarom zyn voordeelen in dezer
len, en600 zielen, 142 weerbare mannen, en opzigte ook zo groot niet zyn, hoewel
werk van38 Dati ’s. zy van den zelven aart zyn, en uit eenerlei't Opper¬

Dit gespanschap is van ouds een zeer woeker en schraapzugtig handelingenhooft
wederspannig en kitteloorig volk ge- voortkomen, gelyk in den gront zeer
weest, dat ons veel moeite, voor al in vele Indische, winsten van de Op-
de eerste oorlogen met Kakiali en Lelia- erhoofden op de buiten-komptoiren,
to, aangedaan heeft. Zy scheppen mef hoewel de een zyne zaken nog wel wat
haar vier dorpen eene Coracora. fynder, en edelmoediger, als de ander

Van Roehemoeni tot Samet, dat eenSamet. weet te beschikken.
kleen half uurtje Nood West aan legt, Even zo is 't ook met de vermaken
ontmoet men nietdan een stompen hoek van een Opperhoofd zo hier, als elders,
die regt in ’t Westen legt, pas bezui¬ gestelt, dewyl de E. Maatschappy hem
den de welke men Samet heeft. Dit is even , als die van Honimoa, ook een
weer een Christen-dorp, dat wel eer in schoone Orembaei met een boschschie-
’t gebergte na de Zuid-West-hoek toe, ter, en 4o mannen’er toe, bestelt.
bezuiden Haroeko, (gelyk wy bevorens Hier lag ook in vorige tyden een Pre-

ang des
zeiden) plaet te leggen, dog nu vertoont dikant, en dan had hier ’t Opperhoofd predi-
het zig pas benoorden Haroeko, ontrent al mede de rang van hem, invoegen als kants.
een kleene halve myl van den Zuid-hoek wy van ’t Opperhoofd van Honimoa be-
van Oma, hier aan strand in een kleene schreven hebben. Ook geeft hem de E-
bogt, leggende naast Haroeko, dat wat Maatschappy een Wondheler, om op
Zuidelyker by een schoone rivier legt. alle zieken te passen. Hy is hier ook
Het is een kleen dorp, hebbende 32c Hoofd in de vergadering der Inlandsche
zielen , 73 weerbare mannen, en 56 Drangkaja’s van dit eiland; dog hy zit
Dati’s, alle welke onder een koning in geen vergadering aan’t Kasteel. Zyn
staan, die de tweede in rang van de Chri werk is een en ’t zelve, als dat van ’t
sten Orangkaja’s, en de naaste aan der Opperhoofd van Honimoa; dog hy heeft
Pati van Oma is, daar anders de konin- daar mede een Assistent toe. Gaat hy,

gen altyd voor de Graven gaan of zyn vrouw uit, zy genieten het zel-
Het dorp Haroeko, dat wel eer in 't ve eer-bewys, als ’t Opperhooft van Ho-

gebergte lag, is nu aan ’t strand Nanoe- nimoa. Heeft die zyn thuin, en thui-
roko genaamt, niet verre van de rivier nier, deze medc. Heeft die zyn koe-
Lykrisa gelegen. Het staat mede onder beesten, melk, en boter, vry ;deze ook.
een koning, die de derde in rang is, en Moet hy een wakent oog op alles hou-
diens gezag zig uitstrekt over 379 zie- den, het is hier mede de post van dit
len, 92 weerbare mannen, en 43 Dati’s. Opperhooft ; zo dat zy in veel zaken
Zy scheppen nu met die van Aboro; groote overeenkomst hebben; hoewel
dog plagten dat met die van Oma te zy in eenige trappen van eer, en ook in
doen.

de grootheit van winsten verschillen.
Het dorp is zeer fraei, en vry wyd Hy heeft ook een fraje woning buiten

uitgestrekt. Ook is hier in’t jaar 1655 de steene Vesting, dog binnen een Pag-
een kloeke Vesting Zeelandia genaamt, ger van palissaden, en geniet van Comps-

wegen
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op alle andre buiten-plaatsen der E.lykwegen maandelyks, veertig gulden zol-

Maatschappy, een groot Heer is.dy, vyf Ryxdrs. en een quart kostgelt,
In de voorgaande tyden van oorlog,vier kannen wyn, en lamp-olie ook een

onder Madjira, plagten die van Caybo-zekere tax ; ik geloof, dat hy ook keers-
bo ook hier benoorden de Vesting ge-sen geniet. Ook weet dit Opperhooft,
plaatst te zyn; dag die zyn nu al zedertwat dorpen op Ceram onder hem staan,
1679. weder na Ceram, en op Caybobo.te weten die van Roemakay af tot Cay
gaan woonen.bobo toe, en daar om strecks. De Lyst van de Opperhoofden vanHet is ook een groot vermaak voor
Honimoa, Oma, en van alle andre Hoof-hem, dat hy nu en dan onder zyn ge-
den en bedienden van eenig belang ,bied op een Hart, en op Ceram ook wel
zullen wy hier na in ’t byzonder opge-op een schoon wilt Koebeest, op de jagt

of zelf kan gaan, of een anderlaten gaan ven, als wy de gehecle Landbeschry-
ving met den aankleve van dien, als ookHet laatste kan die van Honimoa mede
de zaken en geschiedenissen van Amboi-opCeram doen,dog tot het eerste geeft syn
na , zullen hebben afgehandelt, waarme-sebied zoo veel gelegenheit niet, als we
de wy dan van dit Eiland Oma afschei-’t Eiland Oma, alzo daar onder ook, in

opzigt van ’t Nagel-wegen, Toelchoe, den, om tot het Eiland Amboina over
te gaan, alleen hier nog maar by voe¬en meer andre plaatzen op Amboina ’s

Oost-hock, daar hy almede de vrye jagt gende, dat 'er op ’t Eiland Oma 4995
hecft, behoren. Uit alle welke zakenzielen, 1338 weerbare mannen, en675

Dati’s zyn.men ziet, dat het Opperhooft alhier, ge-

DERDEBOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.

Y Et Eiland Amboina, en deszelfs groote. Kaart van ’t zelve. Van de Kust
bJHitoe. Reden van die naam. ’t Getal der Gespanschappen en dorpen, hier
Konder behorende Naamen der Gespanschappen en dorpen, ider byzonder. Die
buiten clk dorps-hoort nog een Hooft van elk Oeli hebben. Die ook Orangkaja Ca-
mera is Het Oeli Helawan. Waar de vier oudste Hoofden van Hitoe zich ont-

hielden. Die daar na maar een dorp Ffitoe Lama maakten. Dat qualyk van zom¬
mige een stad genaamt werd. Het Spellewerks-kussen, door den Koopman Moris
weggenomen. Tot groot gemak der Rcizigers. Tomoe. Hoenoet, met de dorpen,
vel eer daar onder staande. En deszelfs koning. Verandering ontrent die dorpen.
Ajer Goeroe Goeroe, twee korte Land-wegen. Ajer Madjapait op de eenc weg.
Die zeer vermakelyk is. De Vesting Leiden hier gelegt. ’t Werk van den Sergeant
op Hitoe Lama. Hila. Rivierken bier. Kapitein Hitoe ’s oude verblyfplaats
Hil. de Hooftplaats en 't Comptoir. De Vesting Amsterdam afgetekent. Zynde t
vermiekelykste gewest van Amboina. Het Mangga’s-bosch, en de schoone Herten-
jacht. Het Opperhooft von deze kust. Deszelfs aanzien, gezag, voordeelen en
werk. Die hier een Princen-leven heeft. Hila’s Manschap. Mosappal. De Hi-
toeelen een trots volk, en al-om Mooren, uitgenoomen een dorp. Zy werden tot 't
glanten von Nagel-boomen gedwongen. Aftckening van den nieuwen Tempel op Hi-
la. Het Ocli Saylessi. Mamalo. Rivieren en Nooten-boomen. Pocloet. Lojen.
Hausihol. Den berg Capaha. En ’t gebergie Tanita, daar veel weglopers zich
verberren. Swaar Hoofd-hair van sen der zelve. Hoe ’t op dit gebergte is. Sware
Hars-boomen. 't Strand Tommol, en Indigo daar geplant. Lien , Manschap.
Grenspaal van ’t gebied des Opperhoofts van de kust Hitoe. Mamalo ’s volk. En
het Oeli Sawani. Hoekonaloe Christen geworden. Wackal, en Orangkaja Ta-
malessi in de Keten. Pelissa. Verscheiderly Oker. Eli. En het Oeli Hatoenoeko
Kayterto. Rivieren hier. Eerste Hollandsche Vesting op Hatoenocko. Nokohali.
Thealaa, Wawani, en Essen. Swavel-aarde by Essen. Gevolgen van de sware aardbeving
De rots Sipel Radja Ulaul weleer bier. Het Oeli Leals Ceyt. Steene Vesting Libaschoe
en Wauselaa. Nootenboomen bier. Verplaatzing van dit Volk Layn. Het Oeli
van Nau, en Binau. De Vesting Haarlem op Negri. Lima. Veel Rivieren. Nau-
Binau. Henneheloc. Hennelale. Het Oeli Solematta. Tolchoe. Schoone Her-
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ten-jacht, en Rivieren hier. Tiel. Christenen hier. Tengah Tengah. Hoek
van Tiel zeer gevaarlyk. Heet water. Waar die van Tengah Tengah de Nage-
len wegen. Al de Manschap der kust van Hitoe bycen getrokken.

ken, ’t geen eigentlyk het Oeli van de
'tPrincen, en Opperbestierders vanHet Eiland AMBOINA.

gansche landschap Hitoe, was.
De naamen dezer gespanschappen, en NaamenIAt dit Eiland aangaat, ’t is het

der ge-dorpen derzelve, zyn deve.J elfde , en daarom by ons het
span¬Wlaatste in rang, om dat dit het aan¬ Het eerste gespanschap, Oeli Hela-
chappenwan genaamt , bestont uit deze zevenzien-lykste, het fraaiste, en dierhalven
en dor-

ook het voornaamste van de Landvoog- dorpen, Sopele, daar in oude tyde Toe en, ider

by zon-dy van Amboina is. tohatoe, Waypaliti, daar Tanahhitoe¬
ser.Het legt van Ceram, of van Hoewa- messen , Latim , daar Noessatapi , en

mohel, by Lebelehoe, op de kust van Olon, daar Pati Toeban, de vierde van
en de vier eerste Princen des lands, plagtenHitoe na’t Noorden, twee mylen,

in ’t Oosten van ’t eiland Oma, eenen te woonen. Hier by quamen nog drie
drie quart myls. Het is, in opzicht van dicht by hen gelegene dorpkens, die zy

vel mede by hun Oeli, om zeven dor-de kust van Hitoe agt mylen en een hal¬

ve, en in opzigt van Leytimorvier my- penuit te maken, voegen, dog zonder dat
nogtans de Hoorden van deze dorpen,len en een halve, of tenuitersten vyf lang,

in opzigt van ’t eerste twee en een hal- in hunnen Raad, die de Hoofdvergade-
ve op zyn breedste, en in opzigt van ring des Lands uitmaakte, mogten ko¬
Leytimor, ontrent twee mylen breed, men. Zy waren Hoenoet, Tomoe en
gissende, dat het in de rondte ontrent Mosiappal genaamt.

20 of ar mylen beslaat. Hier na volgde het tweede Oeli Say-
Om het ordentelyk te beschryven, lessi, bestaande in deze vyf dorpen, La-

moeten wy voor af weten, dat het in twee toe, (of eigentlyk Mamalo) Poloet,
deelen afgescheiden is, van welke ’t Noor- Hausinol, Loyen en Lien , welk laat-
derdeel, of de kustHitoe, wel het grootste, te zy Tamooeli, dit is, het vulzel des
maar het kleenste,of Leytimor, in 't Zuid- gespanschaps, noemen.
Oosten gelegen , het aanzienlykste is, Het derde gespanschap Sawani , be-
om dat op ’t zelve de stad Ambon, en stont uit deze vyf dorpen, Wackal,
de Hooft-vesting legt, en dierhalven Pelissa, Eli, Scnalo, en Hoekonaloe-
de Heer Landvoogt aldaar zyn verblyf Het Oeli Hatoenoekoe, zynde het
hout. vierde , bestont uit deze vyf dorpen,

Wy geven voor af een kaart vant Kaytetto, Nochohali, Thehala-a, Wa-
eiland Amboina in het byzonder, of op wakeni, en Essen.

zich zelven buiten de groote kaart, om Het vyfde Oeli Ala genaamt, bestont
daar uit de nette strekking, in een groo¬ uit deze vyf, Ceyt, Hahoetoena, Lib-
ter bestek , dan in de groote kaart, balehoe, Wausela-a, en Layn.
te zien, zodanig als wy dat in de plaat Het zesde was 't Oeli, Nau Binau
No. XXV. vertoonen. genaamt , in deze vyf dorpen , Nau,

Binau, Hennelehoe, Hennelale, en Hen-
Van de Kust HITOE. nelatoea bestaande.

Nu waren ’er nog de dorpen Tole-
Wat de naam van dit Land aangaat hoc, en Thiel, nevers nog twee an-

Hitoe betekent in 't Amboineesch, ze- dre al over lang uitgestorvene dorpkens,
ven. Een naam, waarschynelyk aan die dic het Oeli Solematte uitmaakten, hoc¬
kust, en ook aan twee dorpen op ’t zel- wel andre die twee dorpen, in de plaats
ve, gegeven, of om dat dit gansch land van Tomoe en Hoenoet, mede onder der
schap in zeven Oeli’s, ofgespanschappen, Hitoeesen dorpen, en Tomoe en Hoe-
of wel, om dat het eerste Oeli in zeven noet 'er niet onder tellen, em dat zy al
Campons, of gehugten, verdeelt was, voor de verdeeling der andre dertig Hi-

Dit land nu, in zeven gespanschappen, toeese dorpen onder het dorp Waypaliti,
ider gemeenelyk vyf dorpen uitmaken als t wee Campons, onder gesteken waren;
de, bestont in ’t geheel uit deze vyf ofen dan maken alle de dorpen der kuft
36 dorpen, te weten, wanneer men de Hitoe, buiten het Oeli Helawan, een
Campons van ’t Oeli Helawan, of't getal van dertig uit; alle welke wel ider
goude gespanschap mede voordorpen re- haren byzonderen Orangkaja hadden;
kent, dat zy in 't eerst ook wel geweest maar buiten dien was ’er inider Oeli nog
zyn, dog naderhant zyn zy tot eendorp een byzonder Hooft, die ’t gezag ider
zamen gesmolten, waar by toen nog dric over zyn Oeli voerde, waar toe men
andre gevoegt zyn, om met haar het gemeenelyk de aanzienelykste verkoor

die zedert het jaar 1656 ook als eengoude gespanschap van zeven uit te ma¬
Orang-
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Die ook Orangkaja Camera, of Raads-heer, in
nns de groote vergadering, of Land-raad
kaja Ca-

van die kust, zat.mera is
Om met de Beschryving nu een begin

Het Oeli van het eerste, of ’t Goud Oeli te ma
Hela-

ken , dat bestond (gelyk wy gezegi17211.
hebben) uyt die vier dorpen van de eer-
ste Princen des lands, en uit de drie daar
nog by gevoegde dorpen.

Wat de vier eerste betreft, zy maaWaar de
vier ken vier byzondere verblyfplaatsen de-
oudste zer Princen in de oudste tyden uit
hoofder

waar van de allereersten van de stam Tavan Hi-

nahbitoe Messen , wat bewesten de ri-toe zich
onthiel¬ vier Way Paliti, Totohatoe op den

den ; heuvel Taunoessa , Noessatapi op de
hoogte Toemoe, naast daar aan gelegen
en Pati Toeban wat lager by ’t riviert-
je Olon, (dat nu door Hitoe Lama
midden door het dorp loopt) plagten te
woonen.

Deze vier eerste dorpen, vonden 2
En daar

naderhand goet tot een dorp in een teAAI

edorp melten, na dat Capitein Hitoe, mef
o¬ zyne Campons , Latim , en de twee
Laana

Campons van Pati Toeban, en Totoaalten.

hatoe , zig van daar afgescheiden, er
twce mylen meer na ’t Westen zyn
gaan woonen , en hebben daar af het
doip Hitoe Lama, dat is, het oude

Hitoe, gemaakt; waar by dan Tomoe

en Hoenoet , zig ook gevoegt heb-
ben

Wat nu het dorp Hitoe Lama be-
treft, (dat onder het gezag van Tanah-
hitoe Messen, en den koning van Hi
toe, stond, en dat het Campon Way
Paliti uytmaakte,) het is dat ver
maard dorp, waar van de Portugeesen
medc zeer veel weten te spreeken, en dat
zy ons met de naam van Emporaum Iten-

se , dat is , de Iitoeëese koop-plaats

en van Itum, of Hitoe, beschryven.
De koop-plaats noemen zy ’t , om dat
het toen de algemeene marlet, en d’
hoofdplaats was, waar heen zich de la

vaanen, Maleyers, Macassaaren, en an

dere volken, die van ’t Westen daar na

toe vloeiden , om de Nagelhandel (dic
toen maar pas opquam) begaven. Dog
men moet dit geen stad, en veel min de
Hoosd-Stad noemen , gelyk zommige
zo Hitoe Lama, en naderhand ook Ha

la, wel plagten op te hullen, want geen
van beide gelykt nu na een Stad, ter
ware dat men stellen wilde, dat zy met

ter tyd verandert zyn, en van haar eer
sten luister veel verlooren hebben , da
my noit gebleken is; bchalven dat men

welook, waren dit Steden geweest,
deze of gene overblyfselen nog hier, o

daar, zien zoude, die dit zeggen eenig-
zins zouden konnen bevestigen.

Dit Hitoe Lama legt op de Noord-
zyde van de kust Hitoe, in eenen hoek-

H. Deel.

Dat qua

lyk van
som mig
een Stae

genaain

word.
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daar zich het land na het Noorden be¬

gint te buigen , hebbende ’t zelve daar
een groote vlakke bogt, die al beoosten
Mamalo begint, en zig tot Hila uit-
strekt. Het dorp zelf legt nu aan een
riffig strand, daar men met een vaartuig
by quaat weder niet wel leggen kan,
hoewel het anders een vlakken, en aan-
genaamen oever geeft, van welke mer
een schoon gezicht na ’t eiland Ceram
heeft , dat 'er een schoon stuk weegs
van daan legt

Behalven nu dat het strand rondom

de gansche kust van Hitoe meest ree
vig, en steenagtig is, zoo strekt zig
hier voor dit dorp nog een rifje , dat
zig wat breeder opdoet, een wynig ter
zyden het dorp, uyt

Het legt aan de voet van een zee

scherp gebergte , dat even agter di
doip begint, dicht ontrent welk dorp
men op den korten weg, na de overzyde
van dat land, of na de Drie huysen gaan-
de, een plaats had , wegens de scherpte
der rotsen , daar men te peerd, of te

voet, over moest gaan , het Spelle-
werks-kussen, genaamt , waar op we-
gens de steylte menige staart-riem der
peerden gebroken , dog ’t geen nader-
hand , door bestel van den Koopman.
Joannes Moris, door den inlander weg-

genomen is , terwyl hy als hoofd op de
kust Hitoe lag. Het koste wel vee

moeite, om alle die klippen , door ga¬
ten , die men ’er in boorde , en me
kruit vulde, te laten springen; ook za;
er de inlander , die luy in den aard
is, wel geweldig tegen; maar hy deed
hen begrypen, dat geen menschen daa
van naderhand meer dienst, dan zy zelfs,

genieten zouden, alzo zy dien weg ge-
durig, en met veel moeite; in ’t draa

gen der Opperhoofden, Prcdikanten,
en andere menschen, betreeden moesten,
niet zonder hun leven op die rotsen, zo

scherp als naalden, met een draagstoe
op hunne schouders, en een mensch’erin.
te waagen, daar zy die anders (gelyk de
volgende tyd geleert heeft) met groot
gemak, en zonder eenig gevaar, zou-
den konnen gebruiken. Dit haalde hen
over om ’t werk te beginnen , dat in
korten tyd zeer voorspoedig, en tot
groot nut van’t gemein, ook volein-
digt is.

Ik heb die plaats menigmaal, toen ’es
't Spellewerks-kussen, nog op lag, t
peerd, met veel gevaar, en ongemak
over gereden , waarom ik my nader
hand , in hope dat dit beter zyn zou
hoewel ’t erger was) daar met een stoel
over draagen liet , dog heb toen ’t
er van daan genomen was, bevonden,
dat het nu zeer vergemakkelykt was, en
buiten eenig gevaar, om zig te laten

dra-
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Die van Halang , hebben dit Land ge-dragen, of 'er te peerd over te ryden.
nadert, en niets daar af aan die van Ma-alzo de weg nu glad gemaakt, en geer
malo gegeven, die daar over zoo ver-een rots, die dit hinderen kon, daar meer
toornt wierden , dat zy van Oeli Siva ’s

te vinden is.
nu Oeli Lima ’s geworden zyn.Door dien het dorp zo kort onder

Het vierde dorpie, daar toebehooren-dat gebergte legt, zo heeft het niet veel
de, was het rechte Hoenoet, wat tenplaats , om zig in de breedte uyt te
Oosten van de ouden, of voorigen land-breiden, weshalven de huisen, die zon

Hetweg ; in ’t gebergte gelegen.der ordre wyd en zyd aan wederzyden.
quam aan ’t strand Toehoesema uit, bydog meest na ’t oosten uytgespreid, en
welke stranden de Amboineesen hunnevry slecht van Gabba Gabba, (zynde
dorpen best kennen , en in de oude lietakken van Sagoe-boomen) gebouwe
deren, die zy dagelyks nog zingen, al-zyn, een slechte vertooning doen.
les gewoon zyn te melden , ten OosterHier in dit beroemd Hitoe Lama,
van welke strand de rivier Ajer Goeroplagten in oude tyden , de vier oudste
Goeroe, met een schoon bruysende wa-Stamhouders van de vier Hoofd-geslag
terval, met groot geweld in zee komtten, (van welke we hier na breeder spree
nederstorten , en alwaar de booten derken) als Oppervorsten van dit land Hi-
schepen gewoon zyn drinkwater, dattoe, hunnen Setel, en de Vergadering des
weergaloos schoon en helder is, gelyklands, te hebben.
in ’t gemein ’t Amboineesch drinkwaterBy dit dorp nu hebben zig (gelyk wy
valt, met zeer veel gemak te haalen.bevorens in opzigt van ’t Oeli, van drit

Van dezc Hoenocters leven ’er nogdorpen nog zeiden) ook de twee dor-
eenige , ja nog wel de meeste op Hitoepen Tomoe en Hoenoet gevoegt.
Lama. Nog was een dorpie, Pari ge-Tomoe plagt even agter Hitoe La
naamt , ’t geen wel eer wat boven deTomoc. ma, op die klippige berg, zo even by
loka gelegen was , dog dat nu meestons beschreven, te leggen. Waar van

versmolten is.men nog eenige stukken van borstwee-
Allcs, dat van deze dorpen nog over-ringen, huisen, muuren, en wat dies

geschoten is , behoort nu onder Hitoemeer is , ziet, van ’t welke hen voor

Lama, ’t geen onder den koning, Radvestingen tegen de Portugeesen , die
Hitoe , en onder eenen Orangk- ja,stukken en brokken gedient hebben, die
staat, die in staat zyn om 69 zielen.men van zeesteen , en groote klippen
152 weerbare mannen , en 59 Dati 's.nog opgezet ziet staan. Dit volk, dat
op te brengen. Zy scheppen met Hilawel eer een eigen Orangkaja had, is ni
een Coracora.een deel van Hitoe Lama geworden,

Men heeft van dit Hitoe Lama tweconder welke wy dit dierhalven mede zul-

korte landweegen, over het gebergtelen opbrengen.
van ’t Noorden na de Zuidzyde derHet dorpken Hoenoet plagt in oudeHoe¬
kust Hitoe, of na den inham van Amtyden uyt verscheide dorpen te bestaannoet,

met de boina, om op Hoekonaloe, of op dedie wel kleen, dog vier of vyf in getal,
dorpen , drie huysen, recht tegen over ’t Kasteelwaren. Een van de zelve, Loeloen ge-
wel eer

Victornia, spoedig te konnen komen,ennaamt, lag na de kant van Baguala, indaar on

der staan bericht over en weder na Hitoe Lama,'t Oosten, aan des zelfs strand Hoeho
de en Hila, te geven, alzo de weg te wa-Noesen alwaar ook haar koning ,

ter , buiten den hoek van Alang, ensa Hoehoel, dat is, ’t eiland (zy willer
Larike, om, wat te verre, en wel chienzeggen, de koning) der Alfoereesen, en
mylen scheppens is.naderhand Toemoeloe-Halat, dat isEn des

De oudste dezer twee wegen is welOost en West (mede in 't Amboinceschzelfs Ko¬

ning de kortste,die op ’t strant van Hoenoetgenaamt , zich zelven onthield. Den
laatsten naam voerde hy, om dat hy ge uyt komt, daar het land wel op zyn

smalste is, loopende na 't Zuid-ostennegen eens op zee te vaaren en niet dur-

toe; maar de andre, schoon wat langer,vende , ’t zelve gestadig van ’t Oossen
tot het Wester Zaizoen, en dus zo lan is veel gemakkelyker, beslaande ontrent

de lengte van drie uuren gaans , en eg-uytstelde , dat ’er eindelyk niets van
ter niet zonder reden (gel k ook de an-quam. Onder dezen Koning, plagter

watnog twee dorpkens te staan , dere) den naam van den korten weg dra
gende, alzo de weg ter Zee, wel drie-meer na ’t strand Hoehoe gelegen, wel

ker naamen Jris , en Sahoelau , waren; maal z0 lang is.
dog die z’n lang voor de tyden der Por Deze laatste weg is hier, in’t jaar

Vezan 1656. gemaalket. Hy is uytnement vertugeesen , door de Oeli Siva ’s van Ha-
denng makelyk , hoewel eerst wat moeselyklong, Hoetoemoeri, Baguala, Mamalo
ontrent

aan wederzyde , om boven op het geen Hative, afgeloopen, en zodaanig uit-die dor

pen. bergte te komen, dat vry hoog, en algeroeit , dat alles by stukken en brok

om door een digt bosch van Nagel¬ enken in de gemelde dorpen versmolten is
andre
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andre boomen zo schoon belommert is,
dat men zig geen aangenamer, nog koel-
der plaats zou konnen verbeelden, toi
dat men boven op de hoogte gekomen,
en daar cenige tyd, onder schoone en
hooge hars-boomen (die men ’er uyt drui-
pen ziet) gedragen is, wanneer men ein

delyk van dat hoog gebergte, weer na
het water, Ajer Massapayt, zeer styl,
en vry lang, nederdaalt, om daar wat
halte te houden.

Dit water is eigentlyk Ajer Madja
paît genaamt, een klaar bewys, dat zich
hier wel eer Javaanen , van ’t beroemt
Ryk Madjapait aldaar herkomstig
gelyk ons hier na nader blyken zal,
ter neergezet, of versterkt hebben. Van
dit water , dat een schoone rivicr is,
trekt men den berg , die even als de
vorige, die men afquam , met trappen
gemaalet is, om te vaster te staan, met
cen nieuwen moed weder op, aangezien
deze berg zo hoog is , dat men al zyn
geduld wel van nooden hecft , om ’er
behouden op te komen ; hoewel die
dragers (gemcenlyk agt aan een stoel.
dog ile nam ’er daar wel meer , om de
zekerheid ), dit op en afklimmen zoo
gewoon zyn , dat zy geen eene treede
zullen haperen, want gebeurde dat, de
buitel zou wat van te hoog, en de val
te gevaarlyk wesen , waar van nogtans
geen een voorbeeld is.

Na dat men nu boven op de twee-
de hoogte der bergen gekomen is, ver-
volgt men dien weg weer zeer verma-
kelyk , onder de Nagel-en andre boo
men , tot men zig weer genoodzaakt
vind te dalen, dat wel wat steyl is, maar

egter gemakkelyk gaat, alzo die men-
schen het lyf zo na de steilten, en we
gen , weten te buigen , dat men naau-
lyks voelt , dat men gedragen word,
veel min dat men schokt, uit oorzaak
dat hun tred eenpaarig is, lichtende de
voeten gelyk op, en die gelyk weer ne
derzettende, bchalven dat zy, ter plaat
ze daar het zeer steil is , malkanderen
ook waarnemen. Eindelyk beneden ge-
komen zynde, gaat men voorby eeniat
Sagoc-boomen , daar het land wat naf
is , ’t geen egter niet lang duurt, en dan

komt men op een zeer steenagtig strand
ontrent het dorp Hoekonaloe, of de
drie huisen , recht tegen over ’t Kastee
Victoria, uyt, daar men een uytnemenc

schoon gezigt, van de Stad Ambon, en
het zierlyk van agteren rondom leg-
gend gebergte, en van de zee heeft.

Na Hitoe Lama nu te rug e gaande.
alt alvorens van het zelve nog te zeg

gen , dat de Hollanders meesters van
dit gewest geworden zynde, op dit Hitoe
Lama, ontrent de rivier Tohokole, 1656
een steene Vesting, Leiden genaamt, van

OINA.
99

34 voet in’t vierkant, ten tyde van de Heer
de Vlaming, gelegt hebben, waar over een
Sergeant het gezag over zo soldaaten,doch
onder ’t hooger gezag van ’t Opperhooft
van Hitoe, heeft. De soldaaten onthou-
den zig op de Vesting; doch de Sergeant
heeft daar naast aan een byzonder Woon-
huys. Hy heeft veel te doen, met uyt
den inlander de stoeldragers by een
te doen komen, om hen met stoelen na van den
Hockonaloe te zenden, of om die van Sergeant
Hila derwaarts gaan, te dragen, behal- op Hi-

toelamaven dat het bestel der brieven , over
en weder , hem mede veel werk geeft.
Ook is ’t wel te denken , dat hy, die
daar recht in den doortocht woont, van
ieder een veel aanstoot lyd, om dat zyn
wooning een Compagnies huis is ; egter
hebben de Sergeanten , die wel oppas-
sen, en hun tyd waarnemen, het daar niet
jualyk , voor al , wanneer zy by den
inlanders wel staan ; want de nagelen
moeten ’t alles hier, by grooten en klee-
nen, goedmaken, die zy dog, ’t gaan zo
’t wil, aan den eenen of den anderen,
weer uyrsweeten moeten.

Het derde dorpken , mede tot dit
Oeli Helawan, of 't Goud gespanschap,
behoorende , en Mossappal genaamt,
zullen wy aanstonds onder Hila, daar het
nu onder behoort, vinden.

Van Hitoe Lama dan verder tot het
Haa-gene, dat nog tot dit Oeli behoort, over-

gaande, komt ons Hila, dat ook wel
nieuw Hitoe genaamt word, en ’er twee
groote mylen af legt, eerst voor. Dit
was wel eer maar een steenagtig strand,
daar niemand woonde. Het behoorde
onder Thealaa, en lag op een vlakken
noek op’t cynde van die groote vlak-
ke bogt, in welkers midden Hitoe La-
ma legt, bewesten die laatste plaats on-
trent vyf quart myis. Tusschen Hitoe
Lama, en de rivier Mamoa, heeft men
de rivieren Wal-kahoeli, en Way To-

Rivierenmo, die beide vry breed zyn. Hier had
hier.zig in oude tyden , de cerste Capitein

Hitoe, met de drie voornoemde Cam-
pons nedergesielt; dog van de Portugee-
sen te hard gedrult, namen zy hunne
toevlucht na ’t gebergte van Kaytetto,
ontrent de rots, Hatoe Nockoe, dat e-
ven wel niet lang duurde, want zy wier-
den door Don Andren Furtado de Men¬
dose, ook hier van daan verstroyt, en
bleven zo, tot dat wy meesters van Am-
boina wierden.

Hier op dit Hila, of nieuw Hitoe Capitein
schynen my de eerstc Hollanders ten an Hitoe ’s

oudeker gekomen te zyn, gelyk zy daarn.
verblyf-ook eenig volk , op Hatoe Noekoe ge plaats.

laten hebben , die egter nog tydigde
buy van Andrea Furtado 's komst ont-
wecken, na welke tyd Steven van der
Ilegen, met eenige schepen voor ’t Ka-

( 2
steel
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baast na de Zee-kant te zien loopen, ensteel gekomen, en Amboina in onzt
dan de zelve daar te zien vangen, en ne-handen geraakt is, ’t geen den Amboi
derschieten , dat eerst geschiede als wynees ook gelegentheid gaf, om weer na
maar pas voorby ’t gezelschap waren,zyne oude landen, van welke hy gevlugt
daar men die beesten dan zag neder-was, af te zakken, gelyk ook Capitein
vallen. Een vermaak, dat met geen penHitoe, met de twee andere Campons,
te beschryven is. Weshalven ook veelOlon, en Sopele, weer op Hila quam,
vrienden van 't Casteel, pas vier en eenalwaar hy een dorp, niet verre van strand
halve myl hier van daan , zeer licht naop een vlak en zeer vermakelyk land,
Hila om een uitvlugtje komen.pas beoosten de rivier Wallohi, aan-

Het Op-Hier legt een Koopman als Opper-ley
perhoofthooft , die 't bewind over de ganscheOok heeft de E. Maatschappy , wat
van deze

kust van Hitoe, mitsgaders over Loenader aan strand een houte Logie op- Kust.
hoe ’s Vesting, en’t geen daar ondergeslagen, en van dit Hila zedert de
behoort, heeft, dog men moet door dehooftplaats dezer kust gemaakt, ook alhier
kust van Hitoe hier niet het land in 'teen vast Comptoir opgericht, dat een
ronde, maar alleen de Noord-zyde , envan de vermakelykste buitenplaatser
die nog bepaalt, verstaan , dat wy hiergeworden is.
na zullen onderscheiden , en hoe verreMen heeft om deze Logie in ’t jaar
zig zyn gezag uitstrekt.1637. eerst maar een houte Pagger ge

Hy is hier gesteld, om alle de zaaken Deszelf,maakt; naderhand heeft de Heer Otiens
van de E. Maatschappy, hier voorval-aantien,daar een steene Logie gelegt, door de

gezaglende, en vooral die van het Nagel-ontHeer Demmer in een steene vesting
voordec¬

fangen, en vertieren van kleeden, ryst, ien, enverandert ; dog die de Heer de Vlaming
sout, en wat des meer is , even als wy werc.tot so voeten in ’t vierkant vergroot,
van ’t Opperhooft van Honimoa gezegten met een steene borstweering, 10
hebben, waar te nemenvoeten hoog, en met tegens eenstaande

Hy is, zoo ly de oudste in dienst ispunten voorzien heeft. Op deze ve-
de naaste in rang aan den Capitein, ensting, Amsterdam genaamt , die wy in
zit dus ook als een lid in den Politykende plaat, No. xxvi. nevens 't Quaarts
Raad, en in eenige andere vergaderin-huys aan de eene, en’t gebergte aan de
ges. Hy geniet het zelve van de E-andere zyde vertoonen, leggen 16 stuk-

Compagnie, als ’t Opperhooft van Ho-ken geschut, en ao soldaaten, onder
tnimoa. Zyn werk is in alles by naeen Sergeant , die weder van ’t Opper

Zyn voordeelen niet minder.zelve.hooft afhangt, zynde nu van een heg-
te Pagger en Corps du Garde voor- Zyn vermaak, en zyn inkomst van de

visschery, veel grooter; behalven datzien
er ook alle morgen een versch harte-Dit is het vermakelykste land van

beest voor hem , en een voor den Land-gansch Amboina , zo wegens de schoo-
voogt , al vroeg voor zyn deur leggenne vlaktens, en heerlyke rivier, daar

moet, ’t geen zyne jagers , die ’er metmen zich wasschen gaat, als wegens de
vermakelyke heuvels, die mendaar rond- de honden op uytgaan, hem bestellen,

die in groote menigte, aldaar met gan-om heeft, op welke men gewoon is te
sche troepen by een loopen , en vanpeerd op de Hertejacht te gaan. Mer
welke ik ’er gegeten heb, zo ongemeenheeft 'er ook nu verscheide Moorsche

lekker, en zo fyn doorregen van vetdorpen, behalven nog een Christen dor p,
dicht by een , en zeer na by de Pagger dat zy den allerbesten os in Holland
van ’t Opperhooft. Maar een ongemeen zeer verre overtroffen; hoedanig zy meest
vermaak, en de grootste verlustiging vallen, wanneer de horens weer uytge-
geeft ook een zeer schoon en groot bot zyn, en beginnen ruig te werden
Mangga’s-bosch, dat maar pas buiten waar na men die ook ruig-hoorens
deze dorpen, en zeer dicht by de Ve noemt. Hier mag ook niemant, dan
sting is, dat die van Hila, en veelen van met zyn verlof, gaan jagen, alzo dat van
Amboina overvloedig van die schoonc zyn recht is, gelyk het ook zoo met
Mangga’s vrugt voorziet. Ik heb de recht van de Landvoogt alleen aan ’t
tyd beleeft, dat een groot geselschap van Casteel, die hy hier verbeeld, gelegen

isvanHeeren, en Juffers, op ’t midden
den dag, onder de frissche lommer deser Wil hy een wild jong Koebeestjc heb-
boomen, niet alleen van de hitte der ben, hy belast den Sergeant van Loehoe

zonne bevryd saten, maar ook ’t vermaak maar , om ’er hem een of meer te be-

hadden, om de harte-beesten, en bosch- zorgen, alzo het gewest, daar zy o-
verkens , die wy van het naby gelegen vervloedig vallen, onder die Sergeant,
gebergte, en ongemeene lustige heuvels, en dit weer onder dit Opperhooft staat.
zagtjens afdreeven, voor by zich hener Dus heeft hy tot zyn verlustiging,

ook een schoone Orembay, met eenonder en door dit Mangga ’s-bosch ver-
bosch-



Dichier

een Prin

le

en

hieeft.

A MBOINA. IOI
bosch-schieter, en ao mannen ’er toe verzockt hy andren in de plaats ; waar

voor zy zo veel in hen is zorg dragen,die op zyn bevel klaar moeten staan
om dat dit Comproir hen veel voordee-zonder, dat hy een stuiver, onko-
len, voornamelyk als 't Opperhoofd hunsten daar van heeft, hoewel men het den

gunstig is, geven kannaam geeft, dat het tot dienst van de
In de latere zielbeschryvingen heeft zu,E. Maatschappy is.

Ter zyde de Vesting , in de Pagar Hila, met zyn Campons uitgeleevert, Man-
541 zielen, 145 weerbare mannen, en schap.heeft hy ook een schoon huys, dat
64 Dati ’szierlyk , en niet alleen tot zyn byzon-

Het dorp Mossappal, dat nu mede Moslap-der gebruik, maar ook van die grootts
onder Hila gerekent word , lag eertyds palis, dat hy zeer gemakkelyk verscheide
een half myl van strand, agter den hoekvrienden ’er in huivesten ian. Ter zy-
van Mamoa , op een heuvel , dog eenden de Pagar heeft hy een zeer groott
myl beoosten Hila; maar nu leggen deen fraije Thuin , waar op zyn thuinier
Campons, Latim, Olon, en Sopele,past, om hem van schoone kool, endi
met het dorpie Mossappal dicht be-vie, uiinemende malse salade, veel aan-
zuiden de Vesting by malkanderen, o-genaamer, als zommige hollandsche
ver welke ’t geslagt van Intsje Tay, alsschoone Pieterselie, Chinesche Radys

'tvoogd van den jongen Tepil , lanten andere dienstige Moes-kruiden , te

gezag gehad heeft, tot dat het zig daarvoorzien ; bchalven dat die ook mei

meer en meer in gedrongen heeft; datveel fraeje boomtiens , en andre ge
eindelyk nog tot andere van zyn nawassen, bezet is
zaten, gelyk wy zien zullen, overge-Pas agter, of ter zyde de Pagar
gaan 15heeft hy een diergaarde van levende Her-

140Moessappal is sterk 136 zielen,ten, en andere gedierten, die hy tot zyn
E1 L99onder men ge weerbaare mannen,Hy heeft een groovermaak houd.

Dati ’s, telt.getal Koebeesten, jonge en oude, waar
Is’er een bars en wederspannig volk DeHi-van hy niet alleen melk, en boter, maar

op die gansche kust, zoo zyn ’t die van toeesen,als t hen belieft ook een kalfje voor
een trotHila en Hitoclama, waar van wy ondeniet, en maar voor 't slachten bekomt
volk,er

de zaken van Amboina verscheide voordat alles op zyn tafel verschynt, zonder dat alom

Mooren,beelden zullen ontmoeten. Ook warenhet hem iet anders , dan de Bengaalsc
uitgeno¬zy te trots, om zelf bomen aan te planboter, kost; want wat de speceryen aan
men eenten, waar om zy (dit voor schande hougaat , daar geeft hy ook niet veel gel- dorp.

dende,) niet veel Nagelen van zich zelvoor uyt , vermits zy die nu en dan
ven, maar ’er daarom echter geen geal mede Franco, van den inlander beko-

brek hadden, alzoo zy die, ryp zyndemen , alzo ’er ook hier en daar Noo-
van andre wisten op te kopen, en ver-ten-boomen op Amboina zyn.
kogtenze dan aan andre; houdende deHy heeft ook schapen, gansen, end
kleene dorpen voor hunnne boeren envogels hoenderen, en duiven, in o-
slaven.vervloed, dog voor zyn geld, hoewel

Men heeft egter; na ’t afschaften van-’t zelve mede niet veel van voeder kost.
Ly wer.

de oude Land-Regeering der vier Hoofalzo de stof van de ryst, en padi, voo den tot

plantenden van de kust Hitoe, hier ontrentverhem is, immers zooverre als hem voor
van Na-andering gemaakt, en lien gedwongenlaxeeren is toegestaan gel-bo-

dat ider huisgezin 8o Nagel-boomkensOok heeft hy verscheide Paarden op men ge¬
t dwon-moest planten, dat egter (gelyk ookstal , met kostelyke Engelse en met

afschaften van die Regering) niet zondergen.Fransche Zadels, en van heerlyke tuigei
groote moeite, gelyk elders blyken zal,voorzien , waar onder zomtyds cenige
geschiet is.van louter zilver zyn ; met welke paar

Hier omstreeks zyn het al Mooren, ofden men by heele gezelschappen van
Mohhammedanen, uitgenomendat menHeeren en Juffers , die daar nu en dat
een kleen Christen-dorp ontrent de Ve-van Amboina komen, met ’t aanbree
sting heeftken van den dag, na ’t een of ander

Als een van de fraje gebouwen derdorp uytgaat, en niet, dan na grootver
Afteke-Mooren op de kust, daar veel van hunmaak in ’t bosch genooten te hebben
ning vanne Tempels zyn, munt de nieuwe Temtegen de avond in de schoone maneschyn de nieu-

Wpel van Hila boven alle andren uit. we tem-naar huis keert.

pel vanvertoonen dien in de Plaat, No. XXVIIDus ziet men dat dit Opperhoofd
Hila.van buiten; van binnen valt 'er niets t:hier een Princen leven heeft, dat hen

zien, dan de matten, waar op zy ne-met veel meer rust, dan meenig Vorst
derzitten, en een kleen huisken met lin-gebeurt ; alzo de meeste last van zyn
nen bekleet, waar in de Priester is. HeiComptoir op zynen Assistent, en op

den Sergeant aankomt, voor al zoo gebouw is zeer net, en ’t zou veel ho-
ger opgetrokken zyn, indien men datdie na zyn genoegen zyn; zo niet

1 3 uit
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vel, Jaloeli genaamt, niet verre van deuit vreze voor de aardbevingen niet ge
groote rivier Way Ela, of Solopay, doglaten had. De tralien, en andre ziera-
nu legt het aan strand, ontrent ander-den ’er nevens, gelyk ook de neuten,
half myl benoord-oosten Hitoe Lama,daar de bollen op rusten, zynappel-bloe¬
tusschen het welke en dit dorp, menzem, de deuren en bollen zyn geelagtig
de voornoemde rivier Way Ela een halfde pilasters der Tempel-deuren , bene
myl ten Noord- Oosten Hitoe Lamavens de kleene, die beneden langs den
en dan nog twee kleene waterkens heefttrap lopen, waar mede men na den Tem
Het legt met de drie andere dorpkens vanpel opgaat, gelyk ook al de pilasterkens
dit gespanschap aan ’t zant-strand Le-givierentusschen het trali-werk, zyn zee groer
belissa ; aan een riviertje Way Oeme,geverwt, ’t geen ook de kouleur der ge
dat is, de rivier des lands genaamt, enslingerde onder- en boven-lysten is, die
een weinig beneden Way Ela. Het be-in ’t midden met een effen geele platte
staat uit drie Campons, zamensterk271lyst onderscheiden zyn
zielen , 84 weerbare mannen, en 28Men gaat met vier brede trappen op.

ge-Dati ’s, staande onder een koning,alwaar men dan twee deuren ziet, die
Opmenelyk Latoepolocnoeno genaamtop een rood-geverwde styl sluyten, of

dit Mamalo vallen benevens de Nagelen Nootende welke , geel van verw zynde , een
ook zo schoone Nooten-musschaat-bo-bomen.brede rode kring gemaakt is, die zich
men, als in Banda, gelyk mede op Le-met zyn andren zwarten ronden binnen-
belehoe-kring, als ook met de swarte geverwde

Het dorp Poloet of Poroet, het twede Poloet.zieraden van snywerk op de vier hoe
van dit Oeli, lag een half myl Noord-ken der deuren zeer frai van verre aar

Oostelyker, dan Mamalo in 't eerst laghet oog vertoonen; behalven dat ool
dog legt nu mede beneden aan strand byhet dak, en de kap des Tempels, ide
die van Mamalo. Zy staan onder eenmet zyne zieraden aan de zyden , ( die
Hooft, dat Latoewiloeloe genaamt werd.zeegroen, dan root, en dan groen ge

verwt zyn,) zeer het oog van den be Men zegt, dat zy van Porto af komstig,
schouwer verlustigen; en voor al verro en herwaarts gevlugt zyn, om de wreed-

heit van den koning van Porto, op Ho-nen zig de drie bollen boven op de hoog-
nimoa, te ontwyken. Zy zyn sterk120ste kap des Tempels zeer frai, waar van
zielen , 62 weerbare mannen, en 15de middelste peer gezegt werd van zuii
Dati ’s.ver zilver, en de twee andre van gout

te zyn , doch ik gelove dat het eene Lojen, het derde dorp, legt niet ver-Lojen.
maar verzilvert, en ’t ander vergult houi re van Poloet, na’t Noorden of Noord-

wezen zal, dat al genoeg is, om in de Oosten , dog 't rivierken Way Oeme
oogen der mindere Mooren te blinken, legt 'er tusschen beide, hebbende (gelyk
hoewel Hassan Soeleiman, eerst een var ook Poloet plagt te hebben) een mocje-
de fynste en vermogenstePriesters op deze lyken opgang, zynde in de oorlogen van
kust geweest, daar na Orangkaja van Hila, Kakiali een vastigheit van hun geweest
met de naam van Orangkaja Boelan ge- Nu legt ’t mede aan strand en is sterk
worden, die ontwerper en besteller van 140 zielen , ay weerbare mannen , en
den bouw dezes tempels geweest is, syn 19 Dati’s, onder haren Orangkaja.
genoeg was, om ’er van den onnozelen Hausihol, ’t vierde dorp van dit ge-Hausihol.
inlander gout en zilver voor te ontfan spanschap, lag nader aun strand, langs
gen, aangezien grooten en kleenen hen een laag dog zeer scherp gebergte, dat
als een Godheit (zelf toen hy nog maar al mede een zeer steilen opgang, en ook
Priester was) voor al na dat hy van Ba- tot een Vesting der Hitoeesen gedient
tavia met zulk een pragtige statie geko¬ had, en was een halve myl benoorden
men was , aanbaden : want al wat hy Mamalo zodanig, dat het op ’t strand
deed was goet, en al wat uit zyn han- Zaylapi uitquam, gelegen. Het had dric
den quam was heilig grote Campons, die met hare huizen tot

Na dat wy dit Oeli Helawan, (dat aan den berg Capaha zig uicstrekten.
ook wel 't onvervalschte noemen) enzy Zy zyn onder hunne Orangkaja nu 422

de dorpen, daar onder staande, dus ver zielen , 123 weerbare mannen, en 50
re beschreven hebben, zo gaan wy tot Dati ’s sterk.

het Oeli Selessi, of Saylessi over. Het Ontrent een halve myl na ’t Noord- Berg
legt in ’t Noorden, en in 't Noord- Oosten dicht aan strand, heeft men den Capaha-
Oosten van Hitoe Lama, en bestaat uit steilen berg Capaha, waarop zig de weer-
de dorpen Latoe (anders eigentlyk M. spannigen in’t jaar 1643 onder den
malo) Poloet, Hausihol, Loyen, er Orangkaja Toeloecabesi zeer versterkten.

Lien, dat 'er nu van afgescheiden is en dagten dat die post onwinbaar was,
Latoe of Mamalo, een groot dorp ten ware de Hollanders vliegen konden,

lag eertyts wel anderhalf myl landwaart wat daar van gevallen zy, en of die plaats
zonder vleugels te veroveren was, zul-in op ’t gebergte, of zekeren vasten heu-

len
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wy op zyn plaats zien. Dit isgeen dorp.
maar een woest gebergte, dat anderhal
myl in ’t ront niet bewoont, en in de
tyt van den Heer Philip Lucaszen aan Ta
halile, Toeban Besi’s derde zoon, en va-
der van den voornoemden Toeloecabesi.

maar tot een woonplaats gegeven was,
zonder eenige schynbare gedagten, dat
men daar in de later tyd met de zoon var

die man zoo veel spels hebben zou.

of pasTusschen Capaha en Way ,
achter Capaha, heeft men het gebergte
Tanita, zynde ’t hoogste van’t gansche
eiland , en ontoegankelyk, ja zelf de

bomen zyn met een zeer dike mosch
(even als de bomen in ’t bosch na’t groot
binnen-meir op Boero) zodanig bewas
schen, en dit gebergte ook altyt zoo
kout en dyzig, dat de menschen schrik
ken om ’er na toe te gaan, weshalven
daar niemant in tyden van vrede komt,
maar by oorlog, of wanneer men op de
weg-lopers uittrekt , dan zyn ’er wel men-
schen na toe en boven op geweest, en
dat zig ook weglopers jaren lang daar
verschuilen, is zeker. Altoos ik heb 'er

een gezien , die van daarafgebragt wierd
zeggende, dat hy daar wel drie jaren
zich verborgen gehouden had; hy zag
er zeer wilt en woest uis, ik zag noit

ook zoo swaren hair op ’t hooft van een
mensch; want behalven een zeer swaren

bosch, hem verre over debillen hangende,
waren er nog agt of tien zeer dikke
strengen, als tuiten gebreid , die hem
mede zeer laag van ’t hooft hingen.

Boven op dit gebergte is het volgens
de berigten der gener, die 'er gewees
hebben, zoo kout, dat 'er geen levent

gedierte ontmoet werd, dan eenige swar
te hagedissen, die zich in een mosch.
dat zoo dik als een man in zyn midder
is, verschuilen. Ja zelf kan men’er geen
vuur aanhouden, om dat het mosch en

’t geboomte te vogrig is, tot zo verre.
dat men het water daaruit drukken kan

Wat lager is het warmer, en daar heeft
men Damar-of Hars-bomen, die over
vloet van hars uitleveren.

Ontrent een myl ten Noord-Oosten
van Mamalo heeft men een vlak stuk

lands aan strand , Tommol of Toemo
genaamt, dat in de later tyd, onder de
Heer vander Stel, tot aanplanting van
Indigo gedient heeft; ook heeft men
tusschen dit en Mamalo , twee kleent
rivierkens.

Een groot half uur beoosten dit stul
lands legt het dorp Lien, dat tot den
oorlog van Capaha mede tot dit Oeli be
hoorde, dog is toen daar van afgeschei-
den, alzo ’t onze zyde koos, en zig by
die van Way voegde, waarom het na-
derhant, by de Heer de Vlamings tyd.
ook op zig zelven gelaten, en tot nog
gebleven is.

INA. 103
Eertyds lag het in 't gebergte met zyn

drie Campons wel anderhalve myl van
strand ; dog nu legt het aan strand in
een bogt op de Noord-Oost-hoek. Het
staat onder een Orangkaja, en is 1129
zielen, onder welke 345, weerbare mannen
en 125 Dati 's. Men komt van Toemol in
een vierendeel myl op Hochoe, dat nog
een myl van Lian lag. En nog een quart
myl van Toemol heeft men Way Ma-
ta, en nog een weinig scheppens verder
komt men by de voet van Capaha.

Tot hier toe strekt zig ’t gezag van’tTeni

Opperhoofd van Hitoe uit; dog om paal van

’t gebiedgemak wegen die van Lien hunne Na-
des Opgelen (zo my voorstaat op hun verzoek,
per¬

m dat Hila zover van hen af is) op Ha hoofts

van deroeko, dat al eenigzins een vette vede.
lcustuit de staart van dit Hitoeëes Opperhooft
Hitoe.

en voor 't Hooft van het Eiland Oma,
zeer voordeelig is; dog zy staan anders

voor ’t verdre onder 't Hooft van Hitoe

Het volk van Mamalo, en die verder Mama-
onder dit Oeli behoren, vallen vry wat losvelk.
lui, ja onwillig zelfs tot die diensten,
die zy verpligt zyn te doen , en stout
in ’t ondernemen van zaken, waar toe

geenzins bevoegt waren , waar vanzy

zy preuven aan haar eigen volk, zelfnog
onder de oude regeering der vier hoof
den, gegeven hebben. Zy waren in ou-
de tyden Oelisiva's, dog zyn door zeker
geschil, ’t geen zy met die van Leyti-
mor kregen, toen zy nog by Hoetoemoe-

ri woonden, Oelilima’s geworden, ver-
schillende in hun nieuwejaar en feesten
van de andre Hitoeësche Mooren.

Het derde Oeli, Sawani genaamt, be Het Ock
stont uit de dorpen Wackal, Eli, Sena-Sawani.

lo , Pelissa, en Hoekonaloe; dog die
Hoeko¬

laatste, Christen geworden zynde, zyn
naloe

van hen afgezondert, en in den inhamChristen

gewor-van Amboina aan de drie huizen ge-
den.

Wackal, een kleen dorpken , dogWackal.

egter ’t Hooft van ’t Oeli, legt een half
myltje bewesten Hitoe Lama, aan een
riffig strand, waar ontrent men veel Ca-
lappus-boomen heeft. Het staat onder

een Orangkaja, die ’t gezag voert over
304 zielen , 93 weerbare mannen , en
46 Dati ’s

Hier zullen wy op zyn tyd eener Grano¬
Orangkaja Tamalessi vinden, die met Ka kaja Ta¬

malessikiali heeft moeten in de keten gaan, on
in dedat hy zig ontrent ons allenthalven on
keten.

getrouw betoont had, hebbende zigook
laten gebruiken, om de Macassaren te-
gen ons in’t jaar 1641 om hulp te ver
zoeken.

Pelissa, wel eer boven in 't gebergte pelisa
gelegen , was maar een kleen dorpie,
nu meest uitgestorven, en waar van't
overige volk nu in Wackal woont, daar
het agter Eli plagt te leggen; hier valt veel

fyne
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Wawani, het vierde dorp van ditfyne bruine, geele , en swarte oker Wawani
Oeli , lag certyds bewesten Kaytetto,Eli lag wel eer ook in ’t gebergte a - en Essen.

dog hoger op een zeer steilen berg,ter Hila; dog nu digt beoosten Hila,
een deel van den berg Wawani zyn-sterk zynde 9a zielen, 32 weerbare man¬
de, die na dit dorp zyn naam draagt;nen, en 18 Dati’s

wiens top ontoegankelyk, en wel tweeScnalo, het sterkste dorp van dit Oeli;
mylen van ’t strand gelegen is. Totlag eertyds een groote myl beoosten Hi-
den zelven strekt zig maar een naeu-la, en wel een myl in ’t gebergte, bo
we weg, die de Hitoeësen in den oorlogven de rivier Wakkahoeli, op een zeer
van Kakiali tegen ons met veel vastighe-steilen en scherpen heuvel; dog nu leg-
den versterkten, en daar hy van’t jaar1638gen zy ontrent de Vesting van Hila,
tot 1643 zich onthielt , waar uit wysterk 116 zielen, 45 weerbare mannen,

hem egter metter tyd hebben wetenen 28 Dati ’s.

e vernestelen.Nu gaan wy van dit tot het Oeli Ha-
toenoeko over,’t geen uit de Moorsche Het is te- enwoordig maar een kleen
dorpen, Kaytetto, Nokohali, Thealaa, dorpie, dat met het dorp Essen te za-

Essen, en Wawani, bestaat. men maar 100 zielen , 28 weerbare
isKaytetto, het Hooft van dit Oeli, mannen, en 19 Dati ’s uitgee 't

een dorp, dat eertyds een grote myl be¬ Essen lag niet verre van Wawani
wat meer na strand toe , dog’t is nuwesten Hila, aan den opgang van een

gebergte lag, ’t geen aan den berg Wa zo goet als uitgestorven.
wani vast is, op een plaats, die niet moe- Ontrent dit dorp valt swavel-aardc, Swavel-
jelyk om op te gaan, dog wel een myl die men’er graaft , waar van zig Ra-aarde by

Essen.van strand af was, aan welk strand zig kiali ook tot ’t maken van bus-keruit
twee of drie rivieren by een ontlasten, op den berg van Kapaha, wist te be-
niet verre van Hatoe Noekoe, dat in 't dienen; dog ’t is zeer weinig dat men
Westen lag, en een hoge swarte rotzi er vint.

ge hoek was, alwaar ook tusschen de Als men hier een mans diepte delft,
kloven der klippen een rivier in zee af- is 't als of men kokend, of borlend wa-
stroomt. Ontrent dit strand, Pasir Poe ter vernam , dat met een groot gedruis
teh, of wit zant, genaamt, plagten in schynt aan te komen; ook heeft men ’t

’t laatiste van de tyden der Portugeeser zelve wel ontmoet , waar om men me-
de meeste dorpen van Hitoe, immers de nigmaal gevreest heeft, dat die berg de
voornaamste der zelve, by een te leg- een of de andere tyd nog eens springen
gen, waarby die van Noessaniwel, vlug zal.

tende voor den vyand, zig voegden. In’t jaar 1674. by de groote aardbe¬
Gevol¬Hier ontrent, daar die rivier van de ving, is hy zeer gescheurt, en zyn on

gen van
rots en tusschen de zelve in zee stort. deraardsche swavelkolken zyn ter zyde ware
lag wel eer de eerste Hollantsche Ve- op twee verscheide plaatsen uytgebor-aardbe-

.sting, 't kasteel van Verre genaamt. ten , en in zee geloopen , waar dooi
Naderhant hebben die van Kaytettc groote stukken lands wegzonken, waar-

zig onder de Vesting van Hila, digt by om het begin dezer aardbeving aandien
’t strand, een weinig bewesten de zelve berg ook toegeschreven is.
nevens hunne andre dorpen begeven, Zy gter Thealaa legt nog een sterkeDeRots,
zyn sterk 163 zielen, 2 weerbare man- rots , door Kakiali mede versterkt, en Sipel.
nen , en 26 Dati’s, staande onder eenen Sipel genaamt.Ook plagt 'er agter
Orangkaja. Thealaa in’t gebergte , een magtig

Nokohali, het tweede dorp van dit dorp te zyn , diens Koning het gehecl
Oeli, lag wel eer ook by Kaytetto in’t ge- Oeli Kaytetto wegnemen wilde; dog
bergte, dog wat meer na’t Oosten, en die van Hoenoet, toen ook een vermo-
wel een halve myl van strand, op eenen gent dorp, van hen te hulp geroepen Padia
heuvel, die moejelyk te beklimmen was; zynde , nebben het volk van dien Ko-Lia-,
dog zy leggen nu by een. Het staat on nine , Radja Ulaul, verslagen, en 't wclcer

hier.der een Orangkaja, die over 8o zielen, verschot van hen is in de swaare aard-
27 weerbare mannen, en 17 Dati ’s, beving met het dorp versonken , dat
gebied. aan de groote kuyl in ’t gebergte nog

Thealaâ, het derde dorp, wat Oo- kan gezien worden
stelyker dan de twee andere, en zeer digt- Het vyfde Oeli is dat van Leala, of Heroeli,
'er by , hoewel op een anderen heuvel, Ala, zo genaamt, om dat de inwoonerslcala-
bezuiden de Vesting Amsterdam, een in oude tyden die van Alang verslagen
halve myl landwaard in, dog nevens hebben. Hier onder behooren de dor-
de vorige dorpen nu digt by RKaytetto pen Ceyt , Hahoetoena , Lebalehoe,
gelegen, is 190 zielen sterk, staande Wauselaa, en Layn.
onder een Orangkaja, die over 33 weer- Ceyt, dat voor desen een half mylCeyt,
bare mannen, en over z4 Dati s ’t ge- van strand , boven de groote rivier
zag heeft. Hoe¬
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Hocloe, op den rug van een gebergte
lag, vertoont zig nu dicht by een wit
strand, op, of pas binnen den vlakker

hoek Hocloe, bewesten een steene ve-

sting, die daar geboud is. Het is een
fraay gelegen dorp, dat 186 zielen, 53
weerbaare mannen, en 34 Dati’s, heeft
De Orangkaja van dit dorp is hoofi
van dat Oeli , en het doip legt ander
half myl bewesten Hila. Tusschen Ceyt
en Hatoenockoe , een myl buyten de

wal, is een rif, dat idereen niet bekent is
Hahoetoena , dat eertyds bezuyden

Ceytlag, op een steilen en hoogen berg,
legt nu aan strand niet verre van Ceyt,
pas den hoek om, hoewel dit doip we-
gens de zickte der ingezetenen , al dik
wils van plaats verandert is, gelooven

Lyde , dat de zelve betoovert was.
zyn 233 zielen , 66 weerbare mannen.
en 30 Dati ’s, onder hun Orangkaja
sterk.

Libalehoe, en Wauselaa, twee dicht
by den anderen gelegene dorpen, zag men
wel eer op een hoogen en steilen berg
bezuiden Ceyt, ontrent de rivier Way-

wau, die 'er tusschen beiden loopt, leg

gen , hoewel sy nu pas een falconet
schoot van Hahoetoena , ontrent de

mond van die rivier , op een hoek lanc
verplaatst zyn. Het laatste legt een hal-
ve myl van Ceyt, en het eerste pas half
zoo verre van dat dorp , zy zyn te za
men 477 zielen, 139 weerbare mannen.

en 72 Dati’s onder hun Orangkaja 's
sterk.

Op dit Libalehoe , of Lebelehoe,

lagt de groote markt van dat gansch
Landschap te zyn , waar toe daar een
zeer bequaam en vlak strand was, ools
vallen hier schoone Nooten.

In’t jaar 1667. zyn zy door ordre
van den Landvoogt van deze plaats te
gen hun dank, dog om redenen van be-
lang, dicht by de Vesting, ontrent de
rivier Hocloe anderhalfmyl bewesten

Hila gelegt.
Het dorp Layn lag wel eer landwaarc

in , wel een myl van Libalehoe, om de

Zuid, en op een hoogen scherpen heu
vel, die niet wel te genaken was , alzc
de inlanders zich met rotangtouwen af
lieten. Zy leggen nu al mede aan strand,
dicht by Libalehoe, ontrent die zelve
hock , en zyn 178 zielen 59 weerbar-
mannen, en 30 Datis, staande ondereen
Orangkaja, slerk

Dit is een zeer ryk Nagel-gewest.
waar by 1665. een kleene steene Ve

sting, zonder naam, met 6 stukken,n
20 man , waar over een Sergeant 't ge¬

zag hecft, geboud is. Dit Oeli plagt
met een Coracora van 4 Gnadjo ’s, hoe-
zy in’t jaar 1671. in tween verdeeld

zyn, te scheppen.
H. Deel.

OINA. 105
Het zesde Oeli is dat van Nau,en Het Oe

Binau, onder ’t welke Nau, Binau, Hen- van Nau,
cn Binau.neheloe , Hennelale, en Hennelatoea

of Hellatoca, behooren.

Deze alle leggen by een op een uit- De ve¬
stckenden hoek, ontrent twee mylen be- sting
vesten Ceyt , agter de Vesting Haar-Haar-

lem, opem, in’t jaar 1655. daar gesticht, die Neen
wel wat groter, dan de vorige, dog c-Lima-
ven eens van bezetting is. Zy worden
gemeenlyk Negri Lima genaamt, om Veel ri-
dat die vyf dorpen by een leggen, en vieren.
men heeft tusschen Hila, en Negri Li-
ma, elf rivieren, en daar onder verschei-

de groote. Pas ’er bewesten is de schoo-
ne groote rivier, Wahalela, gelyk ook
nog een half myltje van daar een kleen
spruitje is, Way Sia genaamt, en niet
ver van Hennebeloe gelegen. Het is
een heerlyk Gewest om te jagen.

In vorige tyden was dit Oeli in twee
declen verdeelt, te weten in Nau, en
Binau , de twee strandelykste stonden
onder een byzonder hoost, en de drie,
die meer landewaard in lagen stonden
onder een anderen Orangkaja

Nau lag eertyds op een steilen heu-
vel; dog die een gemakkelyken opgang
had, aan wiens voet een sterke rivier

was. Zy zyn nu met haar drie Soa ’s.
318 zielen , 92 wecrbaare mannen , en
34 Dati’s, sterk. Dit is ook een zeer
ryk Nagel-gevest.

In’t jaar 1602. hadden de Hitoeesen

zighier tegen de Portugeesen versterkt,
dog wierden door Furtade in April 'er
van daan geslagen.

Binau legt niet verre van daar, meer
landwaard in, en ook hooger ; dog de
op van dezen berg is kleender , en ze
zigtbaar van buiten niet, als de vorige.
Jarricus maakt er Benauw van , dat is,
de zoon van Nau, als of het Hebreeusch

was ; maar die goede man wist immers
vel, dat de Hitocesen geen Hebrecusch
verstonden , hoe kon’t hem dan in ge-
dagten komen, dit zoo wonderlyk ver-
re gezogt , en zoo buiten den haak
te vertaalen, behalven dat hy dit woort

ook anders , dan de naam van dit dorp
is, dat is Benauw, in de plaats van Bi-
nauw, uytsprak; dog wy vergeven hem

dat geerne, om dat hy ons veel andere
dingen, die beter op beenen staan , aan
de hand geeft.

Dit dorp is onder zyn Orangkaja
sterk , 131 zielen , 46 weerbare man-

nen, en 25 Datis, ook maken zy drie
Soa s uyt.

Henncheloe is de naaste berg agter de
Vesting, op de rivier na 't Zuiden toe,
een halve myl van strand af, hebbende

een moeselyken opgang wegens zyne
noogte Boven is hy vlak , en vol

vrugthoomen, zynde in Furtado 's ty-
den

Nan,

Binau,

Henne-

heloe.
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rengah legt , zo dat nu Tiel maar uytden de vlugtberg van die van Assaloelc
de twee eerste Camrons bestaat. Heten Larike geweest. Het is nu 246 zie
legt pas binnen een klippigen hoek, aanlen, 57 weerbare mannen, en 33 Da-
de West-zyde des zelfs. Het is onderti’s, onder zynen Orangkaja sterk
zynen Orangkaja, Liloebesi, 408 zie-Men heeft hier een rivier, ontrent my
en, 10; weerbare mannen, en 44 Da-van Orien gelegen, Way Kaysoeri ge- Christe-
ti’s sterk. En zyn eenige van dit dol Vnenhienaamt.
Tiel Christen geworden.Hennelale , het vierde dorp van dit

Die van Tengah Tengah woonen eOeli, eertyqs op den berg Kaysoeli
nu mede aan strand, een myl van Tiel, nglandwaard in van Henneheloe, gelegen.
op dien zelven hoek , dog meer na 't84 weerbartis nu sterk 250 zielen ,
Noorden , en na buyten , onder tweemannen , en 29 Datis, staande medt
Orangkaja’s, zynde nu sterk 274 zie-onder een Orangkaja.
len , 76 weerbaare mannen , en 63Hennelatoca, of Hellatoea, ook wel
Dati ’s.maar Latoea genaamt, lag wel twee nuy-

Tusschen Tiel, en Tengah Tengah, Hock-len van strand , en allerdiepst landwaare
is een vlakke dog klippige en scherpevanTtiefin, ook op een berg. Het stond onder
hock , die zeer gevaarlyk is om den zeerge-een Orangkaja, die over 244 zielen, 66

vanyzelven voorby te scheppen , alzoo daarweerbaare mannen, en 23 Dati 's ge
een sterke stroom voorbyschiet, die veelbood.
kleene vaartuygen ’t onderste bovenDesc drie laatste dorpen waren in Ka
helpt.kiali’s tyd de sterkste steunselen van zy-

Tusschen Tengah Tengah, en To-nen vervallen staat, om dat ze op een
lehoe, daar de hoek weer indraait naHeel wazeer steil gebergte lagen, en deszelf-
binnen , leggen in Zee eenige groote ter-ingezetenen zeer wel van schietgeweer
klippen ; Hatoeboe, dat is Kaymans-voorzien waren. Het is ook een zeer
steenen, genaamt , om dat zy daar weRyk Nagel-gewest , waar op zy zeei
na gelyken, en op welke men ook heettrots en stout waren. Zy maken te za-
water vindmen een Coracora van vier Gnadj os

WaarHier vallen in dit Oeli wel veel Nauyt. die van
gelen ; dog deze schoon op de Kust vanHet zevende Geli , Solematta ge Tengali

engahHitoe gelegen, wegen de zelve al menaamt , is een zeer onvolmaaktege
de Nage¬de op Haroeko; dog staan verder ondermeenschap , alzo die altyd maar twec

len we¬den Rechtsban van het Kasteel.dorpen onder zig gehad heeft, te we
gen

Ook zeggen die van dit Oeli, dat zyten, Tolehoe en Fiel , want het dort
oorspronkelyke Javaanen, en dat zy metTengah Tengah, wierd maar voor eer
Perdan Moelay van daar aan dezen hoel¬deel van Tiel gehouden; hoewel het nu

zyn komen aandryven , alwaar ook ee-drie dorpen zyn.
Zy voerennig volk aan lant gezet is.Tolehoe, voor dezen op een steyler

te zamen ook een Coracora van dricheuvel, benoorden Tiel gelegen, is n0s
Gnadjo 'sniet lang geleden aan strand verplaatst

Dit was het, dat wy van de kust Hi-leggende op den Zuid-Oost-hoek van de
e

toe, voor zoo verre hiet gewest onderkuit Hitoe, onder cenen Pati lbrahin Man-

dit Opperhooft staat, of wel de dorperdie over 520 zielen, 132 weerbare man schal
der kustvan ouds daar toe , en tot de zeven Oenen, en 49 Dati’s het opperbevel voert
Hili’s behoorende , te berichten haddenHet legt een myl rydens van Soeli. Di

t0c by
aangezien Oerien , (dat nu in ’t We¬dorp bestaat uit vier Soa's. Dit is me cenge¬

sten naast Negri Lima legt) onder ’t trolgende een schoon vlak land , en daar mer
Hoofd van Larike, en de verdre plaat-een uitnemende goede Jacht op herter
sen in’t Oosten onder het Kasteel be-heeft, die 'er overvloedig vallen. Mer
hoorden; waar by wy dit nog te voe-heeft tusschen Tolehoe, en Way , vyf
gen hebben, dat alle de ingezetenen derrivieren, en twee drooge waters.
zelve 7974 zielen, 2288 weerbare man-Tiel, dat aan den Oostelyksten kant
nen, en 1025 Datis uitmaken , hoewelvan Amboina, tusschen Soeli, en Way,
er maar 6772 zielen, 1977 weerbareaan een zandstrand legt, is een kleen
mannen, en 867 Dati’s, eigentlyk on-dorp, dat uyt vier dorpen, Helau, Os-
der ’t Opperhoofd van Hitoe staan , ensil, Moal, en Wayl, plagt te bestaan
is dit geheel land meest een van dedog alzo zy daar alle niet konden woo
schoonste Nagelgewesten, die de Com-nen , zyn de twee laatste na die plaat.
pagnie in Amboinn heeftgegaan , daar nu het dorpie Tengal

HET
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TWEEDE HOOFDSTUK.

IYEt Nagel-Comptoir Larike , met de Dorpen ’er onder behoorende. Oerien.
Een Corporaal hier hoofd. Rivieren, Assaloelo , en Batoe Loebang. En
schoone weg op t Gebergte. Oude Saaken van Assaloelo. Noessa Telo , en de Ve¬
sting Vlissingen. Verder bericht van Batoe Loebang. Het Suyker-broodje. La-
rike, en de Rivier Way Ia. De Schryver in levens gevaar door Kijay Maas ge¬
red. Manschap van Larike. De vesting Rotterdam in Prent verbeeld. 't Op-
perhooft , des zelfs Gezag, Voordeelen, en Werk. Bespottelyk geval van zeker
Gebed-doender. Verder voorrecht van dit Opperhoofd. Wackasihoe, en des zelfs
Manschap. Bewys van hun Onnooselheid. Sware klip in Zee, voor dit Dorp. De
Tapi-Bacy. De Manschap, onder Larike staande, by een getrokken. Way. Way
Salaka. Dit Volk beschreven. Schoone Herten-jacht. Seldsaam geval over 't Her-
ten-vleesch , tusschen den Heer de Haas, en den Corporaal Jan van Hoorn. De
Pagar Amisfoort. Warm water, en wat hier verder valt. Zeer hoog Gebergte.
Soeli, en schoone Rivier, benevens hare Manschap. Des zelfs ingezetenen Christe-
nen. Schoone weg tusschen dit Dorp, en Tolehoe, en heerlyke Herten-jacht, veel
Cajoc-loeteh-boomen, en Seree. Verscheide Rivieren. Baguala, een Christen-
dorp. Visschery hier. Weg na Hoetoemoeri, by de Rivier Toysapi. Volk van
Oud Hoetoemoeri. De vesting Middelburg afgeteekent. Een Gracht hier door
last van de Heer Padbrugge gegraven. Schoone Jacht, en waar toe den Sergeant
verplicht is. Vermaak hier de Scheepsvrienden aangedaan. Hoe verre Baguwala van
't Casteel is. Rivieren bier. Hative Kitsjil , een plaats van vermaak. Heerlyk
gezicht van den Roodenberg. Dese wegdoor de Schryver eens in een uur afgereden.
Hockonaloe. Rivieren hier. De Laba. Schoone Herten-jacht. Rivieren hier
Hatoe, een Christen-dorp, onder Noessanivel staande. Liliboy, slegte Christenen.
Rivieren bier. Alang, en ’t Wagthuis. Namacoli. Manschap van dit Christen-

Verdere beschryving deser plaats. t Getaldorp. De Alangers, von Aal afkomstig.
der Manschap by een getrokken.

Het Nagel-Comptoir LARIKE. middelste van die slang, vermits het in't
midden lag, voor zich behield.

TA dat wy het deel van de kust Hi Het dorp Oerien lag naast aan Negri Oerien,
Lima, of de ; dorpen, die by een la-toe, onder het Opperhooft van

gen, en die de laatste waren, die ’t ge-dien naam staande , beschreven

bied van ’t Opperhooft van Hitoe be-hebben, gaan wy nu over tot nog ee-
paalden. Het legt aan strand, ontrentnige dorpen , die mede op het West-
een kleene myl bewesten dit Negri Li-deel van dit land, of op groot Amboina.

dog onder een byzonder Opperhooftma, in een kleen bogtie, niet verre van
een fraey riviertje, Way Sia genaamt,leggen, en noit onder de vier Hoofden
dat nog wat westelyker legt ; dog aanvan Hitoe gestaan, hoewel zy wel in
de andre zyde van Oerien, na NegriLi-cen zeer goet verstand met hun geleeft

hebben. ma toe, legt de groote rivier, Way
Ama, of ’t vader water, en een en eenZy zyn Oerien, Assaloelo, Larike,

Wakkasihoe, en Tapi, genaamt, en de quart myl van Oerien na Negri Lima,
party der Oelisiva ’s toegedaan. Ook of Henneheloe, toe, heeft men de ri-
plagten die van Alang, en Liliboy tot vier Wakoliloe, de sipat, of scheids-
dit Oeli, dat een gespanschap van negen paal tusschen die van Oerien, en Negri
dorpen was, te behooren, in een tyc Lima. Het dorp plagt in oude tyden al
dat Wackasihoe nog uyt drie dorpen be¬ mede op ’t gebergte, egter niet verre
stond, en dat die twee dorpen van’t zel- van strand, een kleene myl bezuiden Ne-
ve afhingen, of onder dien Orangkaj- gri Lima geplaatst te zyn. Het is een
van Wakkasihoe nog stonden , dog na- kleen dorp , dog ’t legt zeer vermake-
derhand kregen zy geschil met malkan lyk aan de Zee. Daar legt gemeenelyk
dren, en Alang, en Liliboy , wierden maar een Hollander , die onder Larike
ook Christenen, waar door zy van den staat. Het is sterk 527 zielen, 133
andren gescheiden zyn , hun rekening weerbare mannen, en 54 Dati's; en ’t
sluitende met een onder hen gemeenc heeft zeven Soa ’s.

Eengoude slang, die zy zo verdeelden, dat Men plagt hier een houte sterkte met
Coipo¬Ocrien, en Assaloelo 't eene, Alang en twee punten te hebben , waar op twee
raa hierLiliboy ’t ander hoofd, en Larike hetstukken geschut, onder een Sergeant, Hooft.
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behalven dat zy 'er nog een misselykenen 14 Soldaaten lagen ; dog dit alles i
drav aan geven.ingetrokken. De weg tusschen Oerien.

Deze dric klcene cilandekens leggenen Negri Lima, is slecht, meest langs
1)af en aan de dorpen van Oerien ,strand over de steenen, en men ontmeet

Assaloelo. Het naaste er klcenste leg-tusschen beide drie rivieren , dicht by
geen twee snaphaan-schooten van'tOerien
laatste dorp; dog’t grootste en We¬Naast hier aan legt het dorp Assaloe
stelykste legt 'er ontrent een goede myllo, mede aan strand , een quart myktjs
af Op dit laatste legt een driekantemeer na de West-hoek, die de baay van
steene Vesting , Vlissingen genaamt,Men ontde Lay, of Ley, maakt.g-
waar op een Corporaal met agt soldamoet, eer men hier komt, vyf rivie
ten legt , dienende ten deele om deren , twee groote dicht by Assaloelo
visschers tegen de Papoewa 's, die daureen geeene in ’t midden, en twee frai
wel quamen moeskoppen, te delken.je dicht by Oerien. Een van deze, pas
te deelen om in zee een oog in ’t zeilenvoorby Assaloelo, is Way Socla,
op sluikers, en op de komende schepen.een andre redelyk groot, en een half
tc houden, waar van zy bericht op La-uur van ’t dorp af, is Way Pe
rike , waar onder zy staan , gehoudenca genaamt. Het legt in een fraeje
zyn te geven.bogt , is een schoon vermakelyk dorp

Op geen dezer eilanden heeft menen heeft een schoonen Tempel, zynde
versch water. Op de twee andre woo-mede (gelyk al de dorpen hier om
nen geen menscken ; dog men vwil datstrecks) zeer Nagelryk, ook heeft men
zy Oerien en Assaloelo genaamt waren-de schoonste weg van de wereld boven
en dat zy hare naamen aan die twec dor-op ’t gebergte, in des zelfs bosch, on-
pen gegeven hebben.der de Nagel-boomen, om zich na oe

Wat nader na Larike toe , ontren-rien , of wel na Larike, te laten dra
een halve myl den Oost-hoels by degen, of om ’er te paard onder te ryden.
drie gebroeders om zynde , en ontrentzynde overal glad, en vlak, uitgeno-
cen uurtje van Larike , heeft men eeninen dat men eene steilte boven Batoe

vlalke bogt, ofbaey, de Ley genaamtLoebang (of een nolle klip, die bence
daar ook twce kleene rivicrtjens in uit.den aan zee is) van een vervaarlykc
wateren. Een weinig verder als de Leyhoogte na beneden daalen moet, ’t geer
heeft men Way Masime, zynde de scheids-egter met trappen zeer gemakkelyk is
paal tusschen die van Larike, en Assaloegemaakt, hoewel het, als men na be
lo; en in de Ley zelf een riviertje Wayneden ziet, schrikkelyk voor ’t oog
Timole, dat is, de Oost-rivier, genaamt.is.
Hier hebben die van Larike hun meesteDit Assaloelo, dat het oude en rech
Nagelen, en Thuinen. Zy behoordete Noessa Telo der Portugeesen was, of
van ouds die van Assaloelo toe, en ’tdat zy Rucutellum in hare schrifter
heeft ook wel tot een ankerplaats dernoemen (gelyk wy het zo by Maffeius
chepen , die ontrent Larike het nieten Jarricus vinden) is de plaats , daa
houden konden, gedientzy allereerst in ’t jaar 1515. aanquamen.

rgelyk wy elders breeder zullen zien De voornoemde onderaardsche en aan
riczee uytkomende spelonk , Batoe Lo-Ook zyn het die van Assaloelo , die de

bang genaamt, waar in de zee by onHollanders in Warwyks Vloot der
100

weg na Hitoe wesen. Het is onder zy- weder wel eens bulderen kan , en waaans
nen Orangkaja sterk 5o0 zielen, 175 boven die vervaerlylee hoogte met trap-
weerbaare mannen, en 68 Dati 's. Her pen is, legt aan de Noord-zyde van de
volk is trots en zeer ongestadig, gelyk ze bogt; dog, hoe schrilckelyk zy te

beklimmen is , dient echter de holl¬ook die van Oerien, die altyd in hur
raad-en aanslagen tegen malkanderer llip ook wel tot een schuilpl ats voor
waren. de Visschers, om te vernagten, alzo de

Zeer dicht daar by leggen drie kleene kant agter na ’t gebergte toe vry groot
van opening is , zig vertoonende als eeneilandekens , by den inlander Noess-

Telo, dat is in 't Amboinees, de dric ei- groot gebouw, ’t geen overal met srci-
landen, dog by ons de drie gebroeders le en groote klippen bezet is. Ag
en ook wel, met een verdraejing, den ter dit hol is 'er onder den bergnog

diergelyk een spelonk, die veel groo-Noordsen Tel, by ’t gemeene volk ge
ter is, en waar in zig wel 100 ma-naamt.

Dit is het eigentlyk Noessa Telo, dat verbergen kan.
Op de Zuid-hoek van deze bogt heeft H-- zade Portugeesen , ter gelegenheid var

men ook een langwerpige pyramidale lerhun komst op Assaloelo, van den inlan
oodjc.klip, Taâ, ook wel het Zuiker-broot-der dikwils hebben horen noemen, mei

je na zyne gedaante genaamt, daar ’t volnende , dat dit de naam van Assaloelo

klippen is, tusschen welke de zee ver-zelf was: Een groote misslag van hen
vaarlyk
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vaarlyk inbruist, en waar ontrent of we
tusschen de Ley, en ’t zelve, in den om-
trck van cen quart myls (waar ontrent ier

ook de rivicr Way Sala Latoe, dat is

de rivier der lange steenen, heeft) veel
rood koraal valt. In ’t midden van die
baey is ook een Gabba Gabba huis, of
opgeslagen loots, waar onder men zyn

rust nemen kan op banken van gespleten
bamboesen gemaakt, van welke stoffe
ool de tafel is, daar men aanzit, zynde

vast en hegt werk, ’t geen op den weg
een groot gemak geeft. Tusschen ’t
Zuikerbrootje en Larike legt de rivie
Way Sakete , dat is, 't volle water
zynde redelyk groot; en een quart my

verder, als het Zuikerbroodje, heefi
men het doip Larike, ontrent midder
op de Zuid-West-hock van de kust Hi

toe, ofvan groot Amboina, aan de ri
Larilee

vier sla of Way Lela, dat is de grooteende ri¬

rivier Het legt twec mylen drugensvier

a. dog anders een en een halve myl van As
saloelo af. By sware afwatering kan dese

rivier, die vol klippen en steenen legt
groot spel maken, en by onweder, dat
een water voor staan hemels-hoog,
geen menig vaartuig kost. De Heer Co
jet, hier eens zynde, zag, terwyl h
ontbeet, dat zyn groote Orembaey (waan
op 60 of vo scheppers zyn) een slag van
de zee krecg, dat zy na de overzyde stoof,
’t geen oorzaak was, dat hy van schrik

bestoryen tot aan de Ley te voet ging
Ook kan zy wel tot aan de Vesting op
lopen

Die van Larike plagten in oude tyden
mede op een gebergte, ontrent het Zui

kerbroodje zich te onthouden, dog zyn

naderhant mede om laag gekomen.
Het doip heeft niet veol aanzien, omDe¬

Schryver dat het over al te kort onder ’t geberg
inleven te legt. Het zyn mede Mooren, staande
gevaar, nu onder een Oringkaja, hoewel zy n
door

oude tyden een koning hadden, die metKijay
Maas al zyn volk meest uitgestorven is. Hici
gered plagt een Orangkaja te wezen Kijuy Maas

dat is, Gouden Heer, genaamt; maardie da

waarlyk voormy was,alzo hy inyeens imyn
leven gered heeft, wanneer ik een hooo
cn steil gebergte te voet afdalende (om dat
ik my in den draagstoel niet vertrouwde
van boven neder dacht in zec te siorten,
doordien myn voet, zo als ik op de kant

was, uitschoot, en ik dus buiten magi
om my te redden, en al aan ’t overhel
len, of buiten balans geraakt was, het
welle hy, die agter my quam, ziende, ze

vatte hy iny, en haalde my alzo hy ecn
sterk man was, zeer gelulckig te rug
want had ik beneden in zee gevallen, 2e
zoude ik zekerlyk daar verdrouken, of
eer het zo verre quaim , op de rotzen te

bersten gevallen zyn, op een yssclykt
plaats, waar op het oog door de hoogte
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schemerde, en daar de zee zich grys en
roen onder een vertoondc. Ik heb dien

bruven Kijay Maas, een Moor, dogeen
man van zeer goeden inborst , wegens
dit geval altyd met een oog van dank-
baarheit, als beschermer van myn leven
na den merssche gesproken) aangezien,
en God menigmaal voordie genade, toen
aan my bewezen, gedankt, en dien man
waar ilk kon dienst gedaan , dat nog-
tans een geringe vergelding voor zyne my
zo tydig toegebragte hulpe geweest is.

Het dorp Larike bestaat uit drie Cam
ons, en ’t had in oude tyden verschei-

de Orangkaja’s, onder welke ’er ook eer
was de Orangkaja der vrouwen genaamt
wierd , om dat hy haar voorspraak in
de Lands-vergadering was. Zy konnen
in dit dorp 837 zielen, zoo weerbare
mannen, en 92 Dati ’s uitleveren, schep-
vende alhier een Coracora. Deze lui-

den van Larike, gelyk ook die van Wak-
kasihoe, hebben zig in de oorlogen van
Kekiali zeer getrouw by ons gehouden;
hoewel zy zomtyds gedwongen geweest
zyn hem te volgen.

Het dorp is ook Nagel-ryk; dog kan
noît uit zyn schulden geraken, doordien
zy hier wat quistagtig vallen.

Ontrent de voornoemde rivier heeft

men een steene Vesting van vyftig voe-
ten in ’t vierkant, Rotterdam genaamt
waar op cen Sergeant met een bezetting
van 30 man is ; en nevens de zelve
de woning van ’t Opperhooft, die vry
kleenis, om dat 'er voorland ontbreekct
Wy vertoonen die in de plaat, No. XXvIII

met het Opperhoofts huis, en eenige an
dre aan de eene, en den Moorschen Tem-

pel, drie verdiepingen hoog , boven op
den berg, mitsgaders een sware klip in
zec, waar op boomen wasschen, aan de
andre zyde; behalven dat men aan weer-

kanten ool veischeide huizen op ’t ge-
bergte, en tusschen beiden ziet staan-

Hicr isook een vast Nagel-Comptoir
over ’t welke, met zynen omslag var
wegen de E. Maatschappy, een Onder
koopman tot Opperhoort word gestelt
wiens post, en werk by na in een en
zelve , als dat van ’t Opperhooft van
Oma, bestaat, hoewel dit laatste Com

ptoir veel vermakelyker gelegen is. An
ders zyn zyne voordeelen mede by na de
zelve, en uit de zelve zaken spruitende,
gelyk ook zyn inkomen van Compagnies
wegen,en al dat wy ontrent Oma’s Hoofd

zeiden , hier mede by na even eens is.

Dog alles is hier wat smaller, en dit het
slegtste van de vier buitenComptoiren.

Hy heeft zyn Orembaey, Bosch-schie-
ter en inlanders die scheppen. Ook
heeft hy een kleen thuintie, en een koe¬
beestje drie of vier, die niet veel konnen

opbrengen, alzo een koe niet boven een
3 kar
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dit my, onbewust, wat hier in te doenkan melk daags geeft, hoewel die vee
zodanig, dat ik 'er by na afraakte, ge-vetter,dan die in Holland, valt. Ook leg
lyk ik 'er ook vlak afgeraakt zou hebbenhier een Wondheler voor de bezetting;
van ontsteltenis, zo ik niet maar zoodog een Krankbezoeker kan dit Com

Sci-als 'er stont voortgebeden had.proir niet dragen, die last zou te groot
gneur vervolgde hy, ill verzoek pardonzyn voor de E. Maatschappy, en daaron

hier over, alzo ik geen krankbezoekerwerd 'er Zondags een Predikatie door
en geen man ben, die hier in geoefent is,een segt zoldaat, die 'er dubbeld rantzoen
weshalven ik UE. nader bevel, of zo-voor trekt, voor’tOpperhooft, en de bezet

danig een verandering hier in, als UE.ting in de Vesting, uit een Huisposti
goet vinden zal, verzoeke te mogenvoorgelezen, gelyk hy ook dagelyks ge
hebben. Monsr. De Visscher hier medewoon is ’t gebed voor hen ’s morgens
voldaan zynde, zeide, ik zal ’t u op eenen ’s avonts te doen; maar zoo men ’er
briefje geven, hoedanig gy voortaan, byeen ordentelyk krankbezoeker toege-
die woorden komende , bidden zultbruikte , zou men ’er waarschynelyk
De Zondag 'er aan zou Kaivatius dit na-zulke belachelyke en bespottelyke ge-
gebed weer doen, juist op een tyd, datvallen niet hebben, als 'er in myn tyd
het een styve koelte waeide, en dat hettoen sckere Isaak de Visscher daar als Op
vry sterk in die twee schiet-gaten tegenperhooft lag, meteer zoldaat, een Deer
malkanderen trok; waar door zyn brief-van geboorte, Kalvatius in de wandelinc
e, dat hy los in de hand op zyn boel-genaamt, voorgevallen is.
had, het schiet-gat agter hem uitvloog,Deze zoldaat zou dan voor d’eersteBespot¬

elykge- maal op zekere Zondag in de Vestinc zonder dat het Opperhooft die zyn hoet
val van

’t nagebed, na de Predikatie, voor die voor de oogen had, dit merkte. Kal-
ckerge

Gemeinte, zoo als dat agter onze Ka- vatius ondertusschen, in de grootste be-
bed

naaudheit, weer by die vorige voordenAoener techismus gedrukt is, lezen. Men moet
nu zich te binnen brengen, dat Lari gekomen zynde, en niet meer willendt

hakkelen, alzo hem de geschrevene woor-ke Mohhammedaans, en dat daar geen
andre Christen Overheit, dan ’t Opper- den vergeten waren, ging nu zonder te
hooft, is. Ook dat de plaats, voor wel- haperen met de gedrukte woorden maar

ke de lessenaar staat, recht voor, en ool door, en bad, gelyk te voren , voor
zodanig regt agter een groot schiet-gaf Schout, Borgermeester, en Schepenen
van de Vesting was, dat die twee, by van deze plaats; waar over nog meerdei
de minste wint, wat sterk tegen een ontsteltenis by 't Opperhooft, dan te
trokken, het geen ik, om dat het te pa¬ voren, en niet weinig gelach onder de
komen zal, voor af zegge zoldaten, hoewel vry wat stiller , was.

Alles, het gansch gebed door, ging Het Opperhooft, te huis gekomen
wel, dog by die woorden , daar men ontbood hem weer, maakte hem (eer hy
voor den Schout, Borgermeester, en Sche eens reden hooren wilde) voor een schoft,
penen bid , gekomen zynde, hakkelde een spotter met den Gods-dienst, en voor
hy zodanig, dat hy 'er byna geheel af- al wat lelyk was, uit, vragende in veel
raakte, ’t geen groote ontstichting aar toorn , wat hem bewogen had weer
't Opperhooft, en reden van stil mom zo onstigtelyk te bidden, en zyn geschre
pelen en lacchen onder zommige dertl ven bevel en woorden niet te volgen.
zoldaten gaf- Scigneur, zey hy, een sware wint.

Het Opperhooft tegen deze onorden en trekking van de schietgaten tegen
telykheit, zo veel mogelyk was, willen een, is oorzaak hier af tegen myn wil
de zorgen, ontbood, zo ras de dienst geein en dank geweest, alzo my ’t briefje ui-
digt was Kalvatius by zich, vragende de hant gewaait, en ’t gat uitgevlogen
hem, hoe hy zo gehakkeld had, en hoe is; gelyk ook de Sergeant (uitdrukke-
het in zyn gedagten komen kon, in eer lyk geroepen, om hem daar over te doen
plaats, daar niet als Mooren woonen vastzetten) getuigde gezien te hebben.
voor de Schout, Borgermeester, en Sche- Dit stilde de toorn van ’t Opperhooft
penen te bidden. Hy zeide hier op alzoo hem dit nietonmogelyk voorqu-m.
Seigneur, het is zo, dat hier Schout Hy belastte hem egter voortaan zyn brief-
Borgermeesteren, nog Schepenen zyn. e vast te spellen, en ook wat ter zy-
en dit is ook de reden van myn hakke den buiten die trekking te gaan staan,
len geweest; want, by die woorden ko gelyk geschiede.
mende, en wetende, dat my belast wa- Het Opperhooft van Larike heeft ool
tot dat gebed, niet toe- nog af te doen twee oppassers met gewecragter zich als
maar de gedrukte gebeden zo te volgen, hy uytgaat, en zyn huisvrouw een;1
gelyk op de schepen gewoonlyk gedaan hy heeft alleen van alle de buiten-op-
werd,en denkende,dat het hier niet ssuiten perhoofden ook magt, om pas-cedullen

kon, God te bidden voor Overheden, aan allen, die van zyn Comptoir na Ha-
die men hier niet heeft, zo verzettedetoewe om Sagoe willen, te verleenen

Ook

Verder

recht van

dit Op

perhooft.
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Ook legt hier een Assistent , even eens Nu is 'er niets van de kust Hitoe meer by een

gercait-als op de andre buiten-plaatsen, zynde ’t overig , dat ik wete , dan de dorpen
ten.Way, Soeli, en Baguala, die onder hetvordre hier, gelyk als elders by de Op-

Kasteel staan. Zy leggen geheel opperhoofden.
de andre en op de Oost, of Zuid-Oost-Digt by Larike legt het dorp Wac-Wacka-
zyde dezer kust, en om dat zy niet on-kasihoe; dat eertyds uyt vier dorpen be¬sihoe.
der een van deze twee Opperhoofdenstond, die boven malkanderen stonden;
tonden, hebben wy ze voor eerst voor-dog nu is ’t maar een fray dorp, dat aan

gegaan.byeen ongemakkelyk strand, vlak in 't
Het eerste dat ons in een diepe bogt.Zuid-westen van’t land van Hitoe legt. Way.

tusschen Lien, en Tolehoe voorkomt iswaar in men komt, zo ras men een kleen
het dorp Way.Het legt een myl tenDe inwooners zynheuveltje over is.

Oosten van het eerste , en een grootemede Mooren, die ook een frujen tempe
halve myl ben oorden Tolchoe-Hetaan strand hebben.

lag wel eer op ’t gebergte, wel een mylTot het zelve plagt het dorp Sehit,
van strand na’t Noord-westen in opzigtdat wel een halve myl van strand lag,
der plaats , daar ’t nu gelegen is. Nugelyk ook, een kleene myl van Larike.
legt het aan een schoon vlak zand-strand,het dorp Tapi, te behooren, dog deze

In ’t middenPoeteh Ressi genaamt.leggen nu samen by die van Wackahi
van de bogt , aan een rivier, die hethoe , pas een kanonschoot van Larike,
schoonste water, dat ik ergens oit zag,onder cenen Orangkaja 990 zielen, 30.
op een hagel-witte sand-grond heeft,wecrbare mannen, en 44 Dati’s, sterl
waar van die rivier, ten deele in 't Am-zynde. Ook scheppen zy te zamen een
bonsch, ten deele in’t Javaansch, WayCoracora van drie Gnadjo’s. In oude

genaamtSalaka , dat is, silverwaterBeVy- tyden onthielden zy zich niet alleen or Way Sa-
nhn werd, vermits Salaka, op zyn Javaansch,laka.’t gebergte ; maar quamen ook zo zel
no¬ silver beteekend; zynde de reden van deden beneden, dat die van Larike hen ’t
zeleid.

vermenging dezer twee taalen ondereen,zeewater voor een dierbaar zop wisten

om dat de oude Amboinecsen, geen goud,te verkoopen, dat zy in plaats van zout
silver, peerden, en wat dies meer is,ook gebruikten. Een teeken, dat zy het
die er de Javaanen eerst met woordenweinig gezien hadden , en zeer onnoo-

in hun taal, dicemen nog behouden heeft,zel waten

inbragten) kenden , weshalven zy dieZy plagten ook met die van Oerien.Haar ou
dingen ook in hun taal niet konden noe-Assaloeloe, Larike, Alang, en Liliboy.de en je-

gen men. Dit water, op een Caladi-bladeen Oeli uyt te maken, dog zyn, gelyk
woordi genomen, is ook als zilver.wy over Assaloelo zeiden , van een ge-
ge wyne Het is een zeer wispeltuurig volk,cheiden, zoo dat Wackasihoe met La-van Dit volk

dragende quanswys de naam van Oe-schep- rike al in lurtado 's tyd te zamen een beschre-
pen. lisiva 's, en dat dan eens Heidensch,ven.Coracora alleen schepten, gelyk zy hem

dan eens Moorsch , dan eens Christen,zo na Ternate gevolgt zyn.
gelyk wy elders zullen zien, geweestHet volk van Wackasihoe is een ge-

15.willig volk,en dat zig vry wel gedraagt,
Hier legt een Corporaal met eenigezo tegen zyn eigen hoofden, als tegen Schoone

Herten-soldaaten, uit de naam van den landvoogtons. Ook zyn zy in Kakiali 's tyd eer.
achtom hem weekclyks een herte-beest tweedan de Christenen van Alang, hier af-en

hier.drie te bestellen , waar toe zich daartot ons overgekomen.
goede gelegenheid opdoet , alzo hetPas ter zyden het dorp in zee heeftSware
land tusschen Way en Tolehoe schoonklip in men een hooge vierkante klip, waar op

Zee voor vlak , echter ook fray heuvelachtig, enverscheide boomen groejen. Zy legt
dit dorp. vol Coescoes, oflang sny-gras is, daarmaar een snaphaan schoot van den Tem-

zy veel van houden, voor al als men datpel af-
wat afgebrand heeft, komende gemee-Hier mede van Wackasihoe scheiden-

nelyk aan die ziltige asch likken. Of'erde, zo komt men, den Zuid-we st-hock
van deeze herten-vangst wat voor denvan groot Amboina pas om, in de Tapi,
Corporaal overschieten kan, zullen wydat nu geen dorp, maar alleen een frae-

aan’t volgende geval hooren-je Sandbaey is, een kleene myl van La
SeldsaamHegt heugt iny , dat ik daar eenenrike gelegen. Waar mede ook ’t ge-
gevalDeTapi zag van ’t Opperhooft van Larike aan Jan van Hoorn als Corporaal gekent heb,
over thaey,

deze kant , gelyk aan de andre zyde die den Heer de Haas alle weck wel zyn hetten-
grens-

herten volgens zyn taks , dog die vry vleeschpaal van met Oerien, zyne bepaling, en einde
tusschenLarike. heeft mager waren, toezond. Die Landvoog
den HeerAlle de zielen, onderdit Opper-hoofc rruigde, of ’er nu en dan wel een verDe Man- de Haas

schap, staande, maken uyt een getal van 2854 herte-beest viel, aangezien, die hy hemen den
onder menschen , waar onder zyn S12 weer zond, zo mager waren. Edele Heer, Corpo-
Larike

raal, Janbare mannen, en 258 Dati 's. zeide hy : lk zendze zo, als zy vallen, vanstlaande,

en Hoorn.
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in, en aan een schoon strand , dicht byen my voorkomen , en kan ze ook ander-
een schoone rivier, die mede heerlykniet zenden. Een weck drie vier daar
water heeft , aan de Noord-zyde vanna quam een van de voornaamste Chine-
dien inham , en een kleene myl tensen aan ’t Casteel, Sanco genaamt, dier
Noord-Oosten van de pas van BagualaHeer een geschenk van een keurelyken
legt Deze rivier geeft zomtyds eendoorregen bout hertevleesch aanbieden,

sware afwatering.’t geen hy, anders noit gewoon geschen-
Het is een kleen dorp , dat op een Des zelf-ken van imand te nemen, maar ze wel

akelig gebergte , wel een myl lande- ingcie¬rykelyk aan andre te doen , om de
tenenwaard in, na Tolehoe toe , op eenschoonheid van den bout, en om dat die Chrste

plaats, Lei Wackan genaamt, plagt te nen-voor geen geld te koopen was, aannam
eggen, dog vermits de inwooners zeervragende te gelyk dien Chinees, hoc hy
moejelyk hun water om laag haalen moe-aan zulken schoon herte-vleesch quam,
ten, zyn zy eindelyk beneden gekomen,daar hy, die hier Landvoogt was , on-
daar het vry beter isder wien alles stond, geen middel wist,

Dit dorp bestaat mede uit Christenen.om oit een vet beest te krygen. Deu

en is onder ’t gezag van een Pati, dic 'tChinces den Landvoogt een wonderly-
bewind heeft over 40; zielen, 105 wecr-ken dienst willende doen, zei hem in stil-

bare mannen, en 34 Dati's; scheppen-te dat hy dien bout van den Corporaal
vende nu ook hun eigen Coracora, daarvan Way, voor een Ryxdaalder gekogt
zy voor dezen met die van Bagualahad, en dat hy ze daar ook krygen kon:
schepten.niet wetende egter, dat die Corporaa

Het dorp legt zeer digt onder ’t ge-daar alleen lag, om den Landvoogt zy
bergte, hoewel ’er een fray veld russchenne hertcbeesten te bestellen. De Land
de Pas, en Soeli, dicht by ’t laatste dorp is,voogd, die den Chinees niets merken liet.
daar anders de landweg, by hoogwater,bedankte hem voor den bout, en nog
vry slegt valt, hoewel ’er groot on-meer voor ’t geheym; maar de Corpo-
derscheid is, of men hem wel gemaakt,raal wierd ’er van daan geligt, (dat zeer
en overal voorzien heeft, of niet, alzogenadig was) en een ander in zyn plaats
er twee of drie ongemakkelyke hoog-gelegt, die ’t konstje beter verstond, en
ens zyn; andersins lieeft men , by laagde gunst van den Landvoogt behield:

want hy zond hem devette, en verkogr water, een schoone weg langs strand,
na Baguala; daar men hier en daar veelde magere hertebeesten, die hem egter

genoeg opbragten. steenen, gelyk men vlak voor ’t dorp
Le6aggu ook een rif, dat al vry groot is,Hier plagt in oude tyden een houte
Amis heeft.Vesting, Amisfoort genaamt, al zedert
foort. Na de kant van Tolchoe , dat 'er s-hoonede oorlogen met Kakiali te leggen, dog

ontrent een myltje aflegt, heeft men, wegtis-nu is ’er maar een Pagar van palissaden.
Warm zo als men voor by de rivier den berg schen ditTusschen Way, en Tolehoe, is ook

Water, dorpaen
hier en daar warm water aan strand. op is, een schoonen weg, die meest sondoe-en wat

Hier vallen weinig Nagelen , dog,hierver- vlak, en uitnemend vermakelyk , be- en heer-
der wegens de natte grond, veel Sagoc- en nalven dat hier alom ook schoone gele-lyke le—

genheid tot jaagen van herten, en bosch-tenaeook overvloed van Damar-of Hars-boo

verkens , is. Ook heeft men hier demen, waar van groot vertier na ’t Ka-
steel is, om ’er toortsen van te maken. schoonste gezigten, gebergten, en val-

Dit dorp staat onder een Pati, en is leyen, die ik weet ergens by een gezien
sterk 472 zielen, 110 weerbare mannen, te hebben. Het staat hier ook op die

Veelen 4i Dati ’s. vlakte , die men passeerd, vol Rajoc
RajoNergens is dit Land van Hitoe zoo Poeteh-boomen, uyt wier bladen (ditSecr Poctch-

noog ge-hoog, als hier by Way in ’t Oosten, en wel na de wilgen-bladen gelyken , dog hoomen
bergte. by Mamalo in’t Westen, alzo daar he- veel kleener en smaller zyn) die schoo- en Serec.

melhooge, ontoegankelyke, en zeer dy- ne Kajoe Poetch-Olie getrol-ken werd,
zige gebergten zyn , die men altyd met Hier en daar ziet men ook veel Screc-
donkere wolken bedekt ziet, daar zeer oosschen op den grond ter zyden den
zelden menschen komen, die zig nie weg staan, waar uyt de Serec-olie, of 't
hooger dan de harsboomen begeven, die Oleum Schaenanti voortkoomt: want de
in het hangen van dat gebergte, en an- Sereé, of ’t Arabisch-Hoy, is een en ’t
derhalven dag gaans hoog zyn zelve gewas. De rivier van Soeli is Lori erschei

Het zyn nu ordentelyke Christenen Hoewa, dat is, rolt pinang voort, om
de

die hier woonen , waar toe Pati Her- zyn langsaame loop genaamt Nade e¬
man Cajado, die een braaf man is, zeer Pas Baguwala toe ontmoet men nog vyf
veel moeite aanwent. andre rivieren, als Way Ari, dat is de

Van Way gaan wy over tot het dorp Pagar, of schey-rivier, die groot enSoeli, en
’euoatie tweekluftig is. Way Tatiri, dat is,Soeli, dat een quart myl bewesten Tiel.
rivier.77 de druppel-rivier. Way Lahoena, datde groote bogt van de pas van Baguala

is,
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is de Spreeuwen-rivier. Way Larieer. land , veel hun vermaak voor eer dag
dat is, de rivier, die als een slang, me gaan nemen, makende tegen den avond
bogten loopt. En Way Mahoe, dat is gemeenlyk weer thuis te zyn. Men
de Javaansche rivier; zonder dat zig trckt daar dan de Zegen, of ’t Net

waar
andre rivieren hier onder weeg op in men gemeenelyk veel visch heeft, en
doen. men vangt 'er cen herte-beest of twee

Van Soeli nu gaat men na de Pas tegen die tyd, waar toe aldaar zeer goe-
van Baguala, van waar het land zig de gelegenheid , gelyk het ook de post
aan die, gelyk ook aan de overzyde tot van die Sergeant is, om ’er den Land-
een groote bogt dracit. Na een klee- voogd weckelyks een stuk of twee te
ne myl gaans komt men by het dorp Ba bestellen.
guala , dat aan een schoon strand, en Ik ben daar verscheide maalen, met Vermaak
met een fraeje straat uitgebreid, midden hier de60 of 70 goede vrienden aan een tafel

Schecpsin de bogt legt, zynde al mooy groot, geweest; dat gemeenelyk waargenomer
vriendenen staanae onder een Christen-Orang werd, als de schepen hierleggen, om die aange-

kaja, die’t gebied over 433 zielen, 115 scheepsvrienden wat vermaak aan te daan
wecrbaare mannen,en 47 Dati’s, heeft doen , dat zy dikwils al bevorens ver-
zynde ook Oelisiva s , gelyk die van dient hebben, vermits men in ’t Oosten
Socli mede. Zy scheppen een Coracor- by geen grooten gaat, zonder hen ee-
alleen , dog plagten voor’t jaar 1666. nig geschenk te doen; hoewel die edel¬
met die van Soeli te scheppen. Zy heb moedig zyn , dit noit onder zich laten
ben veel Sagoe-en Saguweer, dog niei Het is wel verboden, geschenken te ne-
veel Nagel-boomen. men ; dog men kan die niet altyd afwy-

Aan de Oost-kant is hier een schoor zen , behalven dat het ook als een ver
strand , daar de Landvoogt voor zich agting opgevat word.
visschen laat, anders verpagt hy dat De weg tusschen de Pas, en ’t KasteelHoever¬
dog de overwal is steenagtig en klippig. is ontrent twee groote mylen verre; docre Bagua¬
dan alleen by ’t riviertje Toysapo legt la van ’tmen is ’er te water, en te land, wel wat

Casteelcen weinig strané , van waar eenwec langer over bezig; te water wegens de
is.n2 Hcctoemoeri is. Ook heeft men aan strooim die men tegen heeft, en teland,

die zyde van de Vesting agter des Serge om dat men hieren daar zeer ongemak-
ants huys cenig volk van oud Hoetoe- kelyke en klippige steilten ontmoet, die
moeri woonen. ons nootzaken langzamer te ryden, be-

Hier is ook een kleenc steene Vesting halven dat men ook (doordien ’er veel
door den Heer Palbrugge gebouwt Srgoc-boomen onder wecg zyn) wel
Middelburg genaamt, met een Pagger eens diep door ’t water ryd , of door
er om , waar in 20 man tot bezetting deze en gene rivier , wat opgehouden

legt, over welke een Sergeant gebied, word. De rivieren, die men over moer,
die een redelyk goed huis buiten de zyn, van de Pas na Ambon,deze: WayRivieren
Vesting, dog aan de gemeene weg Maroewa , dat is 't water der jonge hier
heeft Wy vertoonen die , met hei Dogters, Way Lateri, dat is, 't water
dorp, in de Plaat, No. XXIX. daar Sardyn (een zeker vischje) is, Way

Dit is de doortogt van alle vaartui- Poetch Tsjina ; dat is, het water dat
gen, groot en kleen, die van’t Kasteel zo wit is, als de Tsjinecsen ; Way Lo-
na de Pas , en de Uuassersche eilanden, p, dat is, de Lompa- sook een kleen
of van daar weer na ’t Kasteel willen, vischje rivier; Way Malene , dat is,
die daar alle ontrent een groote 2  30c de stilloopende rivier; Way Toewa, dat
trceden verre , van den Wester-in den is, de Saguweer-rivier, en Way Roe-
Ooster-inham moeten overgchaalt wor hoe, dat is, de Kist-rivier. Deze wec Hativeden , dat over rollen en met magt van is nergens fraejer , dan by Hative Ki-Kitsjl,
rollen geschied. Nu is dat gemakke een plaatstsjil, of kleen Hative, een plaats , den

van ver-lyk, alzo ’t maar cen kort rak is; maar vry-Koopman, de Hecr Joachim En
maak.eer de Ieer Padbrugge den Inlander dic gel tockomende , en daar de Hcerer

grigt van de Mata-passo, dat is, van ’t Landvoogden dik wils met groote gezel
oog van de Pas, ofvan ’t begin van dien, schappen hua vermaak gaan nemen, te
en van de wester Zee, wel een quart my meer alzo het woonhiuis zeer vermake-
versc had laten graven , was het thien- lyk aan de zee, zeer lustig ontrent een

maal z20 moejelyk , alzo zy die vaartuy- groote vlakte onder het gebergte, en
gen toen zo veel verder over land moe dierhalven zeer wel tot de herten-jacht
sten haalen gelegen is, behalven dat 'er een uytne-

Dit overhalen der vaartuigen geeft hic mende fraeje thuyn van allerley vreem-
cen groot leven, behalven dat deze Pas de en zeldsame boomen, door dien Heer
odit Baguala , ook cen plaats is , daar is aangelegt; gelyk hy daar ook zyn
de Heer Landvoogt, en andre, me koebeesten, en een groote koeyenstal
groote gezelschappen, te water, en te heeft

H. Decl. P Van
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schoonen. Dit was een togt dien ik nietHeerlyk Van deze plaats af zynde, maar een

eiielt geerne weder om al ’t geld van de wee-juart myl van ’t kasteel, is de weg over
van den reld doen zoude, en toen kon het even-een vlakken breeden heuvel niet alleer
Rooden¬

wel niet anders zyn.zeer gemakkelyk, maar het gezigt, datberg Het land van Hitoe en Leytimor, is(gemeenlykmen boven op dien berg,
hier aan de Pas van Baguala met eenende Roodenberg genaamd, en die zeer
simallen hals, of Isthmus , die geenwel af te ryden is, hoewel hy al wat hoog
qjuart myl lang, en even breed is , aanloopt) over de Stad, over den inham.
malkanderen vast.en over de nabuurige gebergten, voor

Dit is wel ’t voornaamste, dat van Hocaal met het aanbreken van den dag, of
de Pas van Bagnala valt te zeggen , van naloe-tegen het ondergaan van de zon heeft
welk dorp wy nog al aan de zyde vanis met geen pen te beschryven, nog met
de kust Hitoe blyvende, na ’t passcerenwoorden uyt te drukken, gelyk ik dat
van drie rivieren langs ’t land van Hoe-menigmaal met de uiterste verlustiging
noet, en langs de rivier Ajer Goerocin den morgenstond vooral , genooten,
Goeroe, nevens nog twec andre, en alji wel gewenscht heb myn wooning, of
langs een groote bogt , die wel andermaar ecn speelhuisje daar te mogen heb-
halve myl duurt, eindelyk op de Drieben. Zo als men die berg afgereden is.
nuysen, of aan 't dorp Hoekonalo, nakomt men in ’t Moorsche dorp, en dan
t passeeren van een kleenen hock, Mar-is men na ’t overtrckken van een rivier.
tyn Alfonsus hock genaamt, komen.aanstonds aan’t Kasteel.
dat ontrent twee mylen van de Pas varnSchoon nu die weg van de Pas Bagu-Dese weg
Baquala legt, zynde cen kleen dorpije.doorden ala na ’t Kasteel twee groote mylen ry-

Schryver dat zeer zurake van volk, en pas in staatdens verre is , waar over men ’er ook
cens in wel drie, vooral tegen den avond, wan is, om 130 zielen , 46 wecrbarc man-
cenuur

nen, en 26 Dati 's, op te brengen, dieneer ’t in ’t bosch veel eer dan elders
afgere¬

niet scheppen, maar alleen brieven overdonker word ; kan bezig zyn heb ikden.

en weer bestellen ; staande onder eendien weg nogtans eens in een kleene my
Christen Orangkaja, die vry sober, ge-tyds (door nood daar toe gedwongen
lyk dit ook een van de armste dorpen is,alzo ik aan de Pas toen niet blyven wil-
die ik kenne , hebbende weinig Nage-de) afgelegt, gestadig aan galoppeeren-
en, maar veel Sagoe, en Sagueerboo-de, om door de duisternis salzo ik ’s a-

erHier is deze inham op zynvonds ten half zes van de pas reed) niet voomen.

overvallen en genoodzaakt te worden in smalste, zo dat men de paarden daar ool-

laat overzwemmen, als men na Hila ry-'t bosch te blyven , om de gevaarlykt
steilten, die onder weeg zyn. Ik quam den wil.

Van Hockonalo na de Laha gaande, Piie--nten half zeven wanneer ’t al donker is,
daar ’t land weer een groote bogt vannier.aan ’t Kasteel met een jongen, die van
twee groote mylen maakt, die al watde Pas af tot het Kasteel toe den staart
bewesten daar de vlakke zandige Melis-van myn paard niet los gelaten had
ofMartyn Fonso’s hock begind, heeftmaar een ander slaaf van my , die mede

volgde, was ontrent Hative Kitsjil voor men dien zelven tyd van nooden, om ’er
dood op de weg buyten myn weter te komen. Men komt eerst, langs een

blyven leggen, ’t geen (zo by daar na fraey strand, dat hier en daar egter stee-
nen heeft, een quart myl en verder vanzeide) veroorzaakt was , om dat hy,

zeer dorstig en bezweet een rivierdoor- de Drie huysen, by verscheide rivieren.
loopende, een hand of twee koud wa- te weten, by Way Lela, Way Ame,
ter gedronken had ; hoewel ik hem Way Letie, Way Sahoero, Way Laa,
zo ras ik dat vernomen had, ’t huis en Way Masisi, Way Pia Kitsjil, Way
te rechte dede brengen. Ik ontmoete Pia Besar Way Weti Way Wesa,
de onder weg vyf stroomende rivieren, Way Opolari Way Walawa,Way

1yen zes die in ’t drooge Moeson zo droog Meten , dat is 't swart water.
zyn , dat ik 'er gansch geen water in Matale, dat is 't leklter water,en Way
vond. Lawa genaamt, zynde dit een groo-

Wat myn paard, dat een kleen beest water, niet verre van de Laha, alwaar
maar ongemeen snel, en zeer vuurig was, het land na den hock van de Laha ool-

en my aanging, wy droopen van ’t nat, toe draait. Alle, of wel de meeste van
en ik had geen droogen draad aan myn deze rivieren , tusschen Hockonalo en
lyf, het quaadste van allen zynde , dat de Laha, zyn groot, en ten minsten een
ik den Heer Landvoogd , die met een roede brecd, en breeder.
groot gezelschap te water van de Pasvan Dan komt men aan de Laha zelf, EeLaha

daar niet als cenige Mooren woonen, enBaguala quam, inhalen, en dien avond
daar Kimelaha Hasi, wel eer Koninkly-met zyn Ed: nog eeten moest, daar il

ke Stadhouder van Boero, nevens zynnieer lust had om wat te rusten; en nie

Broeders, Capitein Laoet, en Bongasari,veel tyd , om my schielyk wat te ver
ou
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op dien vlakken grond, onder een me-
nigte van zeer lommerige Calappus-boo
men, met eenige huysgezinnen woon
den, en ook een fracje Moorsche Tem

pel hadden. Hier heeft men ook eer
water, Ajer Laha genaamt, zynde ecr
quart myl verder als Way Lawa gele
gen.

Dit is hier een schoon en vlak lanc

om te jaagen , gelyk ookk de Heeren
Landvoogden wel met groote geselschap
pen na de Laha gaan , om een dagjt
hun vermaak daar te nemen, alzo ’t maar

cen myl, of vyf quart myls , van’t Ka-
steel is.

Aan de andre zyde van de Laha heefr
men ook pas ’er voorby Way Nun

Watatci, een quartier verder ,
Metéle , dat is, ’t zoet water, en

nog een quartier verder een groot
rivier Ajer Sakoela genaamt, die by
den regen-tyd het gansch land aldaar
wel 8  10 roeden breed kan ondei

water zetten, dat dan als een zee staat
Daar na ontmoet men ook de rivie

ren , Way Lochoe, Way Waroehi
nan, en Way Asse

Men zegt, dat hier een verborger
weg is , langs welke de Mooren van
de Laha zeer spoedig op Negri Lima,
of daar ontrent, over dat swaar geberg
te weten uyt te koimen. Die van de
Laha, schoon Mooren zynde, staan de

helft onder Noessanivel, en de helft on

der Latochoelat, vier Dati’s onder ide

dorp
Een kleen myltje van de Laha; legt

het doipie Hatoe , tusschen ’t welk en
nogde Laha, behalven Ajer Sakoela ,
bemaar cen lleen riviertie van weinig
daalang, en ools een binnenwater is ,

Caymans in zyn.

Men heeft een groote myl rocjens van
’t Kasteel tot de Laha van nooden, er
van Hoekonalo tot Hatoe wel vier uu
ren, als men zig dragen laat. Hoewel 1

maar cen groote myl verre is.
Hatoe is in zich zelven een kleer

dorpie, dat eertyds een myl van strand,
Noorden aan lag , dog nu digt er aar
geplaatst is. Het staat onder een Chri-
sten Orangkaja , die weer van den Ko
ning van Noessamvel afhangt, gelyk hy
ook met dien Koning , en den Pat
Noessanivel, eene Coracora te zamen
schept. Dit dorp is sterk 333 zielen
waar onder po weerbaare mannen, en 4.
Dati’s zyn. Het dorp in zigzelven heef
niet veel aanzien. Ook staat het cenig
zins onder den Corporaal , die op den
hoek van Noessanivel legt, die zig daar
eenig gezag aanmatigt. Voor Hatoc
daar de inham vry breed is, en daar de

volle zec op aanrolt, kan een hol water
als het wat waeyt, staan.

INA. 115
Van daar tot Liliboy heeft men drieLuiliboy

quart myls van nooden, zonder dat men
iets dan een groote rivier ontmoet, die
zig in drie groote takken scheid, Ajer
Hatoe genaamt, en die ontrent een halve
myl voor by Hatoe,en een quart myl ten
Noord-Oosten Liliboy legt. In’t dorp
Liliboy is, na Hatoe toe,de rivier Noe-
noa, en ontrent de kerk Weir Ala, en
Koko-Moelo, dat is, ’t naeu water. Pas

buiten ’t zelve na Hatoe’s zyde is de ri-
vier Sekebiri.

Liliboy is een dorp, dat zo kort on-
der ’t gebergte legt , dat een groot ge Slegte

deelte der huisen zich op en tegen't christe

nen.zelve vertoonen. Het legt aan een on-
gemakkelyk en zeer klippig strand, en
staat onder eenen Pati, die slegte or-
dre in myn tyd hield, en by wien alles
in ’t wild liep. Het heeft veel Na-
gelen , Calappus, en andere vrugt-
boomen, en schept zyn eigen Cora-
ceora, dog plagt in ’t jaar 1670. on-
der Alang te staan. En bestaat uit
Christenen, die zeer iverloos zyn. Ty
zyn sterk 849 zielen , 235 weerbare

mannen, en 81 Dati’s

Van Liliboy na Alang, ontmoet men Rivieren
de rivieren Samahocko , Way Lalong hier-
by Namakoll Oekoholi, dicht by A¬
lang, en Sey-pele in Alang zelf-

Alang legt van Liliboy ontrent eenAlang,en
halve myl. Wat verder als de helft’t Wagt-

huis, be¬heeft men een Wagthuys beneden, waa
settingin een Sergeant met 16 mannen post

houd, om een wakent oog op 't sluy-
ken te houden, en te besorgen , dat er
post-houders boven op den hoek, pas
bewesten het dorp Alang, by 't geschut
gesteld werden ; om met een of meer
Canon-schooten aan die van ’t Rasteel
te waarschouwen , hoe veel schepen zy
van de West, of van ergens elders, na
Amboina zien opkomen. Men noemt
dit na een riviertje ’er ontrent, Nama-

Nama-
koli. In oude tyden plagten de Alan

ol.
gers een halve myl beoosten de Tapi te
woonen , en wel eer nevens die van Li-

liboy een Oeli met die van Oerien, As-
saloelo, Larike en Wackasihoe uyt te
maken , dog hebben zig naderhand
(gelyk wy onder Assaloelo zagen) van
malkanderen afgezondert

Nu zyn zy nog Oostelyker komen
woonen , daar zy pas binnen den groo-
ten en yselyken hoek van Alang , zoc
na dit dorpgenoemt, aan een fraay strand
leggen.

Het is een groot dorp, staande onder
Man-

een Christen Pati , die ’t gezag over schap
1015 zielen, 267 weerbare mannen, en van dat

98 Dati ’s, heeft. In Alang zelf, digt Christen
by den berg na Larike toe, is een P
vier Way Loeloe, dat is, Hoofd-rivier,
of de bron , genaamt. Het dorp ver-

P2 toont
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tende nog een sray riviertje onder weegtoont zig fraey langs strand uytgestrekt,
en ook aan wederzeiden de Tapi noghoewel ’t mede al kort onder ’t geberg-
twee, en tusschen de Tapi, en Lariketelegt.
nog vier of vyf gemeene rivierkens.De Alangers zullen geen aal eeten, al-

Aldus alle de dorpen, op’t gansche 't gaazo zy zeggen van een aal afkomstig te
groot Land van Amboina, of op geheel derzyn. Zy hebben een put, daar zy 'er

de Man-Hitoe, zo wel op de buiten als opveele in voeden, dog zullen ’er geen een
shpby20binnen-kuil, beschreven hebbende,

laten uytnemen ; alzo ’t hunne naaste cenge-

is voor ors niet meer overig, dan alleen trolken.bloedverwanten zyn.
nog te zeggen , dat de overige zielen,Alang legt van de Tapi ontrent eer
weerbare mannen , en Dati’s , van ’thalve myi; dog eer men daar komt, moet
land van Hitoe , buyten die onder demen een swaaren berg op, die zeer hoog
Opperhoofden van Hitoe, en Larike be-en steyl , dog met trappen gemaakt is.
hooren, een getal van 3635 zielen, 972Boven gekomen zynde, heeft men een
weerbare mannen, en 371 Dati’s, uytschoon Nagelbosch, daar zy rykelyk

Dierhalven heeft men op datmaken.van voorzien zyn. Een weinig verder
gansche land in ’t rond 14463 zielen,wat ter zyden van de weg na de zee-
4072 weerbarc mannen, en 1654 Da-kant toe, staat een stuk geschut om be¬
ti ’s.richt van’t komen der schepen herwaarts

Eyndelyk voegen wy hier nog by, datte geven. Een weinig verder daalt men
zich een diepe inham tusschen’t landvan den berg af, na een yselyke klove in 't
van Hitoe en Leytimor vertoont , diegebergte, waar over van sware balken
tegen de Pas van Baguala stuyt, en dieeen brug legt , van waar men door de
van daar tot de hock van Alang vyf,rotsen weer opgaat , door een korter en
dog tot dien van Noessanivel vier my-naeuwer weg, die dan weer goed werd.
len ruym diep , en tusschen 't CasteelDaar na passeert men een smal brugget-

en de Drie huysen een myl , en op an-je, ontrent een kleen half uur van Alang
dre plaatsen nog wel wat meer vangaat men allenskens af op een goede weg,
breedte is.dog vry hoog, en steil afgaande, en dan

Hier mede nu gaan wy van’t groot-komt men ter plaatse, daar oud Alang
ste deel van Amboina, de kust van Hi-plagt te leggen, zynde een mooy strand.
toe genaamt, over tot het kleenste, datdaar men twee redelyke rivieren heeft
den naam van Leytimor voert, en in ’tin een bogt, waar af de eene Way Li-
Suid-oosten gelegen is , om dat ook inla, dat is, de groote rivier, genaamt is.
zyn binnenste te beschouwen , en daaren van daar komt men by de Tapi, (die
van onderscheidentlyk te spicken-wy reeds beschreven hebben, ontmoe-

DERDE HOOFDSTUK.

VAn Leytimor. En de Dorpen, daar op leggende. Soya op ’t Gebergte, Moe¬
V jelyke en hooge weg. Groote Koude hier zomlyds, en op Scrocmahoe. Zeer oude

en dikke Canari-boom. De oorsprong der Rivier Way Tomo. Heel Leyrimor
Christen, uytgenoomen de Mooren aan den Rooden berg. Oorsprong van de Rivier

den Olifant. Aanmerking over de naam van zo een Bron by de Maleyers. Pivieren
hier. Dorpen onder Soya behoorende. Oorsprong der Koningen van Soya. Schoon
Nagel-bosch. Hatelâc. Rivieren hier ontren. Gevaarlyke weg. Een zeer oud
inwooner in dit Dorp. Nako, en de mocjelyke weg, nevens Hacelâe, onder den Ko-
ning van Kilang. Kilang, en desselfs Koning, nader beschreven. Ema, Rivieren,
en Hockorila, en Rivieren. Lcahari, en Roeton. Hoetoemoeri. Nooten-
boomen bier. Dit dorp nader beschreven. Rivieren, Sereé, en Coelit Lawan bier.
Noessanivel met de Dorpen. Hare afkomst van Java. Enhaar Geslagt-Lyst. Van
Seylale, en Latoehalat. Als ook van Amahoesoe. Halong. Hative Kitsjjl. Ha-
re Afkomst. De Lateri, mede onder Halong. Hative. Rivieren aan de overzyde.
Batoe Poan, of Terra Sigillata , hier. Tawiri.'t Campon Maredheyka.
Ocrimessen met zyn onderboorige Dorpen. De Manschap der Christenen op Leyti-

Van waarmor by een getrokken. Van de Stad Amboina. Deszelfs Teckening.
die naam afkomstig zy. Opgeheldert uyt de oude Liederen der Amboineesen.De

Stad nader beschreven Hare groote in den Omirck. Naamen, en verdre aanwysing
der straaten. Lengte, en breedte. Verdre wegen ontrent de selve ’t Getal der
Huysen. Instructie voor den Roymeester
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die niet breed is, en daar men langs eenVan LEYTIMOR.
smallen en ongemakkelyken weg op-
raalet , is gemeenelyk met wolken be-Eytimor beteekent in 't Amboi-
dekt, vooral als’t regenen zal, waaromneesch zo veel, als het Oostelyk
dan de inlanders gewoon zyn te zeggen,deel of de Oostzyde. Om dit Ley-
dat de Koning van Soya zynen pot om-timor net te beschryven, zullen wy eerst
gekeert heeft.over de dorpen daar toe behoorende, of

Twee aanmerkenswaardige dingendaar op leg,ende , en daar na over de
heb ik daar gezien.stad, spreeken.

Het cerste is een Canari-of Amandel Zeerou¬Van de Dorpen van LEYTIMOR. boom van een buiten-gemeene hoogte de en

dikkeen dikte , die ter zyde de Kerk stondVoor af zien wy, dat ’t Land van Ley-
Canari-en daar al voor de tyden der Portugeetimor in ’t Suid-Oosten ontrent twec
boom.sen, en over zulks ruim zoojaaren, gemylen breed, maar op zyn einde , de

staan had. Hy was nog in zyn vollehoek van Noessanivel genaamt, zeer
kragt, en dragt, leverende ongemeenspits is. De dorpen van dit Leytimon
veel vrugten uyt , hebbende de dikteleggen ten deele op ’t gebergte, (alzoc
van twee vademen, en vier spannen vangeheel Leytimor een bergagtig land, en
my, of in zyn middel-linie 4; voet.van weinig vlakten voorzien is) ten dee
Het is de oudste Canariboom op dit land,le beneden.

waur van al de andere voortgequeeltDe dorpen op ’t gebergte gelegen
zyn.zyn Sova, Hatalae, Nako, Kilang,

Oor¬Het tweede was, dat daar niet verreEma, en Hockorila.
sprongvan’t dorp de oorspronk, of fonteyn van2ynDe dorpen die beneden leggen.
derri-de rivier Way Tomo (die door de StacRoeton, Leahari, Hoetoemoeri, Noes
vie e

Ambon loopt) te zien was. Dus gingsanivel , met Scylale, Oerimessen, en N2y

Tomo.ik 'er met veel moeite na toe, en quameenige dorpen of gehugten, daar toe be-
er eindelyk by, bevindende, dat het eenhoorende , Soya beneden , en’t geen
put een voet in ’t vierkant, diens grontdaar onder behoort, Maredcika , Ha-
met de langste pick niet te peilenlong, Hative, en Tawiri
vras. Hier van daan necmt die rivierHet eerste dorp ’t gebergte op, daar
haar begin, werdende onder weeg doormen na ’t Tuiden of Juid-Oosten, van

verscheide spruitjes , die ’er invallen,de Stads Zuist-Oostzyde gaat, is Soya,
vergroot, zynde in de regen-moesson,en men hecft een myl gaans noodig, om
zeer sterk in haare afwatering.'er te komen. De weg, die ’er ons heen

HeclDit dorp , gelyk ook alle de dorpenleid , loopt van de Stad Ambon af, ter
Leyti-op Leitimor (alleen de Mooren aan decersten al zeer steil op , waar van de
mOr

Rooden-berg uitgezonderd) zyn Chri-nvoor-heuvels vry vlak hier en daar, Christen,
uitgeno¬stenen2lzeer vermakelyk van uitzicht, voor
men deOver Soya , dat boven is, heeft eerna de Stad, en over den inham zyn,
Mooren

denPati ’t gezag , hoewel hy onderdoch voornamentlyk met het opgaan ain dien
Koning, die in de Stad Ambon met hetvan de Son, als de dauw (die daar zee- Roden¬
ander deel van Sova woont, staat. Dit berg.sterk valt nog op 't veld legt
Soya boven , met dat beneden, is 914De verdre weg na boven toe is hoc
zielen, 270 weerbare mannen, en 86langer hoe steyler, doch niet zeerbreed,
Dati 's, sterk. Zy zyn Oeli Siva 's, endat niet ophoud , voor dat men in’t
vier Soa’s sterkdorp, en hooger gekoomen is

Aan de Suid-West-zyde van den berg oor-De grootste vlakte , die men boven

van Soya , dat boven is, is de dubbele sprongheeft , is de plaats daar de Kerk , die
van deoorspronk van de rivier den Olifant, diezeer klein is, en ’t huis van de Meester
rivier

beneden ter zyde de Stad in zee uitwastaat. De huisen staan hier en daar in 't den Oli-
terr, de eene ontrent de huisen , de an-lant.gebergte boven malkanderen.
dre wat meer na ’t Oosten ontsprin-Hier kean hier zo koud zyn door de

gende.groote hoogte , dat ik den adem der
De Maleyers, die van de rivieren, en Aanmei-menschen hier zoo dik, als ’s winter

king o-
van meer zaaken, als van’t lichaam vanin hollaid gezien heb, dog noit heb ik

ver de
’t hier kouder schad, dan in het regen een mensch spreken , noemen den oor-

naam

Mocsson van 1709. spronk van een rivier Kapala AjerAls men uyt dit dat van zo
een Bronnet-dorp cen schip op de reede leggen ziet. is, ’t hooft des waters, maar nog
by detgelyl-t het wel een bootje. ter, en onderscheidener, noemenzy
Maley-Een half our hooger als het dorp legt meest Mata-Ajer, dat is, 't oog deswa
..

een heuvel , die nog vry hooger en ters , of de Bron. Een benaming, die
Serocmahoe genaamt is, van waar men ik, den oorsprong van deeze en ver-
over ’t land van Hitoe henen de kust scheide rivieren van Amboina ziende.
van Ceram zien kan. Deze heuvel,zeer eigen en fraay vond , alzo het bo-

P 3 ven
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Silva aan de Regeering, die 1677. denven maar gaten in de aarde zyn, dic
4den May, stiert.zig als de oogen der rivieren vertoo-

Na hem wierd Bernhardus de Silva,
nen.

of Pettecolan, tweedein’t jaarMen ontmoet daar mede de rivier, die
zoon van Jordan de Silva, Koning, dieby den Roodenberg uitwatert, en de
in’t jaar 1704. den 6. May overleden,Mooren van de Christenen aan 't Castee
en door Joaanes de Silva, zoon van Isaacafzondert, met twee takken, gelyk ook
de Silvz, of van Pati Caras, in’t zel-de groote rivier van Hative daar haren
ve jaar gevolgt, en tegenwoordig nogoorspronk vind.
Koning is.Onder dit Soya plagten van ouds de

De Nagel-en andre vrugt- en Wilde S-voondorpen Amantelo , Ahoessen, en Oeri-
boomen maken hier, en elders , op dit Nagel-tetto, alle zeer kleen, te staan; dog die
gebergte , zulk een schoon belommert bo chzyn, of uitgestoryen, of ondergeste-

ier.oosch, dat ik menigmaal daar onder ge-ken , zo dat zy daar onder reeds gere-
geten heb, zonder door de zon gehin-kent zyn.
dert te worden. 1De Koning van Soya is de derde Chri-

Het naaste dorpdaar aan is Hatelae, insten Koning , die zig op dit land ont- Hatele
't Amboincesch beteekenende half weg,houd, in rang. Deze woont, pas bui-
hoedanig het ontrent tusschen Nako, of hier.ten de Stad Ambon , wat beoosten de
Kilang, legt, zynde ontrent een halvezelve, naast aan het Campon Maredhei-
myl verder , dan Soya , langs een on-ka, alwaar hy in een zeer fraay houten
gemakkelyke weg , daar men al medehuis (na de gebouwen der inlanders dat
berg op berg neder moet, en daar menzyn onderdaanen voor hem gestigt heb-
3  4 zeer smalle paden boven op ’t ge-ben, huisvest, maar waar voor (volgens

bergte heeft. Het legt niet verre vande inlandsche gewoonte hy hun een-
een rivier, die Wey Haa, of het waterbraaf rond heeft moeten zetten.

tusschen beiden , genaamt, en pas eenDeze Koningen, na dat zy als Christe
quart myls van’t dorp is. Hoewel mennen bekend waren, zyn ’er, zo veire zy
tusschen het dorp Soya , nog een rivierzelf oprekenen konnen , al verscheide
heeft, na zekere Sajor-Hoetan-boomengeweest. De eerste van hun bloed, var
Soesoean genaamt. Zy loopt boven vanLessidi gekomen met twee Coracora’s,
Soya, en zo na beneden door den schei-is van de Pati, en’t dorps volk, als Ko¬
weg van Hatalae af.ning aangenomen, om tegen hunne vy-

Dit dorp is sterk 324zielen, 8; weer--anden, die van Ema, te stryden. Hy
bare mannen , en 26 Dati 's. Het staatquam op Honipoppo, een wild Sagoe
inder een Orangkaja; dog die hangt vanbosch toen by 't Casteel, aan, na dat hy
den Koning van Kilang af. Men heefteerst in een oud nu onbekent dorp, Ka-
in dit dorp geen vlakte, en ’t is veel,moeala , tusschen Hatoe en de Laha,
dat er plaats voor een Kerk is, die mengewoont , en om een sware poktyd na
daar, en op andre Christen-dorpen, dogHonipopo gekomen is. De eerste was
op zeer bekrompe plaatsen heeft. DitLatoe Consina (of Duarte de Silva) die

tot de tyd van de Heer Herman van Speuli dorp schept met Nako onder Kilang
een Coracora.geleeft heeft; hoewel andre meinen, dat

Don Rodrigos BrancosTres Annos (dus ge- Zy hebben weinig land, waar op veel
naamt, om dat hy gedoopt wierd, Kajoe Poetch-boomen staan , die henne

dat de Portugeesen drie jaaren in Am niet veel konnen geven. Ik heb hier
boina geweest waren) ’er nog voor de- een man gesprooken, die wel 130 jaren
zen Latoe Consina zou geweest zyn; dat oud, en dien ’t toen nog geen groote
wel waar kan wesen, alzo deze Rodri- moeite was , dit gebergte op en neder
gos dus in’t jaar 1518. gedoopt zynde, te gaan.

dezen Consina dan wel tot zyn zoons Van dit dorp gaat men na ’t dorp
zoon heeftkonnen hebben. Consina was 't Nako, langs een weg die op vier plaat
al in’t jaar 1617. en stierf in’t jaar 1627 zen zeer gevaarlyk en byzonder smal is, al
Hy wierd in de Regeering in’t jaar zo men boven op de rug van een berg, daar
1627. van zyn zoon Laureus Consina ge men over moet, maar een voet breedte.
volgt, en stierf in’t jaar 1638. Hy is en aan wederzyde een schril- kelykc seeil¬
den 8. January 1639. door zyn Broeder te , en diepte heeft, dat my noodzaak-
Thomas de Silva vervangen, de welke in te uit myn stoel dikwils te voet te gaan,
’t jaar 1664 overleden is. hoewel ik 'er ook wel over gedragen

In zyn plaats quam in’t jaar 1664 ben, en eens in myn jeugt, te peerd ’er
Pedro de Silva , tweede zoon van Lau- over gereeden heb; maar toen ik die
rens Consina, die agt jaaren regeerde, en plaats wel beschoud had , deed ik dat
in’t jaar 1672. zonder zoonen na te laa¬ noit meer; maar liet my dragen, of ging
ten, overleden is. te voet, dat het zekerste was. Op de

weg na dit dorp is een kleine steilte, metIn den jaare 1672. quam Eduard dt
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trappen gemaakt, daar ik weldertigman zyn broeder had, gevlugt, en, hier ge-
aan een stoel had, en nog deinsden zy te komen, Koning van Kilang, alzoo hy

een Konings zoon was, gemaakt. Ookrug.
Het dorp legt zeer digt by Hatelae. zyn zy ten deele van Lessidi, van eenen

as een kanon-schoot, of twee, ’er af; Radja Papoewa, of een Papoewase Ko¬
maar mede vry hoog te klimmen, zoo ning, die op Leytimor quam aandryven,

gesproten. Een ander gedeelte van hendat ik daar en in de dorpen om strecks,
is van Goram oorspronkelyk, weshalvende witte wolken menigmaal beneden my
zy ook uit dric. Soa ’s bestaan, die de-hebbe zien dryven, die, daar zy vielen,
zen heuvel schoon gemaakt , zig daarzomtyds regen van zich gaven.

neder gezet, en eerst de nazaten, vanHet staat onder een Graaf, die van
Radja Papoewa, dog daar na dezenden Koning van Kilang ook afhangt
Noessa-Laoetzen Prins tot Koning overDe huisen zyn hier en daar in’t hangen
dit dorp Kilang verheven hebben, datvan een schrikkelyk styl gebergte bo-
zoo na de menigte der Kilang-of Kajoe-ven malkanderen zodanig geboud, dat
Poeteh-boomen, die daar vallen, ge-Daar ismen schrikt het aan te zien.

naamt is.geen vlakte, dan die pas voor de Kerk,
De eerste, en oudste Koning onderen niet zeer groot is. Het beste huis,

die van Kilang, die zy zeggen gekenddat ik 'er zag, is dat van den Graaf, van
te hebben, was Radja Papoewa, waarplanken gemaakt; waar ontrent men ag-
van zy den tyd niet net weten te bepaa-ter ’t naaste huis vervaarlyke groote op
len.zig zelven staande klippen heeft.

Na hem quam eenen Latoe Besi, deHet komt aan de buitenzyde van Ley-
eerste van de Koelho s, dog voor de ty-timor aan een kleene zandstrand , Sea

den der Portugeesen, hoewel hy onderdatgenaamt, uyt, alwaar ook 't riviertje.
hen nogleefde, en van hen zyn geslachts-tusschen hun en Hatelâe is, uytwatert
naam van Kôelho kreeg, ook weten zyZy zyn 328zielen, 100 weerbare man-
den tyd van dezen Koning niet net aannen, en 22 Dati ’s, sterk.

te wyzen.Naast hier aan, een quart myls ver-
Na dezen quam Emanuel de I. die inder, al Zuid op, gelyk de vorige dorpen

t jaar 1617. by de komst der Hollan-ook leggen, is het dorp Kilang, alwaar
ders Koning was. Hy heeft nog onderden Koning een fraje planken-wooning
den Heer Philip Lucassen geleeft; en is,heeft.
by zyn leven al, door Emanuel de II.De weg hier na toe, is mede op en
zyn Zoon, ontrent in ’t jaar 1629 ver-neder , dog duurt niet lang, alzo het
vangen, dog in’t jaar 1659 overleden,dorp zeer digt by Nako is. Het legt
atende geen kinderen na-ontrent twec mylen van ’t Casteel op

In ’t zelve Jaar volgde hem Antonieen steilen heuvel, aan wiens voet de
Kselbo (gemeenelyk Quëljo gezegt) diegroote rivier Way Ia is.
in’t jaar 1678 den 20 Juli overleden, enMen heeft hier mede zeer weinig
in’t jaar 1676; den 7 Juli provisioneel,plaats, en geen vlakte , zo dat men zig
dog den 21 December absoluit door Do-hier niet veel, dan in’t bosch langssimal
mingos Koelho vervangen is, een walckerle wegen, die op en neder gaan , ver-
man , dien ik zeer wel gekent heb, entreden kan. De beste vlakte, die 'er is
die gemeenelyk, een Fluwecle swarteneemt de kerk weg, die (gelyk zy alle
Tok, met massive Goude groote knoo-zyn, van planken , dog vry groot is.
en, een gouden hoedband, en een ro-Eer men in Rilang komt ontmoet men

tang met een gouden knop droeg, enook 3  4 simalle en zeer steile aan weer-
die alles van Silver tot noodig gebruikzyden afgaande paden , zo dat men
zeer pragtig, na den trant der Hollan-schrikt na beneden te zien.

ders (hoedanig hy ook zeer wel imandDe Koning van Kilang, de tweede

vist te onthaalen) in huis had. Hy is inin rang der Christen Koningen alhier;
’t jaar 1711. den 24 December overle-gebied over 425 zielen, 106 weerbare
den, en in zyn plaats is in’t jaar 1713.mannen ; en 34 Dati’s ; buiten welke
Jacob de Roy, die nog regeert, geko-ook die van Nako, en Hatalïe, onder

hem staan, en met hem een Coracora men.

Van Kilang gaat men na het dorp E-scheppen. Hy woont aan 't Castee
ma, dat 2 mylen van ’t Kasteel, op eenin een schoon plankenhuis , zynde een
vervaaalyken hoogen steenagtigen heuvelvan de rykste Koningen, dat aan zyn

na 't Zuid-Oosten, niet verre, of pas eenzilver, en goud, genoeg blykt.
Deze Koningen van Rilang zyn af- quart myl van daar, by den grooten en

noogen berg Hoewa-Ressi, dat is, nogkomstig van ’t eiland Noessa-Laoet, uit
het dorp Titaway, zynde de eerste Ko- hooger en die boven op tot dicht by
ning al voor de tyden der Portugeezen Leahari vlak, zonder vrugt boomen
van daar wegens een geschil, dat hy met en een en half myl hoog is, legt. Valt

er
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pa, na die van Oerimessing, en Cappaer ergens te klimmen, hier niet wei-
die zo verre quamen oorlogen, genaamt.nig, alzoo men schrikkelyke steilten
Dan moer men weer een verwaarlykenen zeer diepe yzelyke valleyen heeft
steilen en klipagtigen berg op, tot datOntrent het zelve is de rivier hoeway-

men by een hoogen en grooten Waringin-Inan, die in de groote rivier Wayhaha
boom komt, die ons, na een kleen halfvalt, die zig aan de Zuid-Oost zyde des
uur van Kilang onder weeg geweest teLands by een ongemakkelyk strand ont-
zyn, in ’t dorp zelf brengt.last. Nog heeft men ontrent strand een

Schoon dit dorp onder een Orangk a-rivier Toy Coetc, dat is, kleeren
ja van Ema staat, zoo heeft het egterwasschen, genaamt. De huizen staan
zyn eigen Orangkaja, die ’t gezighier boven malkandren, die, by swart
heeft over 307 zielen , 91 wecrbareAardbevingen, wel eens van boven ne-
mannen, en 24 Dati 's. Het is hierderploffen. Het staat onder eenen C
rondom een zeer dicht bosch, waar inrangkaja, die niet alleen over dit dorp
veel Nagel- en allerlei andre boomenmaar ook over Hoekorila, Roeton, en

zynLeahari, te gebieden heeft. Het dorp
Van Hockorila gaat men na't dorpis mede Nagelryk, en sterk712 zielen,

Leahari, dat 'er, lanzs 't Noord-Oe-186 weerbare mannen, en 60 Dati ’s.
ster gebergte van Emau, een half mylZy zyn Oelilima’s, en scheppen met
aflegt. Men neemt den weg langs dehaar vier dorpen een Coracora, die van
Cuid-Ooster-zyde van Leytimor, enEma zyn ten deele van Java oorspron
gaat over een weg, die langs de voetkelyk, en gekomen van eenig volk, dat
van dat gebergte, en over den steilenhier uit een jonk aan land ging.
hock Hihar loopt, die yselyk om afVan Ema gaat nnen na Hoekoriia
te gaan, schoon by met trappen ge¬dat in 't Zuid-Westen, en eenquart myl
maakt is; en dus komt men, na veeler af, hoe verre het ook van Kilang legt
moeite, in dit kleen dorpje langs dieDit dorp legt op een schrikkelyken heu¬
kant, hoewwel men er , van Hocko-vel, die men niet dan met groote moci-
rila eerst weer na ’t Rasteel, en dante, voor al als ’t geregend heeft, op-
langs den weg van Hoetoemoer nu Roe¬teklautert. Om van Hoekorila na Ema

ton y ook komen kan; maar dan is mengaan, daalt men eerst wat steil af, dan
wel zeven mylen, ja langer, onder weg,moet men een hooge steile steenberg op,
die schrikkelyk om op en neder temeest langs een smalle weg, dieeen korte
klimmen is.poos daar na gelyk is, maar dan moer

Het dorpie Leahari, dat wat meer namen een yzelyke zandige smalle steilte
Va n't Oosten legt, is zeer kleen, enaf; en dan komt men na een smalle ge-

weinig belang. Het legt beneden OIlyker weg opgegaan te zyn, langs een
een gelyken grond, alwaar eenige slegtevermakelyke gelyke weg, dog die een
huisics verspreid zyn, en staat mede on-weinig digt by ’t dorp zelf op en neder
der den Hoofd-Orangkaja van Ema, diegaat, in Ema. Men heeft hier medt
Christen is, gelyk ook alle dezedorpenwcinigplaats, om zich te vertreden, en
van Leytimor. Het heeft egter nog eenniet dan een smalle weg, gaande na cer
byzonderen Orangkaja, en die, nevensvervaarelyken heuvel , die Oost aan na

’t eiland Noessa-Laoet ziet, dat zig vlak den Orangkaja van Rocton te zamen,
onder zig 177 zielen , 82 wecibare man-’er voor vertoont. Op die plaats was
nen, en 36 Dati ’seen kleen Speelhuisje gemaakt, daar in

Fict dorp Roeton legt ontrent eenik menigmaal gezeten, en even ter zyden
C’t welke ik een steilte vond, diergelyken kleen quart myls er af, wat nader by

ik noit bevorens hebbe gezien , alzoo strand, mede op een vlakke grond, op
men geen grond wegens deszelfs hoog- welke men wat meer en beter huizen,
te, vernemen kan. Van dezen steilen ook hier en daar een schoone Pom-

ge-heuvel was kort te voren een vrouw roelmoesboom bchalven allerlei andre
vallen, die eer zy beneden quam in een Vrugthoomen, vind. Hier kan men
boom, half weeg hangen bleef, en daa nog eens wandelen, en zich aan strand,
den geest gaf, zonder dat men haar hel dat na Hoetoemoeri loopt, verluchten.
pen kon. Als men van Kilang na Hoe Van Roeton gaat men langs ’t vlakke
korila gaat, daalt men een steilen zandi trand na ’t dorp Hoetoemoeri, dat is
ge berg af, en komt men by een fraejs agter den berg , gelyk het ook legt
rivier , Weir Saniri, dat is , water der Men passeert, een weinigbuiten de land-
vergadering, genaamt, zynde de scheiding veg van Roeton, na strand toe, en op
tusichen deze twee dorpen. Dan moet strand , een kleen water, of riviertje,
men weder een steilen hoogen berg op, Way Teté, dat is, een weinig water,
en men daalt ten eersten weer neder, en wat verder een uitwatering van een
ontmoetende slegte smalle wegen, en moeras , Ouwr; nog wat verder een

Iriviertie, Way Waroeni, dat is, 't stefook nog een spruitje, Weir Soeri Cap
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water, genaamd. Een weinig verder
zier men veel zoet water door de grond

dringen, en in zec loopen , en pas aar
de Roetonse zyde, van Hoctoemoeri af
ontmoet men de rivier Way Hochoen
dat is de oorspronk der rivier, genaamt,

en dan komt men , na pas een half uui

onder weeg geweest te zyn, in’t groot-
ste dorp van ’t gansche eiland van Am
boina. Het legt in de langte zeer ver-
re langs strand uitgebreid, en is opge
propt van Huisen, ook heeft nien ’er een
schoone kerk

Het is zeer volk-en Nagel-ryk, ook
vs Dezyn ’er eenige Nooten-boomen.

inwoonders plagten van ouds al mede
op zeer steil gebergte zig te onthouden
en met die van lhamahoe uyt rooven te
gaan ; ’t geen hen de Heer Herman van

Speult (gelyk wy elders zien) verleerde
verdeelende hen 1618, na dat hy her
overwonnen had , onder de Orangka

ja s aan ’t Casteel. Dc Heer Jan var
Gorcom gaf hen weer vryheid, om aar
de Pas van Bagnala te woonen; dog in't
aar 1635. en 1636. van daar weer ver
soopen zynde, zyn zy van’t gebergte
daar zy gevlugt waren, niet afgekomen,

voor dat zy onder de Heer Landvoogc
Demmer,met ons vrede maakten, op wel

ke tyd zy hier, daar zy nu leggen, ge
plaatst zyn. Zy zyn 998 zielen, 270
weerbaare mannen, en 69 Dati’s sterk

van welke nog eenige aan de Pas van
Baguala woonen, die de naam van kleer
Hoetoe-moeri dragen, en die 74 zie
len, 25 wecrbaare mannen, en 10 Da-
ti’s, uytmaken.

Zy hebben veel Sagoe- en veel jon-
ge Nagelboomen. Het is een trots, en
moedig voll-, tusschen de welke en he-

Casteel een swaar hoog gebergte, en een
ongemalkelyke steile weg is, al over
wortels van boomen , die ool hier en
daar al vry smal is , wel een groot half
uur al opgaande , tot dat men by eenige
Kajoe-Pocti boomen komt, daar men
gemenelyk rust , van waar men agtei
uyt een schoon gezigt na de Zee, en
van ’t Land van Soeli , en van de cilan-
den , Oma , Ceram , Honimoa, en
Noessa Laoet heeft. Van daar zakt men

weer na beneden, tot dat men by Way
Hoewa komt, dat het Pinangwater be¬
teckent thoewel ik in’t jaar 1704. er
geen water in vond. Daar na gaat men
weer een leelyke weg op, en ontmoc
Way Hocrani, zynde de rivier, die by
den Roodenberg in zee opt. Dan klim
men weer op, tot dat men na de groott
rivier of Way Ila, af gaat, zynde een
goede weg, uytgenomen digt by die ri
vier, daar de weg vry steil, en lang af
gaat, en hoe men nadser aan de iivie

komt, hoe de weg steiller en smaller is.
I. Deel.
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Van de groote rivier tot Ambon toe is
de weg hier en daar nog al wat hakke
lig, en daar na werd ze allenskens be¬
ter Ontrent :uurs van de groote ri-
vier heest men ook vecl Nani-boomen.
en zeer hooge en groote Damar- of
Hars-boomen.

Die van Hoetoemoeri geeven voor
mede Javaanen, en van dat vaartuyg, dat
in Amboina quam aandryven, oorspron-
kelyk te zyn, op ’t welke twee broc
ders waaren , de eene Pati Duri , die
op Hitoe Lama aan land ging, en zi9
daar nederzettende, de eerste der stam

Tanab-Hitoe-Messen was. De andere

Pati Candali genaamd, quam op Hoc¬
toemocri aan , en heeft zig daar van
gemaakt. Van ouds waren die van

Hoetoemoeri de Pottebakkers van Ley-
IDOr

Ik heb in dit dorp eenen Pati Oessen
gesprooken , die dienaar van den eerssen
Ambonsen Landvoogt geweest, en on-
trent 100 jaaren oud, en nog zeer sterk

was; maar die verklaarde, dat de oude

man op Haralae , bevorens by ons aan
gehaald, wel 30 jaaren ouder, dan Ly,
WaS

RivierenOntrent dit dorp heeft men onder an
Scréc, endere ook verscheide Coelit Lawan-boo
coelit

men, welke die heerlyke specery-schors 61126

van zich geven, waar uyt men een Olie hier.
trekt , die zeer sterk na de Nagel-Olie
gelykt, zynde lieffelyk van reuk, en zeer
dienstig voor de gezondheid, uyt-en in-
wendig

Van Hoetoemoeri nu; langs een zeer
moejelyken weg, over een steil en hoou
gebergte, na't Casteel gekomen zynde,

gaat men eindelyk over heuvels, en vlak-
ten , die niet onvermakelyk , en met
veel Sereë bezet zyn, waar van men de

Srad , na welke men van die kant al-

enskens en gemakkelyk afdaalt, zeer
lustig, en onderscheiden in asle zyn
gebouwen , en benoorden de zelve

legden inham, en’t land van Hiroe,
Va ngen ziet. Men gist dezen weg,
opHoctoemoeri tot het Kasteel toe,

optwee mylen ; ik ben vier uuren ’er
gedragen.

Noessa-De eerste Koning in rang, die mer
nivel,aan ’t Kastcel heeft, daar hy ook in zyn
met dedorp woond, is die van Noessanivel
Dorpen.

De naam van Noessanivel beteekent

het Calappus of Cocos-eiland, mogelyk
na die boomen , die op den hoek van

Nocssanivel aan’t eynde van Leytimor
veel staan, die van de zeevarende ge-
meenelyk (dog zeer qualyk) Rosenive
genaamt word

In oude tyden wierd die Koning Lat-
ti of Latoe Sapoelalang, dat is; de ko¬
ning van 10000 swaarden, genaand on-

ge-dat ny toen magtig was, zoo vee
Wa¬
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wapende mannen voor den dag te bren-
gen. Hy maakte in oude tyden ook
vier dorpen , en nu zo veel Campons
uyt.

Die van des Radja ’s Campon plagten
wel eer een myl van den uytersten hoek

Way Hocki, na het Noord-Oosten wat
in’t gebergte, op de plaats, Amanila,

te woonen , alwaar toen ook het nu
uitgestorven dorpie Eri, aan de binnen-
zyde was. Ook hadden zy aan de Zuid-

zyde nog het kleen dorpie Hatihari, dat

wat beoosten lag, en nu ook al uytge-
storyen is. Zy hebben al voor de Por
tugeesche tyden geoorloogt met die
van Hative, die veel onder hen gelee
den hebben.

Aan den hoek Way Hocki, of cy-
gentlyk wat meer nabuiten, op deplaats
Nma Latoe, woonde Latoc Halat, dat
is, de Koning van ’t Westen , die 't

Hcthoofd van de twee Campons is.
derde Campon is Pati Seylde, een dorp-
je, dat ontrent Hative, bewesten over
de rivier den Olifant, legt, en de vierde
vas Papala, die by Latoehalat op Way
Hocki by de Portugeesche baey woon
de.

Nu legt het dorp Noessanivel by eer
aan ’t Casteel Victoria, in 't Zuid-Zui-
Westen, en aan, of in de Stad Ambon

zynde ais cen van des zelfs voorsteden.

hoewel nog pas binnen de wal komende,
En nu zoodanig verdeeld, dat de cer-

ste, en derde Campon onder den Radja,
en de tweede en vierde onder Laroc

Halat, als twee byzondre hoofden, die
ook ider een by zondre Coracora voere ,
staan ; dog deze Koning gebied ook
over het dorp Hatoe, gelyk wy op zyn
plaats al gezegt hebben.

Die van No-ssanivel rekenen zig van
’t Koninkryk Tocban, op Java, afkom

stig, en dierhalven ook eenigsins bloed
verwanten van de Haroeesen te zyn
Zy waren van ouds Oelilima's, en
eertyds wel Heidenen, dog naderhand
zyn zy Christenen geworden, zo onder
de Portugeesen, als onder ons.

Den oudste, die deze Koningen van
nun geslagt weten op te tellen , was
Latoe Aylema, diens zoon gewecst is
Sinapati, die ten tyde van den Portu-
geeschen Zee-voogd, Don Andrea Fur
tado de Mendusa geleeft, gelyk hy hem
in’t jaar 1602. ook bewoogen heeft,
om van Kaytetto, op de kust van Hi-
toe, weer na 't Casteel te komen, en
sich en eenige van de zynen, te laten
doopen, latende hem, en zyn tweede
zoon Thomas de Soysa, na den onder
Zeevoogd, en zynen oudsten zoon,
Andrea, na zich zelven noemen, ge
lyk ook zyn dogter na de Gemalinn
van den Fortugeeschen landvoogd van

VINGE VAN
Amboina, Gaspar de Melo Gimara ge¬
naamt wierd.

De oudste der Koningen, die zy ge-
kent hebben, was dan Thomas de Soysa,
die in ’t jaar 1602 leefde, en Leca om-
rest, zynen Gezant, na de eerste Hol-
landers zond.

Zyn zoon Andrea is ontrent in ’t jaar
1617. hem, wiens dood nergens necblykt,
alzoo men de aanteekeningen in ’t eerst
zoo net niet waarnam, gevolgt, en in’t
aar 1642. overleden.

In zyn plaats quam zyn broeder, Tho-
nas de Soysa, een man, die zig zeer
crouwloos gedragen heeft, gelyk wy el-
ders zullen zien. Deze, is vervangen
door Jan de Soyse, dien ik zeer wel ge-
cent, en in ’t jaar 1591 zeer oud ge-
vorden zynde, begraven heb. Zyn 20 n,
Antoni de Soysae volgde hem in dat zel-
ve jaar, en sturf den 28 Sepeember, in

aar 1690.

n des zelfs plaats is in ’t zelve jaar
gekomen zyn zoon Henrik de Joyse, die
ien 27 ugustus in’t jaar 1705 over¬
den, en door z zoon M de Sysa.
nog maar een kinf zynde, opgevor
en 1M.nt13 115
op die dag ook door den Kapirn, Fis¬
caal, en Secretaris, voorgesteit is.

Dit dorp plagt wel eer een Coraçora
van zeven Gnadjo 's te scheppen, in weile

tyd die van Oerimessen, en Kilang, hen
nielpen. Daar na hadden zy 'er eenvan

vyf , waar op de Landvoogd 7ig plag
te plaatzen. Onder den Heer Phitip Li-
assen, zyn zy in twee Coricora’s, van
drie Gnadjo ’s ider, verdcelt, op de eene
schepte de Radja, en Pati Seylale, op
e andre Latoe Halat, en Rissacotta.
Ook zyn toen Hatoe, en Amahoesoe
sy die van Noessanivel gevoegt, gelyk
het nog is, dog Seylale heelt zyn by-
zonderen Pati. Deze twecdorpen Noef-

sanivel, en Seyiale, zyn sterk 4a50 zie-
len, 108 weerbare mannen, en 22 Da-a

ti's. Latoe-Halat, met Réiffacotta, le at.
vert 520 zielen, 126 weerbare mian-
nen, en 75 Dati’s uit.

Die van het dorp Amahoesoe, wel cor
—

Landwaard in wel een myl van ’t Ca-eoe
steol na 't Zuid-Westen, en daar na on-
trent de rivier Wapia gelegen , daar
hare grenzen tot aan de rivier Way-
Inner, daar ’t begin van Noessanivel 's

sebied is, loopen, zyn nu onteent Nces-
ianivel mede aan ’t Casteel in 't Zuiden

geplaatst, sterk zynde 128 zielen, 29
weerbare mannen, en 26 Dati 's ; dog
cheppen met Latoe Halat.

De naaste in rang der Oran-laja’s, Halong.
aan ’t Rasteel leggende, is die van Ha-

ong, dat een Paii, en welkers dorp
naast aan Sova, en dicht aan de Rooden-
berg gelegen is; daar het eertyds wel

ande--
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Richters, genaamt) en levert uit, met dieanderhalf myl van 't Casteel na het
van Tawiri, 532 zielen, 134 weerbareNoord-Oosten lag; dog ’t legt nu be¬
nannen, en 70 Dati's. Hun land aanneden in het Noord-Oost; sterk zynde
de overzyde is vol rivierkens, waar van364 zielen, 109 weerbarc mannen, en
de voornaamste zyn Waylaba, de groot-32 Dati ’s.
ste, en naast aan de baay van de Lahz,Onder Halong staat ook Hative Ki-

daar na Tawari, een rievierken van oudtsjil, een kleendorpie; eertyds een halve
Tawiri, en daar na de groote en kleenemyl van ’t Kasteel na ’t Noord-Oosten,
Waypia, die van den berg Tihoe af-ter plaatze, daar de Heer Engels land is,

stroomt, alwaar de beste Batoe Poan ofeen zeer vermakelyk oord, daar veele
Terra Sigillata (zynde een zagte steen,en schoone herte-beesten vallen, alzoo
die de Ambonse swangere vrouwen geer-men ’er schoone vlakktens op de heuvels
ne eten) veel valt; ook heeft men opheeft; dog nu woonen de ingezetenen
dit zelve land van Hative de rivierenmeest in Halong. Het werd Hative
Way Laa, Sesoeroe, en de groote rivierKitsjil, of kleen Hative, genaamt, onm
Way lla, ontrent Hockonalo.dat groot Hative ook wel eer hier lag

Tawiri, nu een deel van Hative,dat wegens siekten van daar na ’t We-
stond wel eer op zig zelven, leggendeby die van Tawiri, daar het nusten,
mede aan de overzyde, dog wat naderlegt, verhuisde ; blyvende toen10g
aan de Laha; maar nu by die van Hativeeenige weinige daer woonen.maar

bewesten de rivier den Olifant, ontrentZy geven voor mede van de reeds ge-
het Casteelmelde Javaanen afkomstig te zyn, van

Zy hebben haar eigen Orangkaja,welke Moriane, hun Orangkaja, zegi
dog scheppen met die van Hative eengesproten te zyn, zy zyn sterk 103 zie-
Coracora, en zyn zamen Oelisiva's.len, 36 weerbare mannen, en 18 Da

Die van Hockonalo plagten ook on-ti’s. Zy scheppen met Halong eene
der die van Tawiri te staan; dog heb-Coracora, en Halong zelfs heeft twee
ben nu een eigen Orangkaja, die ookSoa ’s.
onder Tawiri, zoo liy niet bevryd was,Onder Halong is ook ondergestoken
om dat hy 't bestellen der brieven be-het gehugt, de Latéri, tusschen de Pas
zorgt, zou moeten scheppen.van Baguala, en Hative Kitsjil, leg

Eindelyk zoo is ’er aan ’t Casteel ingende. Deze Halongers, en al hun
’t Noord-Oosten, tusschen de stad AM-buuren, zyn zeer Nagel- en Sagoe-ryk.
BON, en die van Soya beneden, onZy waren van ouds magtig ter zee, voer

ge-trent de rivier Waytomo, nog eenden gedurig oorlog, met die van Hati-
hugt, gemeenelyk 't Campon Mared-ve, Soya, Ema, Kilang, en andre; dog
heyka genaamt, bestaande uit vreemde-zy waren meesters van den inham, en
ingen met de Portugeesen eerst uitbleven oneenig met de andren tot zy,
de Moluccos hier gekomen , en vanonder de Portugeesen, als Christenen
hen gebruikt, om zig met deze liedenvercenigt wierden. Ook plagten Ha-
tegen de Amboineesen te versterken.long, en Baguala ten tyde der Portu-

Over deze is de Gnato-hoedi of voor-
gesen onder 't Casteel by een te leggen;

zeiler van de Coracora vloot, hoofd, endat zy ten tyde van den Hoer Houtman
zy zyn 527 zielen, 158 weerbare man-eersten Ambonschen Landvoogd, ne
nen, en 84 Dati ’s sterk; scheppendevens die van Way, en Soeli, mede de
ook een Coracora op zig zelven.den.

Nog heeft men Oerimessen, dat eer-Na die van Halong volgt het groot
tyds een Oeli was, uit de vyf dorpendorp Hative, dat ten Zuid-Westen ’t
Pati, Kappa, Seri , Sima, en Awaha, ofCasteel Victoria by Tawiri pas een mus-

oAwahang, bestaande, dog zy zynquet schoot 'er af legt. Dit is het oud
onder Oerimessen (dat bezuiden Noessa-te Christendorp in Amboina, het woord
nivel nu aan ’t Casteel legt ondergesteHative betekent in 't Amboineesch, ver-
ken, of uitgestorven. Oerimessen is onstandig, zy zyn van Hoewamohel ge
der zyn Orangkaja sterk 126 zielen, 42sproten, en plagten aan de over zyde,
weerbare mannen, en 27 Dati’s, zyndtBcoosten de Laha, by de rivier Wapia
al by de komst der Portugeesen alhierte woonen, grenzende dicht aan die
verstroyd. Awahan plagt tusschen denvan Hoekoenalo, of de drie huizen, by
hoek van Seri (of Hatiari) en Kilangt riviertje Waome, en te landewaaro
aan strand te leggen. Cappa lag optegen Senalo.
gebergte. Sima ontrent strand, op deZy hadden den roem van ook magtig
rug van een afgaanden berg, tusschen deter zee te zyn, en zy waren ’t, die de
twee vorige. Seri lag aan strand by dePortugeesen eerst in den inham, daar nu
hoek van Seri. Hatiari plagt aan strand,'t Casteel is, bragten.
ontrent de hock van die naam, Seylale pasDit dorp is nu onder een Orangkaja,
voorby Way Hoeki, daar nu de wagtwel cer wierden zy Hhockoms, of
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had, en dat daar na het gelieel land ge-is; en Amahoesoe wat verder den in
naamt was.ham in, te leggen.

Dit zeggen was wel goed, maar vol- Opge-Dit nu zyn alle de Amboineesche
deed my niet, alzo ik bewys daar by LelderdChristenen,die men op Leytimor bevind,

uyt devorderdc. Hy zeide dat dit klaar bleckde welke te zamen 6482 zielen , 1817 oude

uyt een lied , dat die van Cailolo, als Liederenweerbare mannen, en 657 Datis uytma-
hen eigen , nu nog gewoon zyn in 't der Am-ken
scheppen of roejen op hunne vaartuigen bonee-weinige MoWaar by nu nog eenige sente zingen , waar uyt hy toonde , datoude daar ge-hammedaanen (zynde veel
Caylolo van ouds het rechte Ambondie reeds op-bannen Hoewamohelesen
was, en oof de naam van Apon gedra-op Leytimorgebragt zyn, dog nu hier
gen had.woonen , zouden moeten getelt wor

Het Lied luid aldus:den ; zonder dat anders wegens 't be-
schryven van Amboina nu iets meer o- Apon kailblo kailole
verig is, dan van de Stad Ambon te spree-

Jammaae socrinaju matâena
ken; behalven dat op dit land van Ley-

timor nog legt een spitse streck lands, Dat is
van ’t Casteel tot den hoek van Noes-

Kailolo kailélo is Ambon.fanivel, van twee en een halve myl, van
En de braven Soerinaja is myn Vaderwelken hoek men ook een kleene bogt

dat is, myn Hoofd, of Orangl-aja) al-cen half myl 'er af heeft , de Portugee
zo zy de Overheden van ouds hun Va-sche baey genaamt ; buiten dien hoel
ders , even als die van Gerar Gen. 26.van Noessanivel, legt ook een rif, eer
hunnen Roning, Abimelech, dat is, denhalf uur buyten de wal, daar op de min
Koning myn Vader, noomdenste grond i; vadem is Men is'er vlal

Een fraey bewys, en daarom te meerop, als men den galghoek even binne-
geloof verdienende, om dat de Amboi-den hoek van Noessanivel heeft.
neesen geen andre oude gedenkschriften
dan hunne Liederen , hebben , die zyVan de Stad AMBON.
nog dagelyks, ’t zy als zy scheppen , ’t
zy op de groote feesten, gewoon zynHet eerste, dat wy hiervertoonen, isDesself-
te zingen , welke liederen ook alleeen nette afteekening van deze stad, zocteekc-
stranden en plaatsen, daar zig ider dorpals men die in de plaat No xxx. ziet.ning.
van de oudste tyden af nedergezet heeft,Wat den naam van Amboina betreftVan
zeer klaar aanwyzen. Ook is 't ccnwaar de die aan dit eiland gegeven, en waar neo
zaak, die hare verwondering verdient.naam af-deze gansche Landvoogdy ook genaamt
dat de Amboincesen op alle die Eilan-komsig word, die schynt wel van de naam, die

2y den malkanders Ambonse Taal niet ver-de stad draagt, te weten , van Ambor
staan, en nogtans alle de oude gezan-ontleend te zyn, maar alzoo dit een
gen , die in de oude en zuiverc Howa-naam is, die de stad, die niet oud is,
mohelse Taal gemaakt zyn , zeer welniet zeer lang kan gedragen hebben
konnen verstaan, schoon ider Enland aanzoo is ’t niet onwaarschynelyk, aenge
zyne byzondere wyze van zingen , enzien de inlanders, en ook de westersche
Tifa of Trommelslag bekent, en daarvolkeren, niet zoo zeer die stad, al
door zeer duidelyk van anderen te on-wel dit geheel land, zoo noemen, dat
derscheiden is.'er deze of gene plaats in oude tyden in

Na dat wy dit voor af hebben aan-Amboina moet geweest zyn , die den

gemerkt, gaan wy nu over om de Stadnaam van Ambon gelyk het de meeste
Ambon, zo als zy nu is, te beschryven-Oostersche volkeren, of wel van Apon.

Sy legt ontrent twee en een halvegelyk het de Amboineesen in hun taal De Stad
noemen, gedragen heeft myl den inham in, op de Noord-zyde nader be

van Leytimor, ontrent de voet van den schree-Dit heeft my lang aangezet, om by
venden inlander na de plaats, of ’t geslagt berg van Sova , in 't Suid-Oosten; in

t Westen door de schoone rivier dendat zulken naam gevoert mogt hebben

neerstig te vernemen. Ik vond eindelyk Olifant, of Batoe Gadja; (die 'er langs
een Moorschen-Priester van Boero, zis in zee loopt in ’t Noorden door de
aan den Roodenberg onthoudende, die Zee van den inham, en in’t Westen

den naam van Tahi Apon droeg, maal door de rivier Way Tomobepaalt; hoe¬
die kon my geenzins berigten, van waar wel om net te spreken , de dorpen van

hy aan dien naam gekomen was Noessanivel, Oerimessen , enz. in 't
Westen, en die van Maredheyl-a, SovaNa lang navorschen, gaf my de Gna-
en Halong, in't Oosten niet wel vanto-hoedi, Domingos Gomes, dit licht
de Stad, daar zy aan vast leggen, kon-dat Cailolo, een dorp op ’t eiland Oma,
nen afgescheiden werden, dewyl de zel-in oude tyden den naam van Ambon, of
ve met de wegen die van Halong Zuid-wel Apon (zo zy ’t noemen) gedragen

West
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West, West, en Noord aan tot Noes-
sanivel loopen, den eigentlyken omtrck
van de Stad Ambom maken , ten warc
men de Stad maar zobepaalen wilde, ge-
lyk ze de Heer Padbrugge binnen haare

ge-wallen gelegt heeft, in hoedanigen
val de dorpen Maredheyka, Soya, Ha

long en Oerimessen, ’er buiten bly-
ven ; dog Noessanivel en Latoe Halai

moeten daar binnen mede , als een deel

van de Stad , gerekent werden ; al 'i
welke zig in de beschryving van de Stad

zelve wel ontknoopen zal
Zy legt langs een fraay strand van 't

Noord-Oosten na 't Zuid-Westen nie
wel cen quart myl uitgestrekt, beslaan
de dan van’t Noord-Oosten door 't Zui-

den tot aan ’t strand weer in het Zuid

2eWesten , binnen de aarde wallen

kent, een groot half uur in den omtrek.
dog zo men er Sova, Halong &amp;c. by re
kent, zal 't wel een groote myl in zy
nen cmtrek beslaan, of, van Ambon ronc

te wandelen, gzog treeden in’t rond,
of in zyn ganschen omtrek uitmaken

Aldus nu legt de Stad op een schoone
viakte , die overal op een gelyke weg

van ’t strand na ’t gebergte van Soya
enen tot des zelfs voet zo gemakkelyk,
76zo weinig opgaat , dat men het in

minste niet gewaar werd ; hoewel het
van strand af tot aan de voet van Soya 's
berg verscheide voeten verschilt , dat
de weg langs den berg , hooger dan ’t
strand is,

In oude tyden plagt de Stad maar een

open vlck te zyn; dog nu heeft zy aar
de land-kant voor een groot gedeelte
aarde wallen, maar aan ’t strand en zelf

op de meeste plaatsen is zy open , zyn-

de alleen van de weg van Noessanive
tot aan de wagt (of tot de groote weg
die van strand langs des Heer ’s huis na

den berg van Sova loopt) en aan de an
dre kant van de Stad van de brug in de
Maredheyka-straat, tot aan ’t brugget
je, dat over de Way Tomo na ’t nieuw

Sickenhuis strekt, met die wal bezet

Ook zyn ’er geen poorten aan ; zo da
dat men het om regt te spreken , nu
nog een vlek in dien opzigte zou moe
ten noemen, daar het anders in uitbrei-

ding een fraeje stad is.

Zy is ordentelyk in straaten, en blok
leen, of wyken, al volgens ordre van ’t
jaar 1666. 23 Novemb. verdeelt. De
straaten zyn fraay recht, inatig breed
en vast van grond, schoon niet gestraat
Indien ’t al zeer swaar geregent heeft.
20 is 't water , door dien de grond
spongieus is, ten eersten weer weg, en
er in getrolken.

De naamen der Straaten zyn deze

1. De Olifants-straat, loopende van ’t
Kasteel vlak Zuid-Oost aan tot tegen de
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voet van Soya ’s gebergte, welkestraat der straa-
780 treden in de lengte , en zobreed is, ten.
dat 6 of 8 Persoonen naast malkanderen
konnen gaan.

2. De Burg-straat, diemet de voorige
in’t kruis, en van de Way Tomo Zuid-
West aan langs ’t oud Siekenhuis en de
Stads-Herberg loopt ; zynde niet wel
half zo lang, en even breed. Tusschen
de Straat, en ’t Casteel , is een groot
plein met Mangga’s-boomen, dicht be-
wasschen.

De Heeren-straat, die met de vo-3.

rige meest gelyk loopt over de breedte
der Stad van ’t Oosten na ’t Westen, in
breedte ten naasten by met de Burg-
straat gelyk ; dog meer landwaart op na
Soya’s berg gelegen , en wel eens zo

Zy loopt van de Olifans-ftraat,lang
tot aan die van Noessanivel, en is door

de Heer Padbrugge gemaakt.
4. De groene Geusen-straat, die voor by

't Armenhuis tot aan de weg van Noes-

sanivel, in ’t Westen leggende , loopt
Dit ftraatje is nauw , zo dat 'er maar
twee of drie menschen naast malkende-

ren konnen gaan, dog de lengte van de-
ze, en de Heeren-straat , bedraagt nog
wel eens zo veel ; of wel 8oa tree

den.

De Macassaarse-straat , dat eenf.
nieuwe straat, en de laatste landelyke,
die van’t Oosten na ’t Westen loopt,
en met huisen bezet is, is de plaâts, daar
de vrygegeevene Macassaaren, tusschen
de brug, die over de Way Tomo by de
Heer ’s wagt loopt , en tusschen de
graf-thuin van de Heer Rumphins, woo-
nen.

6. De Prince-straat loopt van stranc
af voor by de Pasar of Markt, Zuid-Oost
op, stuitende tegen de berg van Soya,
en dierhalven rykelyk zoo veel trêden
als de Olifants-straat, alzo de strekking
een en de zelve is, lang zynde.

De Konings-straat is een kleen7.

straatje, dat van de Chineesche-straat.
of van de Maleytsche Kerk, Zuid-Oost

aan voor by het huis van den Koning

van Kilang loopt ; dog het is niet heel
lang, en stuit tegen de Heeren-straat.

8. De Chineesche-straat, die van ’t
Casteel Zuidwest aan tot aan de rivier

den Olifant loopt, en ontrent 800 tree
den lang is, zynde in ’t midden door de
brug by de Maleitsche Kerk van een ge-
scheiden. Een zeer breede fchoone
straat, die vol Mangga ’s boomen plagt
te staan ; dog die in’t jaar 1666. afge¬
brand zyn. Deze straat heeft in haar

Westelyk deel nog twee steegjes , die
aan strand uytkomen , en geen naam
hebben.

9. De Breede-straat langs het strand,
daar veel huysen staan, en die een zeer

ver-C3
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vermakelyke wandeling geeft, zynde
zo lang byna als de Chineesche-straat, en Instructie, en ordre, voor den
die een schoon uitzigt over den inham Constapel, Ide Hanevelt, als Roy-
na de overwal heeft.

meester dezer Stede.10. De Maredheika, of Mardykers-
straat, die van de brug van de Way To- 1. Artikel.

mo by 't Casteel begint, en tot aan 't DDE voorn. Roymeester zal zyn ampt Instric-
tie voorcinde van Halong loopt, welke weg van Exerceeren, en bekleeden op den
den Roy-'t Campon Maredheyka van de Gnatoe¬ voet, en het Salaris, by de Heerer
meester.di tot aan Halongs einde wederzyds door Gouverneurs; onze voorzaaten, succes-

de Heer Padbrugge met Mangga’s-boo sivelyk benoemt, en gelyl- daar van ge-
men beplant en daar fraay breed is. De- statueert is in hiet Placaat van den Heer

ze weg van Halong tot voort Casteel Gerard Demmer, van den 6. Februari,
Victoria is 1350 treeden aan de Oost- 1644. en van de Heer Arnoid de Vlaming
zyde der Stad lang. van Outshoorn van den 20. September,

1I. De weg van Noessanivel; die 1647. mitsgaders by eenige renovatien,
van de Chinesche-straat tot tegen den die in het Ambonse Placcaat-boek staa-
Nieuwen Thuin van de Heer vander Stel. geregistreert, met zodanige veranderin-
of tegen de weg van de Olifant loopt, gen, en byvoegingen, zo uyt de Statu-
en 1400 treeden in de lengte beslaat. ten van Batavia, als anders svoor zo veel

ri¬Dus zien wy, dat de Stad van de de zelve hier applicabel zyn) genomen.
vier den Olifant, tot aan Halong 's eyn-

2.
htde, zig langs den inham, of ling- Niemant zal vermogen eenig Huys,
ofstrand, 21052 treden in de lengte, Petak, of ander Gebouw, aan de straat

)0¬van het Zuid-Westen na het Noord-( te timmeren , nog ook cenige Paggers
sten, en 1400 treeden in de breedte. of te maaken, of te vernieuwen, zonder
van ’t Noorden na't Zuiden, uytstrekt: den voorn. Roymeester daar van bevo-
behalven dat men nu nog twee groote rens te hebben gewaarschouwt , en tot
weegen buiten om heeft, die van Ha- inspectie verzogt, om de zelve by hem,
long na den weg, die langs de voet van na behooren geschied, en royinge ge-
Soya ’s gebergte, en van daar tot aan de gedaan zynde, als dan zyn werke te be-
Straat van Noessanivel, of van Oerimes ginnen ; op poene , dat wie daar inge-
sing gaat, loopen. Ook is 'er nog een klee- brckkig werd bevonden, voor de eerste
ne weg langs het nieuwe Ziekenhuis, maal zal verbeuren zes realen van agten,
die van ’t midden van de Maredheyk- en meermaalen daar ontrent peccerende,
begint, over de Way Tomo met een arbitralyk werden gecorrigeerd.
Bruggetje, en zo voorby dat Zieken- 3
huys tot de groote weg in 't Zuid-Oo De Roymeester zal hebben voorider
sten loopt. By al ’t welke men nog een Royinge, als het een Huis, of Gehouw
wandelweg na de Mooren by den Roo- van steen, of met een steene borstwee-
denberg zou konnen voegen , gelyk ring zal wezen, zo mede geheel van
ook nog een zydeweg , die langs de hout , een reaal van agten , van cen
rivier by den Rodenberg na de Kruit- dito van Gabbe Gabbe, een halve dito,
mculen, en tot aan de Wasch-plaat van steene of houte Paggers ; dito , zo
loopt, die zeer vermakelyk en voorna- mede van stoepen met pannen overdekt,
melyk ’s Saturdags vol volk is , wan en van Bamboes, Gabbe Gabbe, of dier.
neer een ider zich daar in de rivier gaar geiyke, z dito, zullende by hem alleen
wasschen. werden genoten.

Alle deze straaten nu zyn wederom in
4.

een menigte van byzondre groote blok Geroepen zynde om eenig Huys,
ken, of vierkanten, verdeelt , die, naof Erf te meten , zal hy genieten voor
myn geheugenis, 20 of 3o in getal zyn ider roede , om de buitenste strckking,
in alle welke over de 10o0 huysen, zon- of in den omloop,  ftuivers, maar van
der de publycque gebouwen daar onder groote Landen of Thuinen , buiten de
te rekenen, getelt werden, die wel alle Negerye gelegen, zo als by overkomst
niet even groot, (dewyl de meeste Chi- of discretie zal werden bevonden te be-
neesche huisen of petakken kleen vallen) hooren , ontrent welke laetste ook zal
maar onder welke verscheide huysen zyn. vry staan, een ander te gebruyken.
die een groot voorhuys, en aan ider zy- 5
de een Zalet van een fraeje groote heb- En nademaal door de voorzorge van
ben; dog om alle onordentelykheder de geweesene Heeren Gouverneurs de
ontrent 't bouwen van huisen voor te straten en wegen na tyds en plaats gele-
komen, is aan den Constapel, die te gentheid wel zyn geroyd, en goede or-
gelyk Roymeester is, deze Instructie ders daar op gesteld, maar die niet ten
gegeven. besten worden geobserveerd, zo zal den

Roy¬
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Roymeester de onordentelykheeden en causeren, de welke niemand zal mogen
overtreedingen daar inne gepleegt, on voor zyn huysen , of op de straten te
derzoeken, en naspeuren, ten eynde de- goyen, maar t’elkens laten weg dragen
selve op de bequaamste wyze werden ge- op de voorsz. vuilnis-hoopen , op de

verbeurte van ; Ryxd. voor elke Con-redresseert, en gebeterd.
6. traventeur, met verdubbelinge van poe-

Voor zoo veel op de voorsz. wegen ne tot drie rcysen, en wyders arbitra-
en passagien, geen maat van haar verey- e correctie, ten laste van die gene,

die meermaalen in defaut komt teste breedte zoude mogen wesen gesteld,
vervallen , zullende den huys-heer ,zal dezelve als nog worden beraamd, of

de straten gemeten, en de vereyste spa¬ vrouw voor hunne dienaren moeten be-
tie aangewesen, zo veel tot het algeme- talen.

ne gerief zal bevonden werden te be 12.
Niemand zal vermogen eenig vaar-hooren ; zoo mede de wydte van de

voorsz. wegen, waar op byzonder zal uig,'t zy groot of klein, te vertinome-
reu, of ook op de wal te halen, op dedienen te werden gelet, ten aanzien van
strand tusschen de ringmuur, en de ba-de engere passagien , die ook in den re-
saar, maar wel aan de andre zyde vangentyd niet zonder watersoop konnende

wesen , egrer zo breed moeten werden de voorsz. basaar, westwaarts op.
gelaten, als ze cenigzints vallen kon- 13.

En om te gerieven die gene die haarnen.

vooningen niet aan strand hebben, zal7.
tot een publycque werf, of timmer-De gooten zullen, of gemetseld, of
plaats, dienen de slrand voor het Ma-met keisteenen moeten werden opgezet,
eytze Kerkhof, zo verre als de breedteen den Roymeester, zo veel doenlyk.
desselfs komt te strekken.zorge dragen , dat de zelve regt , en

14.in cen egale wydte mogen blyven.
De Roymeester zal ook het cpzigt8

rebben over de Boomen, en PlantagienZodanig als van ouds gestatucert is, zal
op’s Heeren wegen, dat de zelve, welniemand cenige Arax-branderyen mogen
n na behooren geplant zynde , zooda-stellen, of gebruiken, als ter plaatze,
nig werden onderhouden, en geculti-daar van ouds toe gepermitteert, en op
veerd, nieuwe , daar ze dienstig zyn,de poenen , daar tegens beraamt, zoo
op behoorlyke distantie, werden aanwel tot voorkominge van brand, als

ongesontheid, die daar door werden ge- geplant , en voorts de hand daar aan
causeert, zullende den voorn. Roymce- gehouden.

15.ster zyn oog byzonder houden over al-

De Roymeester zal over al het genele onordentelykheden ontrent her tim-

voorsz. is communicatie houden met demeren en bouwen , die occasie tot
respective wykmeesteren dezer Stede,iderbrand, of meerder zwarigheid van dien,
n zyn district, om alles, dat hierintenzouden konnen geven, om de zelve, na
dienste van ’t gemeen is gestatueert, ende bevelen , op het stuk van den brano
gerenoveerd, zoo veel mogelyk, metgemaalet , te remedieeren, of nieuwe
minnelyke inductien by de borgers, enorders daar op te stellen , zo als t ten
ingezetenen in te voeren; dog by manc-gemeenen nutte zal behooren.
quement van dien , zyn Officie betrag-9.

en , ende voor zo veel by de respectiveDe publycque wegen, zullen, zoveel
instructien, of ordonnantien van demogelyk, zodanig in het midden moe-

Wykmeesters , van den 2. April 1675.ten werden gehoogt , dat ze aan weer-

zyden konnen afwateren. en 25. Jannari 1686. cenige zaaken zyn
10. gestatueert, inede gehoorende tot het

Niemand zal met zyn stoep verder in Officie van den Roymeester , zal den

de straat springen, als buiten belemme- zelven daar ook kennisse van hebben te

ring van de zelve , en na de gemaakte nemen, en zig daar na reguleeren.
royinge, behoord te geschieden, op poe- 16.

ren van drie realen , en demolitie van Al ’t gene dat hier in, ten gemenen
zyIwerk. beste zoude dienen vermeerdert, of ver-

II. andert , zal na bevinding en gelegent-
Alle vuilnis zal moeten werden ge- heid van zaaken daar op werden gesta-

bragt ter plaatsen, en op de poene voor tueerd.

dezen geordonneert , specialyk de doe- 17.
roens-schillen , en korls, die in de a- Niemand zal den Roymeester in 't
bundantie van de zelve een vilaine stank stuk van zyn ampt injurièren met3

LCL4.
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Op, en in gevolge van de voorsz.woorden, of met werken, op arbitrale

Instructie , werd den voorn. Ide Hane-
correctie.

veld gelast, zonder nader ordre , hetAldus Geordonneerd, en Gestatueerd, tot
ampt van Roymtester waar te nemen.

Amboina , aan 't Casteel Victoria,
den 26. February, A°. 1692. Actum als vooren.

Accordeerd met zyn Principaal,
N. SCHAGEN.C. BEERNINK.

Secretaris.

VIERDE HOOFDSTUK.

D Ericht wegens de byzondere gesteltenis der huisen hier. Het Casteel Victoria-
D Het Hoofd pas buyten 't Casteel. Teekening van 't Casteel. De Markt. De
Maleytse Kerk. De Borger-Wagthuysen. Het ond Sicken-Huis. Seldsuam ge¬
zal van een Misdadiger, driemaal op een voormiddag gehangen. '1 Oud Sickenhuis,
of Raad-huis. Inscriptie voor t selve. Het Nieuw Sicken-Huis. Inscriptie
hier voor. Het Armen Wees-Huis. Inscriptie koven ider Poort. Het Oud Huis

Inscriptie ontrent de brug by de Heer ’s vagt, op de Riviervan den Landvoogd.
Way Tomo. De Thuin van de Heer Landvoogd. De oude Hollandsche Kerk.

De nieuwe Hollandsche Kerk. De Kleeden-winkel. Bruggen. Rivieren. Steen-
Wandelwegen, buyten de Stad. Wonderlyke Spclonk by de Waybakkeryen.

Nitoe. Men weet hier van Lasten, nog Schattingen. Hoedanig het Land hier is.
Oorzaak van de Heer Padbrugge 's Lamheid. De Saysoenen of Getyden des
Jaars. Het Regen-Moesson. Met de noodige aanmerkingen 'er over, en de bepaling
'er af. Sware Winden , en Aardbevingen hier. Het Droog Moesson. Sware
Donder, en Donder-Steenen. Het Wit Water. De Amboineesen , by de Qu-
den, onder de Menschen-Eeters gesteld. Onnooselheid der selve Uyt hunne ver-
dichte afkomst bewesen. Van de Afkomst van dezen en genen uyt een Ey of van Slan-
gen. Ware oorsprong van den Slangen-dienst. Bewysen uyt de Ouden wegens de af-
comst der Menschen, uyt de aarde, boomen, &amp;c. gesprooten.

In dit huis verwoonde ik 10 Ryxdaal-Maan den Leezer nu eenig na-
ders ’s maands, dat in’t jaar ontrent 300der denkbeeld van de Huisen,
gulden beloopt ; hoedanige sracje endie men hier heeft te geven,
zeer gemakkelykc huizen , hoewel allezo zal ik een der voornaamste be-
uist met geen thuynen ; ’er meer zyn;schryven.
waar uyt men dan afnemen kan, dat hetHet buis , waar in ik woonde, was
hier wel in die huizen te woonen, envan vooren 92 voeten breed , hebben-
ook zeer koel in de zelve is, daar overde een schoone Galdery van die zel
men zich moet verwonderen , om datve lengte , en van agt voeten breed-
zy alle maar een verdieping , en geente met een fraeje baluster, of hek-
boven-vertrckken hebben , die om deken, van voren , door welke Galdery
veelvuldige aardbevingen, agter gelatenmen in een voorhuys van 25 voeten diep
worden.en 30 lang, quam , ’t geen ter lin

Ook worden deze huizen niet vankerhand een zaal van 36 voeten , by na
steen, dan borstweerings hoogte, maarvierkant, en ter rechter een zaal van 26
van hout , ’t geen men verwt of vernistvoet vierkant had , buiten deze drie
zeer hegt , en met steilen en carbeelen,voorvertrekken waren ’er nog drie zul-
even als een schip in een getimmert, opke agter, dog wat kleener, te weten
dat zy tegen de selste aardbevingen mog-een galdery , en aan wederzyden een
ten bestandig zyn ; waar voor men danfraey vertrek. Uyt deze galdery quam
gansch geen vreeic heeft.men op een groote plaats , daar men

Men plagt ook die suisen, op dat debehalven de kombuis, of kook-keuken,
daken door de aardbeving te minder zou-en de vertrekken der slaven (die diep in
den lyden, met Atap, by na gelyk 'tde zo waren) nog twee vry groote bot
riet der boeren, hoewel breeder, en dik-teleryen , of voorraad-kamers, een
ker, te dekken ; dog zedert de swarepeerde-stal, en een zeer groote Thuin
brand in den jaaren 1686. en 1687. ont-wel van 150 voeten in ’t vierkant had.

staen,
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staen, heeft men die ook met pannen ge
dckt, gelyk zy nu meest daar van voor-
zien zyn ; uitgenomen die der Amboi
necsen, en weinig andre agter af staande
die zy maar met Atap gedelt hebben.

De Veristers van dit myn huis, en var

weinige andere, waren van glas; dog de
raames van Rotang, zeer zierlyk als de
Haagse Spaanse Stoelen gevlogten, maa

veel luchter, gelyk ook in’t gemeen de
vensters van alle huizen van zullke Ro-

tang-raamen, in plaats van glaasen, voor
zien zyn

Uyt deze korte beschryving van di
eene huis kan men zich zeer licht de
andre verbeelden

Behalven zoo veel byzondere gebou
wen, zoo heeft men ’er ook verscheide

openbare Onder deze telt men het

Kasteel Victoria, de Passar, of Marlt.

de Maleytsche Kerk , twee Borgers
Wacht huisen , het oud Siekenhuis
het nieuw Siekenhuis, het Armen-huis

het buys van den Landvoogd, de oudt
Hollandsche Kerk, en de nieuwe, mits-

gaders de Comp. Kleeden-winkel
Het Rasteel , dat wel het grootst-

publyk gebouw is, geven wy dierhal-
ven den voorrang. Het legt egelyk
ook de Stad, op 3-graden Zuider breed
te, ontrent midden in’t Noorderdeel der

Stad, aan strand , daar de Way Tomc
in Zee uytwatert , tusschen de Mardy
ker-straat en de Princen-straal. De Por

tugeesen , door die van Hative hier eerst
gebragt zynde, hadden eerst een kleen
Vesting seer naby den Rooden ber;
(die pas ten Oosten van ’t dorp Halong,
en even buyten ’t Moorsch dorp daar aan
legt gebouwt, dog, naderhand zich qua-
lyk daar van gedient vindende, hebben
zy ontrent 1580. dit land ontrent het

strand, Honiboppo genaamt, en eer

Moerussig Sagoe-bosch zynde, schoor
gemaakt, opgeruymt, en hier een heg
te steene Vesting van los op den ande
ren gelegde steenen gebouwt , die we
met vier puinten voorzien was, dog waar
van de twee landelykite alleen gemet
zeld waren. Dit Rasteel (Kota Laha
by den inlander genaamd , ’t geen de
Vesting des inhams beteekent) had sleg
te houte wooningen van binnen ; dog
na dat wy ’t in den jaare 1605. verovert
hadden , is het van tyd tot tyd al ster
ker gemaakt, en de onkosten, die daar
aan door de Landvoogden gedaan wier
den, zyn in ’t vervolg zo groot gewor
den, dat men er wel een heerlyk nieuw
kasteel , tweemaal zo groot, voor bou

wen zoude. Gelyk ons hier en daar
blyken zal

Het legt na de land-kant in zyne
gragten , en is in zyne gordynen en

punten van een fracje hoogte; zynde
H. Deel.
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van binnen boven op de gordynen na
de Noord-kant van een groote Ver-
gadersaal, en aan wederzyden der zel-
ve van een zeer groote huizing voor
den Heer Landvoogd voorzien , en aan
de Westkant van een wooning voor den
Opperkoopman en Capiteyn, en verder
van Wooningen voor de Soldaaten, en
aan de twee andre kanten, gelyk ook
beneden, van verscheide groote Pakhu:-
zen, om daar in allerley waaren der E-
Maatschappy te bergen

Deze Hoofd-Vesting, zedert de ver- Het

overing, door den Zeevoogd, Steven van Hoofd
pas bui¬der Hoegen , Victoria, genaamt, neeft
ren ,

een Land- en een Water-poort, als me Kasteel
de een beneden middelpleyn , dat vier
kant , dog , tot een Hoofd-Vesting,
veel te kleen is , alzo ’t niet boven de

30 of ao schreeden in ’t vierkant beloopt.
Het heeft buiten de Water-poort een
schoon lang en breed hoofd , tegen ’t
welke de schepen op een geede harde
zandgrond op zo vadem waters leggen,
en lossen konnen. Dit hoofd is ten groo
ten deele een vaste weg van aard en

sware klippen , dog ten deele, na de
zeckant toe, van planken, hebbende in

de quude Moesson veel aanstoot te lyden.
In de tyd van de Heer Gysels quamen

er eerst aan de wallen agter de steene
gordynen, en buyten om grachten, hoe-
danig het tot liet jaar 1657. gebleven is,
vanneer men de zecpunten deed uytleg-

gen, en andre aanmerkensweerdige ver-
grootingen tot verdere versterking aan-
leggen.

Het is van behoorlyk geschut voor-
zien , hebbende op ider punt etrelyke
8of rzponders, en in’t geheel een ge
noegzaam getal stukken Geschut op de
Zee-gordyn, de werf, en nu de ring-
muur, welke maar voor het dagelyk-
ze in tyden van Vrede , doch in ty-
den van oorlog zeer rykelyk van’t zelve
voorzien is. Het heeft ook een behoor-
lyke bezetting, zo in Vrede als in Oor-
logstyden , staande onder een Capitein,
Luitenant, en Vaandrig.

Buyten om deze Vesting is in de la-

tere tyd ook een ringmuur gemaakt, die
ontrent 10of 12 voeten hoog en rede.

lyk breed is , die naderhand met aarde
wallen waar op men mede geschut ge-
bragt heeft, aangevult, en met een bui

ten-oracht gesterkt is.
Men heeft op een van de punten eer

klok-toren, nevens twee klokken (de
eenigste in de Stad) die door een schild-

wagt, alle uur, en alle half uur, geslagen
werden

Ter zyden het Kasteel , binnen de
Ring-muur, aan de Noord-Oost-zyde
gaat men na de werf , daar de Baas of

Equipagie-meester woont , die op de
R vaar-
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del-vak van 30 voet breed, en aan we-vaartuigen van de E. Maatschappy, en
derzyden een Galdery , van 15 voetenhet herstellen der zelve, en over ’t va-
ider, behalven een schoone hoogte, vanrend volk , en meer anderen opzicht
ontrent 30 voeten in ’t midden, heeft,heeft. Ook houden daar verscheide
zynde een weinig laager aan de Galde-Ambagts-Lieden , in dienst der E-
ryen , en geen 2o voeten hoog ; wes-Maatschappy, huis
halven zy , na de Gemeinte, overvloe-Hoedanigen gedaante, en strekkingTeeke¬
dig ruim , zeer lucht , en door veeldit Kasteel verder heeft , kan men tenning van

groote Kerk-raamen zeer licht is. In’t Kasteel deelen uyt de plaat No. xxxI. zien.
de zelve heeft men een fraey overdektDit veld, of stuk lands van den Roo-
gestoelte voor den Heer Landvoogd,denberg af tot den galg-hoek toe, wierd
Opper-koopman, en Capiteyn; tot hetin oude tyden Honipopo, dat is, ver
velke men met eenige trappen opgaat,berg de Caybobers, en van den Rooden
en ter regterhand, dog wat laager, eenberg tot by de Gilala van Way Toeha
groot gestoelte voor de Leden van denHonimahoe, dat is verberg de Javaanen,
Politycquen Raad , en aan de andre zy-en van daar tot Way Meten toe, niet
de een voor den raad van Jussitie; en eenverre van de Talaga Radja , (die boven
byzonder gestoelte voor de Predikanten,is) Naman Waran, dat is, de Haven
en aan de andre zyde een voorde Quder-van Banda, genaamt.
lingen, en Diakenen. In’t middenDe Passar, of Markt , die zich be¬

De
tusschen de twee laatste gestoelten heeftwesten het Casteel, ontrent het strandMarkt.
men den Predikstoel van Linggoa- envertoont, is een schoon gebouw. Het
bastard-Ebben-hout (even als ’t Franschrust in de lengte op 19, en in de breed-
Nooten-boomen hou1) zoo byzonderte op 6steile., is 139 voeten lang, al
fracy , en gemakkelyk, als ik 'er oitzo ider styl 10 voeten van malkande-
een in Indien gezien heb. Buyten dezeren staat, 60 breed: Het dak 30 voe
heeft men ook nog andere gestoeltens.ten hoog, met pannen gedekt is, en
dienende voor mindere Officieren , enmen kan ’er van alle kanten inkomen

voor andere fatsoenelyke luyden , vanHet is van binnen ordentelyk gevloert
buyten komende. Zy is ook ordentelykwelke vloer gestadig door de Passar-mee
bevloert, en hier en daar met schoonester, of Opziender van de markt, die 'er
sarken, zommige van steen , en andreontrent woond , schoon gehouden word

Zy is van binnen van een moye hooge van fraeje gesneedene dikke Linggoa¬
lanken , voorzien. Zy heeft twecverdieping, en zeer lucht. De Amboi-
groote Poorten na 't Zuid-Oost, en eenneesche, en andre Vrouw-lieden, komen
rraeje Consistorie aan de Noord-zyde.daar dagelyks hare hoenderen, groente
Ook heeft men een klok-Tooren , envrugten, en ook de visschers aan de eene
een huys voor de Koster daar on-kant hun visch, verkoopen , en hoe
trent.groot ook de zelve is, zoo loopt zy da

Dicht by die Kerk staat een verhee- De Bor¬gelyks vol , en grimmelt van allerley
gerven steen Wacht-huys van de Holland-menschen. Het geeft een schoon sieraad
Wagt¬

sche Borgery, waar op die alle nachtaan de Stad, en is in 't beste deel des
uizen.

gewoon is te waken.zelfs, met een schoon uytzicht op de
Diergelyken hoog steenen Wagt-huysReede , geleegen , zo dat ik kan zeg-

van de Mistise-Borgery, anders de groe-gen, noit zoo fraejen markt, zoo wel
ne Geusen genaamt , heeft men aan ’tgelegen en zoo ruym, na evenmatig-

heid van de markt-lieden , gezien te eynde van de weg langs strand, dicht by
hebben. Zy is door den Heer Land daar de rivier de Olifant in zee uyt-

voogd De Haas gebouwt, en wy ver- watert. Dit laatste is door een milde

toonen de zelve in de Plaat No. XXXII. gift van twee hunner Capiteynen , Jai
Een weinig verder na ’t Westen tus- Hanszen Dii , Jan Tsjong , den Luitc-

schen de Chinecsche straat, en het nant Cornelis Ides, der Vaandrig , Tho-
strand, ontrent het eerste borger-wacht- mas Theuniszen, den Borger-Capiteynder
huys, heeft men de Maleytsche Kerk, Hollanders, Han; Gro, en den Secreta-
onder de Heer Schaghen, in’t Jaar 1695 ris van de Landraad, Alezander Latil,

begonnen, dog in’t 1696. door den ge- in ’t jaar 1691 gebouwt , waar van de
zaghebber, de Heer Stul, voltoyt. eerste steen den 29. October, door de

Het is een hoog schoon houte ge- zoonen van den Heer Landvoogd, Jan
bouw, rustende op een steenen voet, Paul, en Gerbrand Schaghen (gelyk er dit
waar toe de Amboineesen het hout ge- alles voor geschreven staat) gelegt is.
levert hebben. Het oud Hospitaal of Sieken-huis, dat Het ou-

aan’t eynde van de Borger-straat, digt Sieken-Het is 100 voeten lang, en 60 breed
huysby de rivier Way Tomo staat, is meHet dak rust op 6pilaaren in de lengte,

de een fraey steene gebouw, dat povoe-waar van men twee reyen heeft int
ten breed, en 24 voeten, behalven hetmidden der Kerk, alwaar zy een mid

dak,
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de troep zoldaten , die by zulk een gedak, hoog is. Het plagt bevoorens tot
val altyd rontom het schavot in een kringeen Siekenhuis te dienen, waar toe het
geposteert is, zig niet wel gessoten hadeen schoone gelegenheid was; maar ze
De scherp-rechter, die een wakker kee-dert 'er een schoon nieuw Hospitaal ge-
rel, en niet verlegen was, maakte denmaakt is, zo dient het beneden-deel nu
misdadige, op ordre van den Fiscaal, tentot een woon-huys voor den Chirur-
eerste los, bracht hem weer op ’t scha-yn, en ’t bovendeel tot de Raad-kamen
vot, en hing hem aan een van de paa-van Justitie, van den Land-raad , de
len daar ontrent ; dog door 't brekenWeeskamer, en van de Commissarissen

van de lyn , quam hy ten tweedemaalder Huwelyks-zaaken. Het is ook zeer
beneden. Hy meende daar mede vrybequaam voor de Rechters, om uyt die
te zyn, en de borst wist niet, hoe hy 'tboven-vensters te leggen , wanneer ’er
nu hebben zou ; dog, in gevolge vanimand gerecht zal werden, alzo daar
zyn vonnis, moest hy hangen, tot 'er deeen steene schavot met een hegte galg
dood na volgde , waar op dan de beulen gerichtspalen ’er tegen over aan de
hem de derdemaal zo wel en zeker op-andre zyde van de weg staan: ik zeg
hing, dat hy een inwooner van de luchtge een hegte galg, om dat ik aan de
bleefvoorige een deugniet heb zien ophan

Wy vertoonen dit oud Siekenhuisgen , die zeer gevallig driemaal gehan-
gen wierd. nu verandert in een Raadhuis, met het

No.De beul met hem na die galg, die zeei Schavot 'er tegen over in de plaat,
XXXIII.zwak en van hout was, geklommen

Voor dit huis, boven de Poort zietzynde, storte met de misdadiger, zo als
hy hem van de ladder stiet, met galg men deze Inscriptie, in Kapitale Letters.
met al, van boven neder, dat wel eenig alleen het vers, dat 'er agter volgd, uit-
ongemak zou hebben konnen geven, zogezondert.

A0

MDCXLVIII.
NOSOCOMIUM

HOC CONDITUM
GUBERNANTE DOMINO

ARNOLDO DE VLAMING ABOUDSHOORN,
POSTEA HORRIBILI ILLOTERRAE MOTU

17.FEBR. AOM.D.C.LXXIV.MAJOREEXPARTECOLAPSUM,
RESTAURAVIT, ET CONCLAVINECESSARIOPRO

SENATUJUDICIALI AUXIT GUBERNATOR
D ROBERTUS DE VICQ AC. M. D. CLXXIX.

Ter rechter zyde de Poort heeft na- Gelyk ook, in de tyd van Heer de Vicq’s
beleyd,derhand de Heer Landvoogd, Cojett dit

by doen voegen : Ik zeer verbeterd ben , en groot lyks uyt-
gebreyd.

Maar die my heeft volloyd, en alles by-Singulari Celcherrimi hujus Provincie

gezet ,Moderatoris, Arnoldi de Vlaming,
Prudentia &amp; Sagacitate afflictorum solatio Is Ambons ’s Gouverneur , Heer Balthazar
Aliisve negoliis his ædibus primum exstructis, Cojett.
Ac dein haud minori clarissimi Gubernatoris
Roberti de Vicq industria multum exauctis Het nieuw Siekenhuis, niet verre van

3 decoratis daar aan de zelve rivier Way Tomo,
Tandem vir Nobilis, Balthazar Cojett, dog aan de overzyde , wat meer na bo-
Amboina moderator præsens hasce Curiales ven , aan een kleenen weg, met boo-
Restituit, ac perfecit A°. Nativitatis Christi men beplant, gelegen, die ten Zuid-Oo-
M.D. CC. LI sten van de Mardyker-ftraat pas over de

voornoemde rivier legt , is een zeer
Ik heb dit niet vertaalt, om dat men schoon gebouw.

de uitlegging, in dit volgende Vers (dat Het is van vooren 150 voeten breed,
voor de zelve Poort 'er onder staat) en in’t vierkant dus bebouwt. De voor-
klaar genoeg uytgedrukt vind. muur is 14 voeten hoog ,gelyk ook

het dak. Het huis van den Opper-Chi-
Als Ambon’s Land’s-bestier Heer Vla- rurgyn , die daar in als Hospitalier

ming toevertrouwt woont, is een schoon gebouw ter rech-
En aanbevoolen wierd, zo ben ik eerst ge- terhand , dienende de vleugels , die de

bouwt, drie andre deelen van ’t vierkant uyt-
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maten voor de Sicken, en tot andre ARMsE. -HLYS, (en) WEES-HUIS
za.ken. Van binnen in ’t midden van Boven

iderdit vierkant heeft men een groot plcin, GESTICT
POort

en aan de eene zyde van des Hospi-
Doortalicr's huis een schoonen chuin, 100

voeten breed, en aan de andre zyde van 't DARM. BESORGERS
gehicel Ziekenhuis na de Zuid- Oost-

ADRIAAN BOEKHOUT.zyde cen Kerkhof, 8a voeten breed, dat
ENook aan wederzyden zeer net met een

planken-borstweering afgeschoten is. AMBROSIUS SPELT.
Het heaft een schoone Poort recht

I686.
midden in de voor-muur, boven welke

G. W.DR W.de ze Inscriptie staat.

Men ziet hier uyt , dat het gebouwtSUMPTIBUS NOBILISS, SOCIETATIS,
is door de gift van Henrik Gysels , eenBATAVORUM.
Christen Chinees, die daar toe eigentlykSCTREMI. CONSESSUS. INDICI
een groot huis, by hem nagelaten, ge-DECRETC

schikt had , maar alzo dit te kleen was,AD. PIOS. USUS. EXTRUI. CURAVIT
heeft men het verkogt, en van’t geld,NCOLAUS SCHACHEN.
zoo verre het strekcken kon, dit nieuweCUB. AMB.
huis gebouwt, en de Diacony (die hier
ryk is) heeft er de rest bygelegt.Dat is:

De gedaante van ’t zelve ziet men in Teeke-
De Heer Nicolaus Schaghen, Ambons de Plaat, No xxxv. en de eerste stven ning van

is door de Heer Padbrugge 's Dogter ’s dt Huis.Landvoogd, heeft dit (Huys), op kosten der
E Maatschappy tot een God-rugtig gebruik Soon, Joannes van Vliet den 7. Octo-
doen Bouwen. ber des voornoemden Jaars gelegt.

Dit Huis , door dezen Landvoogd, Het oude Huis van den Landvoogd, Het oud
in’t jaar 1694. gebouwt, vertoonen wy 't Huysdie nu volgens ordre van Batavia in

van denin de plaat, No- XXXIV. Kasteel woonen moet, daar hy als een
Land¬Het Armen-Weeshuis , ten deele Prins is gehuisvest, is ook een voornaam
voogd.

voor Arme Weesen , en ook voor be- Gebouw, in 't Suid- ooster-deel van de
jaarde Armen geschikt, is een zeer groot Olifants-straat, aan de Oost-zyde, te-

gebouw , zynde in ’t vierkant weinig gen over de oude Hollandsche Kerk ge-
minder dan 300 voeten, dog zoo breed egen. De Landvoogden, die bevorens
niet, als ’t lang is. altyd plagten in’t Kasteel te woonen.

Ter rechterhand woont een binnen quamen herwaards in ’t jaar 1674. by
moeder in een fraey huys , die daar in toeval van een sware aardbeving verhui-
gesteld is , om de armkinderen te ver zen, durvende zig in de steene gebou-
sorgen, uyt last der Diaconen, die 't wen van ’t Kasteel niet vertrouwen , en
Huis ook hebben laten bouwen.Aan zedert zyn zy hier tot de voornoemde

de andere zyde is een huis, dat wat ordre gebleven.

kleender is voor een Schryf-Meester. ’t Was eerst maar een kleen oud hou-
om deze kinderen te leeren Leesen, ten huis, zelfs nog in de tyd van de
Schryven, &amp;c. Vorder is het rondom Heer Paubrugge, maar de Heer van Vliet,
met kleene huisjes voor arme bejaarde Opperkoopman, en tweede Persoon,
Lieden zeer net, en ordentelyk betim liet er een heerlyke Galdery, wel 100
mert, hebbende van binnen in een zeer voeten lang , en in de zo voet byeed,
groot vierkant plein van over de 2oc agter bouwen, die men met beschotten,
voeten. die men ophaalen kon, in drie verrrek-

Het heeft een voor- en een agter ken gemeenelyk verdeelde, dog als men
Poort. De Voorpoort heeft men in de er een groot gezelschap onthaalen wil-
Groene-Geusen-straat, en de Agter- de , wierden die schotten maar opge-
poort stuit tegen de wal in 't Zuid-Oo- haalt. Deze Galdery gaf al’t gemak
sten. aan dit slecht huis ; dat eindelyk te

Voor de Voor-Poort staat deze In- bouwvallig geworden zynde , zoo is 'er
scriptie: by de Galdery, en op de oude plaats, een

schoon nieuw planken-huis door de Heer
ANNOIG86 de Haas in’t Jaar 1688.  1689. ge¬

bouwt, in ’t welke een heerlyke door-DCCR DE MILDE GiFTE VAN DEN VROMEN
gaande Galdery is, nevens verscheideHENRIK GYSELS GEBOUWD,
groote kamers. Ook is 'er een schoone

lange stoep met een nette baluster, ofBoven de Agter-Poort staat:
hel¬
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hekken ’er voor, en een Lantaren,

waar in voor de schildwagt altyd licht
brand , waar ontrent men over eenige
tyd , tot meerder sieraat, een schoo-

nen Hars-boom geplant heeft.
Naast aan dit Huis, ’t geen wy in de

Plaat , No XXxvI. vertoonen , is de
wagt van den Landvoogd , die zig tot

aan de brug, die over de rivier de Way
Tomo gelegt is, uytbreid. In demuur
van deze brug, die daar, na ’t ontwert
van de Heer l’adbrugge, ’t einde van de
Stad in ’t Suid-Oosten maakt, gelyk zy
ook met die wal gelyk komt , is door

dezen Heer, die veel moeite in zyn tyd
met deze rivier gehad heeft, een steen
gezet, waar op men de rivier Way To-
mo aan een keten leggen ziet, en waar
onder dit Latynsch Vers staat :

Hic Waytomus erat sluvius rapidissimus
olim

Vinctus Compedibus nunc sluit innocue.

Dat is na onze uitbreidinge :

Way Tomo’s snelle vloed, te voren niet
te temmen

Legt hier geboeit, en in de keten, afgeheeld.
En leert dus zynen loop en hevigheden strem-

men ,

Dat nu zyn stil geruysch geen anderen ver-
veelt.

Even voor by dat Wagthuis van des
Landvoogds Lyfwagt is een schoone
Thuin , die aan zyn huis vast is , be-
slaande wel twee  drie morgen lands
Deze is zeer fracy met alles , wat het
oog verlustigen kan, beplant. Men
heeft 'er ook verscheide groote Djam-
poes-boomen, die schoone vrugten, en
heerlyke lommer met hun dik en dicht
blad geven. Men heeft ook een fraejen
gemaakten dyk zierlyk met grasbeplant.
dat net gelneden is, dien men met eenige
trappen opgaat , op welken ook een
fracje zitting gemaakt is. Hier kan
men al een mooy stuk henen wandelen;
doch als men op die zitplaats wat rus-

sten wil, heeft men na ’t gebergte een
nitnemend schoon gezigt. In’t midden
van dien Thuin , dog wat aan de eene

zyde , legt een kleen eilandje, daar de
Way Tomo rond om geleid is, na 't

welce men met een lange smalle brug
gaat. Op dit eilandie heeft men van
lat-werk cen zeer net Speel-huis daar al-

erley bloemen over henen loopen. De
Heer Landvoogt heeft alle morgen een
groote schotel van alleriey welrickende
bloemen van de benedengrond van dit
sierlyk eylandje. Het is niet te geloo-
ven , wat fracje gezigten men van dit
eylandje, en uyt dit Speelhuisje, na al

OINA.
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le kanten van’t gebergte , vooral met
aet daalen van de Son, heeft.

Recht tegen over dit huis van den De oude
Heer Landvoogt staat de oude Holland-holland-

chesche Kerk , een zeer fraey gebouw
Rerk.zynde in ’t vierkant 7  8 voeten hoog

van steen, en verder zeer zierlyk en net
van hout opgebouwt, met tralie-werk
versiert. Dit Gebouw is ontrent 100
voeten lang, en 50 of 6o voeten breed,
met nette roode steenen belegt, en voor
de Hollandsche Gemeinte aldaar over¬

vloedig groot genoeg. Men vind een

netten Predik-stoel maar geen een ge-
stoelte in de zelve. Voor den Polityken
Raad staat een groote lange tafel met
een tapyt 'er over, waar aan alle de Le-
den op een bank zitten , dog de Land-
voogd zit alleen aan’t hoofd der zelve
op een Leuning-stoel. De Predikan-
ten, en andere Leeden van den Kerken-

ruad, hadden daar mede ider een byzon-
dre bank, waar op zy zaten; dog beide
vry slegt, gelyk het ook met andre ge-
legen was ; dog de plaats in zig zelven

was zeer fraey en goed, de intrede def-
tig, en rondom de Kerk een steene muur,
borstwerings hoogte Ter zyde ziet men
een kleene Klok, die geluid wierd zy
diende tot een Vergader-plaats van den
Polityken Raad , voor welken daar in
alle avond een gebed gedaan wierd, om
dat de Heer Landvoogd na dat gebed
gewoon was aldaar bericht van den
Equipagie-meester, en Baasen, te kry-
gen, wegens ’t geene op dien dag gewerkt
en verricht was. Daar gaf die Heer

dan ook het woord aan den Capitein der
Vesting, en beide de Capiteinen, ofte
de Officieren van de Burger-Wagten.

Wy vertoonen deze Kerk, nu al aan’t Vetaf-
getee-vervallen zynde, in de Plaat No. XXXvII.
kent.Zy is (na ik meen) door den Heer De

Vicq, of door den Heer Van Vliet, en
mogelyk wel door die beiden , gemaakt.
Het voornaamste sieraad der zelve is, dat.
hier in de Wapens van alle de Heeren
Landvoogden , van ’t begin af aan tot
nu toe, hangen.

Ter zyden, of wel achter deze Kerk Denieu-
staat de Nieuwe Hollandsche Steene wehol¬

landscheKerk. Dit is een fraey, en byzonder
Kerk.

ierlyk agtkantig gebouw waar tegen
ik niets dan deze twee dingen hebbe
Voor eerst, dat zo een fraey gebouw
niet in zulken hoek maar in 't beste

van de Stad behoorde geplaatst te zyn.
Ten anderen, schynt het my , alzoo 't
van steen is, wat tehoog, en te swak te-
gen de aardbevingen gebouwt.

Wy vertoonen de zelve in de Plaat,
N XXXVIII. Zy is lang 76, breed 54, getee-
en de muur van de grond tot aan het dak kend.
3voeten hoog op welke muur ver-
scheide balken van een groote dikte en

R 3 van
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boven malkanderen, buiten dat 'er nofvan 56 voeten in de lengte leggen, bo-
veel andre zeer sierlyk gemaakt, en by-ven op welk werk nog een zwaar pan-
zonder wel op de vakken verdeelt zyn.nendak van 30 voeten hoog , daar or
Ook is zy met zeer fraeje daar toe ge-nog zwaar yser-werk met twee Engelen
houwene witte berg-steenen , zarks ge-komt, een swaarte, zoo groot, dat die
wyse belegt. Zy is door den Heerkerk, myns oordeels, alzo de muurer
Landvoogd van der Stel gebouwd, in 'tmaar twee voeten dik zyn, met een ge-
Jaar 1712. voltoit, en den 13. Novemb.meene aardbeving zeer licht zou kon
er de eerste maal in gepredikt. DeAm-nen instorten. Buiten deze swaarigheic
boineesen hebben 'er het Houtwerk, datis de Kerk van binnen zeer fray, en lucht;

al vry veel geweest is, toe gegeeven.hebbende in ider vak een kerk-raam, die
Ter zyden de Kerk is ook een fraejeeen groot licht geeft. Zy isin den om-

Kerken-kamer, 23 voeten in ’t vierkant.trck ontrent 200 voet, alzo ider vak
Of zich dit werk wel houden zal, moethoedanig 'er agt zyn) net van 25 voeter
de tyd leeren, aangezien de grond daaris. Zy is ook van boven zeer net be
wat moerassig, en niet geheid is.schoten. Wy hebben ’er dit Versje op

Hier ontrent plagt ook een kruit-mo-gemaakt.
len te zyn, die nu na den Roodenberg
verplaatst is.OP

Deklee-De kleeden-winkel van de E. Maat-
den win-schappy staat in het beste van de StadHet Bouwen
kel.vlak tegen over het Kasteel , en alleen

op een groot plein. Het is een grootvan de
fraey steene gebouw, waar in’s Comps
kleeden door de winkelier , die 'er inHOLLANDSCHEKERK,
woont , dagelyks verkogt worden. Zy

A°. 1710. Gestigt. staat daar alleen , om te vryer van brand
te zyn ; waar van zy niet veel nood

Door den Edelen Heer heeft , om dat het gebouw geheel van
steen is.ADRIAAN VAN DER STEL, In de Stad zelfs heeft men vier steene
bruggen. Een in 't Zuid-Oosten by ’t Bruggen.Extraordinaris Raad van Nederlands INDIA,
Wagt-huis van de Heer Landvoogd in

ntegedeen
de Olifants-straat, een tusschen ’t Ka-

Gouverneur, en Directeur, van Amboina. steel, en de Mardyker-straat, een in de
Chineesche-straat, en een in Noessani-Dit cierelyk gehouw van steen dus hoog geresen
vel by de walAls uyt de Modder , door de Landvoogd, van der Ste

Buiten de zelve heeft men pas buiten
Den Heere toegewyd , weergadeloos voor desen

de Mardyker-straat, een groote houteIn Ambon,duure lang, en ’t ga den Bouw-Heer wel.
Brug over den tak van de Way Tomo-

F. Valentyn.
ook een in Halong, en meer andre klee-
ne buiten om , dienende voor den Land-

In de zelve is een buyten-gemeene voogd, om met de koets , waar van ’er
fraeje Predikstoel van keurlyk hout (dat maar eene is , de Stad rond te konnen
hier zeer schoon valt) en van net Lyst ryden.
werk gemaakt, waar by alle de vorige Buiten de Stad heeft men drie schoo

Rivieren.
die ik gezien heb, niet te vergelyken ne rivieren, de Way Tomo in’t Oosten

zyn. langs ’t Kasteel Victoria, den Olifant,
In deze Kerk zyn ook drie fraeje ge- na een groote swarte klip, van die ge-

stoeltens boven een. 't Hoogste voor daante, de Batoe Gadja or d’Olifants klip
den Landvoogd, Opper-koopman, en genaamt, die in het westen uytwaterd;
Capiteyn, het tweede, dat wat lager is als ook nog een by den Rooden-berg
voor de andre Leden van den Polity- welke drie rivieren , gelyk alle andre
ken Raad (of Opperste Regeering van Ambonsche stroomen het schoonste wa-
die Landvoogdy) en de derde, of laag ter van de werelt uitleveren ; hoewel
ste, voor de Gemalin, en kinderen var het maar kleene onbevaarbaare rivieren
den Landvoogd , en voor de vrouwer zyn.

der voornoemde twee Heeren, die de Men heeft, als men maar pas uyt de
naaste in rang aan den Landvoogd zyn Maredheyka is , de schoonste wandel-
Deze gestoelten zyn met 't keurlykste weg, die men wenschen kan, van daar
Linggoa¬en bastaard- Ebben- hout, dat tot het einde van Halong, geheel onder

in-men heeft konnen vinden , bezet of de Mangga-boomen, twee-en zestig in
gelegt. Op diergelyken wyze zyn ook getal zynde. Langs de verdere weg bui-
de Gestoelten van de Predikanten , en ten om de Stad zyn mede boomen door
die van de Ouderlingen, en Diaconen, de Heer Schaghen geplant, die ons langs

de
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de voet van fraeje heuvels, en langs
het Zuiden weer na den weg van den O¬
lifant, en dus al verder, na ’t Wester

leid, alwaar men ter rechterhand een

groot veld , en daar op 8 of 10 groote
Steenbakkeryen (ider onder een loots
van 3 of soo voeten in de breedte) ter
deele Hollanders , ten deele Chinee-
zen toekomende, en aan de linkerhand

een zeer groote nieuw aangelegde Thuin
van den Heer Landvoogd Van der Stel
ziet, waar in zyn Ed. allerley zeldsaame
en vreemde boomen , behalven een stee

nen huys, diergelyken’er in gansch Am-
bon niet is , heeft doen bouwen , waar

na toe zyn Ed: dikwils zyne uitspanning
neemt.

Langs dezen Thuin gaat men recht
uyt na de rivier den Olifant, met een
breede weg , die ons , eer men nog by
die rivier komt, op de weg brengt , die

lyn-recht Noord-op na Noessanivel
loopt, en mede een fraeje wandelweg

uytlevert
Buiten deze heeft men nog andre

fraeje wegen, voornamentlyk , zo men
buiten de Stad te paard zyn vermaak
(gelyk wy van Hative Kitsjil bevorens
zeiden) of op ’t Wester-gebergte, of
angs strand na den galg-hock, of na de
Way Nitoe , dat is de duyvels rivier
en verder op , wil nemen, alwaar men
met laag water langs strand zeer verma-
kelyk wel een myl verre kan ryden, en
dan kan men nog vermakelyker over het
gebergte , langs lage en gemakkelyke
heuvels , die een schoon gezicht over
den inham, en de Stad, geven, weder-
keeren; behalven dat men wel een keei

na de Way Nitoe, en wat hooger ’t ge-
bergte op kan nemen, daar men op eer

heuvel een wonderlyke spelonk ont-
moet, door welke het water allenkskens

henen sypelt, en metter tyd versteent.
Ook is daar een uitnemende fraeje wa-

ter-val, waar ontrent men wel uyt was-

schen gaat, om de helderheid en koel¬
heid van ’t water, alzo 't bosch daar
over henen zoo dicht belommerd is,

dat men opden middag in de open lucht,
zonder eenige hinder van de zon zitten
kan. Als men onder de spelonk wat ver-

der door gaat, ziet men de kolk, die
water tot den waterval uytlevert, die ik

onpeylbaar bevonden heb.

Men weet hier van geen Schatting,

Verponding, Accys, of iet diergelyks
dan alleen, dat men met de Pagter ovei
Hollandsche drank , voor al over bran-
lewyn, spreeken moet, wil men niet in

boete beslagen werden.
Daar ziet gy nu ’t voornaamste, van

de Stad Ambon van binnen of van bui-

ten, mitsgaders het merkweerdigste't

geen van die gansche Landvoogdy,en
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alle de eilanden , die daar onder behoo-
ren, te zeggen valt, bessuitende uyt het
beschrevene , dat het is vol hemelhoo-
ge , bosch-en Nagel-ryke bergen, die
dicht belommerd, en door heerlyke ge-
zigten, menigvuldige klare rivieren, en

zilveragtige stroomen, zeer vermakelyk
zyn. Weshalven wy, die dus verre aan
ons bestek dezer landbeschryving vol-
daan hebben, nu tot andre zaken , nog
verder tot dit land behoorende, en die
als onafscheidelyk daar aan vast, zyn zul-
len opgaan; hoedanig men eerst’t land.

de lugt, en moessons in ’t gemeyn, en
in ’t byzonder de Amboineesen zelfs, als
nboorlingen des lands, mitsgaders hun
Zeden, Gewoonten , en daar na ook

de andre volkeren, die ’er zyn en voor
al de Hollanders, als Opperbestierders
van dit land , in hunnen ganschen om-

slag, en bestier moet aanmerken.
Dit zal ons meer moeite geven, als

men wel gelooven zou, doch wat is 'er
gevoeglyker, dan dat men, na een Land
beschreeven te hebben, ook zegge, wat
volk daar in woond, en wat des zelfs Ze-

den, Aard, Gewoonten, en Plegtlyk-
heden zyn.

Wat het Land in’t gemeyn betreft,
het schynt uyterlyk een volkomen ruw-
heid en wilde woestheid uyt te leve-
ren, alzo het vol hoog en akelig geberg-
te, waar men zig henen wend, is. Men
ziet 'er een verrooning van vervaarlyke
overhangende en vooruytsteekende rot-
zen, schrikkelyke spelonken, en dich-
te bosschagien , dan eens van donkere
en diepe valleyen , dan verneemt men
eens (voor al als men ’er pas gekomen
s, met het begin van ’t Ooster-moes-
son) een yselyk gedruys van afstroomen-
de rivieren , die met een groot geweld
van ’t hemelhoog gebergte in zee stor-
ten , al het welke egter niet nalaat aan
imand, die ’er tot het goede of ’t We-
ster-Moesson overblyft, overtuigende
bewysen te geeven, dat het land in zich
zelven zeer aangenaam, vermakelyk, en
uytnemend wel gelegen is, alwaar men
met veel genoegen, en (wat men ook

nu en bevoorens zo ruim van des zelfs

ongezondheid gesproken heeft) in veel
gezondheid leven kan.

Het is waar , dat 'er zommige men-
schen zyn lam geworden, en dat vecle.
die ’er van daan komen, zo saluw , en
geel ’er uyt zien, of zy uyt een gieter
gedronken hadden, het geen men dan
nog (zeer qualyk) de landziekte noemd;
maar de meeste (zeer weinige zwak-ge-
stelden uytgezondert) zyn Lam gewor-
den door zig zelven tweezints te ver-
waarloozen, te weten, door,’t zy s’a-
vonds en ’s nagts in de maneschyn, en
als zy besweet waren, in 't hembd te

bly-

Hoeda-
nighet

Land

hier is.
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blyven zitten, en ’er zoo om de aange- gen, en de aardbevingen, die 't onder- den des

1snaamheid , alzoo die koelte in 't eerst vorpen is.
verquikt, in te blyven leggen slapen, die Het Regen-Moesson begint in de Moesim

dan lam weer op stonden; voor al wan- teMaand May , wanncer de Oosten-en
t in 'tneer zy den beker wat te sterk gelicht, Zuid-Oosten- wind voor een half jaan
aleyts,en zig in't drinken van Saguweer (een of eigentlyk maar voor vyf maanden.

een cai¬
zekere witte drank , die men bitter foenvanalzo October de wyffcl-maand is) door

Ja2r.maakt) vergrepen hadden. Dit laatste, wacjen.
als men zig daar wat te lang aan verslaaft Dan is men met zeer zwaairen re- Het Re-
heeft, geeft aan de Saguweer-drinkers gen gequelt, die op zyn zwaarste tot in gen
die bleeke kouleur, en de zo genaamde Augustus duurt; en dan kan ’t zomtyds Moesson.
Land-ziekte, die men niet aan het Land vecken aan malkanderen , gelyk ik dat
(dat zeer goed) nog aan dien drank (die eens byna zes weeken aan een zag, nagt
matig gedronken, zeer gezond, is) maar en dag zo sterk regenen , dat de wegen
aun de onvoorzigtigheid, en onmatig- lom blank staan, alzo 'er behalven het
heid van deze en gene menschen moet water , dat regt nedervalt, zeer zware
toeschryven , die geen agt op de onge- stroomen van ’t gebergte (daar zy diepe
makken van een land, die men gemak- en zigrbare voren in nalaten) met een
kelyk myden kan, nog op haar zelven groot geweld na de laagte komen afstor-
slaan; maar zich schandelyk verwaar- en Men kan van beneden dieregen bo-
loosen ; ’t geen by overtuiging te ge- ven in’t gebergte van Soja wel een quar-
makkelyker te gelooven is, alzoo ik on- ier uuis van te vooren hooren, als inen
der de inlanders noit eenig mensch ge- om laag nog van geen regen wect.
zien heb, die of lam, of zoo flets, ver- Deze zware regen belet egter geen-
vallen, en landzick van gedaante was, zins , dat lieden van fatzoen mallrande-
en die egter ookt Saguweer drinken; ren dan zoo wel , als op andre tyden,
maar niet in de lugt, die snagts door de bezoeken , alzoo zy draagstoelen heb-
sware dauw vry koel , ja koud werd, ren, in welke zy gerust, en droog door
zullen blyven leggen slapen. slaven van’t een in’t ander huys o-

Egter heeft men dit land over 30 of vergebrigt werden. Ook verquikt die
40 jaaren voor zoo ongezond (voor a: regen nietalleen de menschen; maarook
zedert de zwaere aardbeving) uitgekre- het gansche land, en de zelve is ook sals
ten, dat 'er zommige Landvoogden, en zy niet te lang duuit) voor de Nagel-
Predikanten niet na toe wilden; dog de voomen , Specery-boomen, en ge-
verstandige Heer Padbrugge (gelyk ook wassen van dien aard vooral zeer noo-
eenige Predikanten in die tyd) met zul- sig, alzoo anders de thuynen ten eer-
ke beuzelingen zoo lang lacchende, tot sten daar door lyden.
dat zy zelf de ondervinding daar van had- Het wonderlykste , dat ik egter in netde
den , zyn ’er egter na toe gegaan , en die regentyd hier vernomen heb , is, nodige

mrhebben dit land zeer goed in zig zelven dat hoe sterk het ook ’s morgens mag
ggevonden. reregent hebben, de wegen ’s namid-
crover;Wil men zeggen , dat die Heer; en drgs, zoo ’t dan droog weder is, gesyl- de be¬

zyn Gemalinne, egter lam van daar ge- pling erdik wils gebeurt, volkomen droog zyn.
2.komen zyn; het is waar; dog haar Ed Dit is een teeken , dat het land zeer

was van een zeer zwakke en ziekege- spongieus, en hol is, alzo ’t in dickor-
steltenis , waar by eenige ongemalcken en tyd dat water inzuygt. Ook is de
van ’t land komende, zoo zyn die wel vrond zeer scherp, en aluynagtig, ’t geen
geen oorzaak van hare quaal geweest, de zoldaten best aan hun bloote veaten
maar hebben egter belet ; dat zy daar gewaar werden ; dog het is te verwon-
heeft konnen herstelt werden. En wat deren, dat deze regentyd niet over alle
dien Heer aangaat, hy heeft dit onge- eilanden op eenen tyd doorgaat; want als
mak op ’t gebergte van Soya gekregen, t in ’t eiland Amboina regent, dan is 't
van ’t welk zyn Ed. op zekere tyd af- pp Boero, Manipa, en andre plaat,en
komende , en wegens de hitte wat om de West, schoon weder. Ja zelf
sterk bezweet, en de sterkste in verre als ’t aan de Oost-zyde van Hoewamc-
na niet zynde, zyn Ed. door een zware hel ’t regen-Moesson is, heeft men aan
en zeer koude regen overvallen wierd de Weit-zyde het drooge Moesson.
waar aan hy kort daar aan lam ge Een wonder in de natuur, dat niet wel
worden, en gebleven is, hoedanig ik e doorgronden is ; hoewel ’t Regen-
zyn Ed. wanneer ik te Amisfoort ce- Moesson anders gemeenlyl wel tet aan’tnise tyd by hem t'huys was, nog ont eiland Celebes doorgaat.
moet heb. By dien regen heeft men zomtyds Su are

winden ,Een groot ongemak, en schyn van zware winden , van welke ik die uy-
en ard¬deze ongezondheid des Lands geven werking gezien heb, dat zy takken van ben-

twee zaaken , te weeten, de swaare re- boomen, een vat of twee dik, al; cengenhier
riet-
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rietie van een scheurden. Ook gebeurs
het wel, dog zelden, dat zig onder die
regen en wind aardbeving vermengt.

Een van de grootste ongemakken hier
te land is de aardbeving , die hier zeei
gemeen is, en dikwils voorvalt. Men
heeft die gemeenlyk, of in de maand Oc-
tober en November, of anders Januari

Februari, en meer andere maanden van

het Wester,of droog- Moesson, dat met
den Westen en Noord-westen-wind in
November of December begint, die
dan tot Maart of April doorwaeit.
welke laatste maand weder de Wyffel
Maand is , in welke men geen vasten
vind heeft.

In deze Wester-Moesson is 't zeer
heet, maar egter zo niet, of de winden
verkoelen de lugt, en matigen die hitte
zoodanig, dat ik s middags ten twaalf
uuren te peerd door ’t bosch, zonder
hîtte te voelen, gereden heb. Anders
is 't in de zon van 9 tot g uuren vri
heet , maar na dien tyd zeer gematigt
zonder dat men van cenige hitte weet

Die hitte is egter in opzigt van den

grond dan zo sterk , dat oude boomen
'er van konnen verwelken en uytgaan,
a ’t aardryk kan ’er af splyten, en tot
2o voeten diep in de grond opdroogen;
zelf de rivieren konnen ’er door ophou-

den te loopen ; en in zulk een tyd heb-
ben de vogtgeerige Nagelboomen vee
te lyden, die dan wel met menigte kon-

nen uytgaan.
In ’t gemeen heeft men ook de Aard

bevingen, als na swaare hitte een sterke

aanhoudende regen valt, alzo dan de
zweetgaten van de gront gestopt, en de
dampen ’er in beslooten, of wel de on-

deraardsche vuuren , door andere rede

nen gaande geraakt zynde, het aardryk
bewegen ; dat wel het zorgelykste in
October, en November , om dat dan
de hitte op zyn sterkste is, en de regen
zomtyds nog niet ophoud, hoewel ik
de zelve in de 4 ofs volgende maander
niede wel sterk gevoelt heb.

De swaarste Aardbevingen, hier be¬
kent, zyn die van de jaaren 1644. 1671.
in October 1674. den 17Februari, 1687
den 19. Februari, gelyk elders blyken zal,
gewecst.

In die drooge en heete tyd heeft mer
nu en dan ook wel swaren donder, zo-

danig dat 'er verscheide zware boomen
van boven tot beneden geklooft, sten-

gen van schepen, voor’t hoofd leggen-
de, door de dondersteenen (dat by myn
tyd gebeurd is) uytgeboort, en ver-
scheide steenen daar van gevonden zyn.
Il heb ’er van in myn handen gehad,
gelyk die aan de wortels der boomen , o
aan ’t einde van zoo een kloove, gevon-
den waren. Alle waren ze by na van

II. Deel.
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ecne gedaante, lengte, en kleur; be-

halven een, die ik verschiliende gevon-
den heb. Zy hadden de lengte van een
kleene span,de breedte van anderhalven
duym, de verwe van de Kerk-leyen, en
waren aan ’t eene einde scherp, even als

een beitel. Ik laat anderen, die ik weet

dat dit tegenspreeken, hun oordeel vry ;
maar verseeker hen, dat ik alle voorzor-

ge gebruykte, om dit in den grond
na te spooren , en dit volslagen waar
bevonden heb, dat onmiddelyk op den
donder die steenen gevallen , die boo-
men geklooft, en die steenen (eens twee
by een) aan’t einde der klooven gevon-
den zyn. De eene steen , die verschil-
de, en die ik in Banda ontmoet, en al-
daar beschreven heb , was van een ko-

pere of metal-agtige kouleur , en van
een geheel andre gedaante.

Een van de zeldzaamste zaaken is ook Wit-wa-
het wit Water, dat men hier in Am-terhier.
voina heeft. Het heugt my, dat ik het

de eerste maal van myn leeven by een
flauwe lichte maan ’s nagts gewaar
wierd , ziende toen de Zee zo wit als
melk, zo dat ik tusschen de zelve, en
de toen niet zeer licht zynde lucht by
na geen onderscheid zien kon, dan dat
ik van verre de eilanden van Banda, zich

zeer zwart in die witte melk-Zee op-
doende, vernam, hoewel men by dag geen
verandering ter wereld aan de zee be-
speuren kon. Ook wil ’t zich met an-

der zee-water niet vermengen, dat men
bevind daar ’t ophoud , en yselyk by
nagt staat.

Men verneemt dit wit water meest
hier om streeks tusschen Banda, en de

Zuid-Ooster Eilanden, en ook met groo-
Mente streepen ontrent Amboina.

heeft dat tweemaal ’s jaars , met de
nieuwe Maan van Jumi en Augustus.

Het eerste noemt men het kleen, en ’t
laatste het groot wit water. Men ziet
dit niet alleen tot Ambon, maar ook
zelfs tot Boeton en Macassar toe, en

hoe ’t ongestuimiger weer is , hoe 't
meer regent , en hoe de Zuid-Oosten

wind sterker doorwaeid, hoe dit wit
water zig meer vertoont, waar uyt men

afnemen kan, dewyl het in 't eene jaar
zwaarder en stormagtiger weer , dan in
t andire , is, men dan na evenmatig
heid van dien ook sterker, of minder,
wit water heeft; ’t geen zeer gevaarlyk
voor kleene vaartuigen is, alzoo 't be-
et de zware dyningen van de zee ge-
waar te werden; ook doet het de vaar-
tuigen, in dit water leggende, zeer
licht verrotten.

In de maanden Juni en Juli is de zee
maar flaauwagtig wit, maar eer dat in
Juli begint op te houden , begint het

'tgroote wit water in Augustus, by
welks
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welke de Zee zich met swaarder dynin-

Van de AMBOINEESEN.gen verheft , waar voor men zich by
dag beter, dan by nagt , wagten kan.
Men ziet dit wit Water voornament Van het Land gaan wy over tot de van de

Beschryving van de Volkeren, die daar Amboi-lyk van de eilanden Key, Aroe, &amp;c
in woonen. De voornaamste en meeste neclenOm de Zuid-Oost, tot Tenimber,en

in getal zyn de Amboinesen, en behal-Timor Laoet in 't Zuiden, in ’t Wester
ven deze zyn ’er ook Chineesen, Martot Timor, in ’t Noorden tot digt by
dykers, Slaven, en de Hollanders, on-de Zuid-kust van Ceram; dog niet be-
der welke wy de verdere begrypen.noorden Amboina. Niemand weet.

't Wat de Amboineesen aangaat, deze By dewaar dit van daan komt, hoewel
Oudenwaarschynelykste is, dat het uyt 't Zuid zyn de inboorlingen des Lands, hoewelonder de

ons hier na blyken zal , dat hunne eerOosten, of wel uyt het Zuid-Zuid-Oo
Men¬

ste voorouderen uyt andere Landen gesten zyn aanvang neemt, en dat het in schen-

Ectersproten zyn. Het weinige, dat de ou-de groote zeeboesem, die ’t naast Zuid
den daar van wisten heeft hen dezel-geteld.land van Nova Guinea met zyn lange
ven al mede onder de Sindae of Men-halssdie niet verre van ons legt )maakt, zyr
schen-Eeters doen stellen , waar vooroorsprong heeft Het doet geen schade, dan
men, volgens Prolomeus stelling, voorna-aan de vaartuigen, gelyk wy reeds zeiden

Ook maakt het de visch schuw en is de mentlyk ; eilanden, voor de Chineesche
visschers nadeelig, om dat het de lynen te kust gelegen, zou moeten houden; die

klaar aan de visch toont, hoewel die na de gedagten van zommige, Celebes
meest na’t swart water heenen vlugt. Gilolo (of Halemahera) en Amboina,

zouden zyn.Na dat het nu egter afgenomen , e1

Voor my, ik geloof, dat in oude ty-gedaan heeft, ziet men dat de Zeezig
den alle de eilanders in de groote Zee.van veel ssym, quallen, en andere vui
die de Portugeesen Archipelago di St.ligheden op de stranden ontlast. Zom

mige zoeken de reden van deze witheis Lazaro noemen, Menschen-Eeters, en

t dat die van Amboina daar mede onderin eenige diertjes , die ’s nagts als
verrot hout eenig licht van zich geven. geweest zyn, en hebben wy by de be¬
Andere meinen, dat het een dunne swa schryving van ’t eiland Noessalaoet met

nog versche stukken bewesenvelagtige zeedamp is, uyt de gronden
De Amboineesen zyn van een matigeopwellende , en zig over Zee versprei-

gestalte Ghoewel ik eenige lange geziendende. Het is wel waar, dat men veel

heb) niet zeer vet, en ook niet geheelswavel-bergen , in Banda, op Nila,
Teeuwer, Damme, Amboina, en el swart, maar vaal van kouleur. Ook

hebben zy geen platte, maar wel ge-ders daar om streeks , heeft; maar zoc
maakte Neusen, en zyn niet qualyk be¬het daar van daan quam, zoo moest men

zulken wit-water ook op alle die plaat sneden van aangezicht, ja ik heb 'er
Mannen en Vrouwen onder gevonden,sen hebben , daar swavel-bergen zyn,

dat men nogtans niet bevind ; en der die fray van’tronie, schoon van trecken.

halven zal er een andere reden van zyn en van een bekoorlyke gestalte waren.
die ik beken niet te weten , en aan de Van ouds was ’t een ruw wild, on-

beschoft, loom, droefgeestig, dom, enIk weernatuurkundigen overlaat.
zeer onnoozel volk ; hoewel zy metterook niet dat het ergens zoodanig, dar
tyd zeer verandert zyn.hier om streeks, en ontrent de Majot

se eilanden, vernomen word. Van hare onnoozelheid, en onkunde, Onnoo-
hebben wy al een voorbeeld in die van ’t selhedHet tweede, in de Zee van Amboina,

derZel¬dat verwonderens weerdig is, zyn zeke 7dorp Seroelau gezien , wanneer zy et
1C.

re lange wormkens Wawo genaamt; boom willende voortroejen , en ’t niet
die alle jaar op een gezetten tyd zig me gaande, ’er een na beneden liep, en de
de vertoonen; dog van welke wy nu boom zoo wis om ver kapte , dat zy
niet, maar onder de spyse der Amboi al roejende met boom met al nabeneden
nesen, zullen spreeken. quamen.

Nu zouden wy nog over verscheide Ook zien wy ’er een preuve af by die
zoorten van zeldsaame Steenen, Die van Moelana , by Honimoa , die zig
ren, Hout, Vrugten, &amp;c. hier vallende, overgaven , op dat de vyand met hun
als ook over een menigte andre steenen, land niet weg roejen zou, gelyk hen
die opmerking verdienen, als den Ami- gedreigt was. In de latere tyden zelf is 't,
anthus, Cristal, Marmer-steen, Mar- by de xomst der Portugeesen, gebeurt,
casita , konnen en moeten schryven dat die touwen en ankers te land gebragt,

en de selve daar vast gemaakt hebben-dog alzo dat uytvoerig door den Heer
de, zy uyt een slecht begrip van hunRumpbius in zyn Ambonsche Rariteyt
gevaar, zich, om verder ongevallen voorkamer gedaan is, zo wysen wy den Le
te komen, overgegeeven, en hen toe-zer tot de zelve.

ge
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gestaan hebben in dit land zich neder te
zetten, en te handelen, dat zy hen in 't

eerst afgeslagen hadden.
Daar zyn 'er geweest, die; een Pi-

sang-boom op ’t strand geplant, en ge-
zien hebbende , dat de Zee die om ver-
re floeg, de dwaasheid hadden, van die

met schild en swaard te bestryden.
Dit waren de Strand-bewoonders,

maar die zig op ’t gebergte onthielden,
wierden van deze bottericken nog be-
drogen , alzo die hen ’t zee-water voor
iets heerlyks, om in hun spys in de plaats
van zout te gebruiken, verkogten.

De listige Javaanen wisten in de eer-
ste tyden aan de trotse Hitoeesen, die

altyd nog wyser als de andere Amboi-

neesen wilden zyn, kleene witte steent-
jes , voorgevende dat het eyeren van

Peerden, Buffels, &amp;c. waren, die in
tegerhun land toen nog niet vielen,

Nagelen en andre Speceryen zeer dier te

verkoopen , en hen wys te maken , dat
die een groote Medicinale kracht had-
den, gelyk die van Larike aan die van
Wackasthoe gedaan hebben.

In de tyden der Portugeesen gebeur-
de het , dat twee visschers te zaamen
visschende, en juist maar drie visschen

gevangen hebbende , malkanderen nier
al te wel in ’t deelen der zelve verstaan

konden, alzoo er altyd een van beiden

een te veel, of een te weinig had; en
de derde te deelen, vonden zy niet goed
Juist komt 'er , terwyl zy daar over
haspelen , een Portagees , die met een
bedaard wesen tegen hun zey , ik zal u
lieden aanstonds scheiden, en de deeling

Hy deed hetdnet even gelyk maken.

ook: want hy gaf 'er elk een, en nam
de derde voor zich, waar mede zy wel te
vrede waren ; dog waren zy in oude

tyden zoo dwaas, de meeste weeten nu

wel beter
De reden, waarom die van Ceram

na de Batoe Caloway, of na een

klip, met haare hasagajen schepten,
heeft ons al mede haar onnoozelheid
doen zien.

Hun gering verstand bespeurt men
nog al verder uyt de fabelagtige ver-
halen , die zy zelf van hun afkomst
doen; alzoo zommige zeggen van Kay-
mans, andere van stoelen van Bamboe
sen, of uyt oude holle boomen, of van
Aal, en wat dies meer is , gesproten
te zyn. Zommigen, die nog leven, ge
ven voor, dat dit nog niet lang gele
den is. Ik heb zoodanigen in myn tyd
nog gekend, die dit wel styf staande
dorsten houden , en die voorgaven van
een Kayman gekomen , en dus van ’t
allercedelste geslacht dezes lands , en
niet minder dan die van’t geslacht der
Goden by de Romeinen waren, te zyn.
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Altoos de Boeroneesen zullen daarom

geen Kayman, en die van Alang en Li-
iboy geen Aal dooden, om dat zy vast
stellen , dat dit hun bloedverwanten
zyn, gelyk wy dat bevoorens al hebben
aangemerkt. De oude Koningen van
ha beroemden zich van een Calappa
Radja, of Koninklyke Cokos-boom
dat een laage kleene boom is) gesproo-
ten te-zyn. Al de Alfoereesche Konin-
gen geven voor, dat zy van zekeren
swaren Waringin-boom, dicht by Hoe-

koe aan de middelste spruyt van de Aier
Talla, en die daar die wonderlyke ge-
logtene brug over die rivier maakt, af-
komstig zyn.

Die van Hative, en meer andre, zeg-
gen van een Slang gesproten te wezen,
en zullen noit geen slangen dooden; hoe¬
danige 'er in Amboina wel meer zyn;
voorgevende, dat die dat doet, het met
de dood betalen zal.

De Heer Marville, in zyn tyd daar
wat onvoorzichtig meede lacchende.
doode eenige Slangen in ’t gezigt van
eenige Inlanders, die hem dat afrieden,
en kort daar na quamen zy alle in zyn
huys, en ook hy zelfs, van de stuipen te
terven. Dit had toen by den dwaazen
inlander den naam, dat dit geschiede, om
dat hy die slangen gedood had; dog ik
geloof vast , dat deze of gene inlander
hen allen, uyt een verkeerde woede, om
dat men quanswys zyn geslacht bena-
leelt had, vergeeven heeft; en dan moet
men vastelyk sterven.

Daar zyn’er ook, die zeggen van een
childpad, andre van een bosch-verken
gelyk wy in Ternate over die van
Bwool ook zagen) andre weer uyt Dra-
ken-eyeren (gelyk wy dit over de Vor-
ten der Moluccos aangemerkt hebben)

gesproten te zyn.
Men moet dit in een Amboinees zoo

vreemd niet houden, wy zullen daar van
inder andere volken verscheide voor-
peelden geven.

Die in de Griekse en Romeinsche Ge-

schiedenissen wat belezen zyn, zal dit ge-
roelen zoo wonderlyk niet voorkomen.

Het gevoelen , dat de menschen (als
men hun geslagt niet recht wist, en men

nen egter voor geen bastaarden wilde
doen doorgaan) of Terræ Filit, zoonen
der aarde, of uyt de aarde gesprooten;
of, waren zy wat grooter van afkomst,
Heroum, vel Deorum Filii, zoonen der
Helden, of der Goden, waren, is zeer
oud. Die van Rhodus zeiden van de 7

Heliades, of wel van menschen uyt de
aarde , door de Zon verwarmt, na 't

verhaal van Diodoor L. 5. voortgekomen
te zyn.

Dus hielden de Grieken , dat E-

2rechteus, en de Atheniensers die

S 2 zich
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der verborgen is. Dus zyn goude ofzich avrogbuves, of Inboorlingen, noem-
zilvre slangen ook oorsicraaden van eer,den, uyt de aarde gesproten waren, waar
die de Koning van Mongibir in AErthi-over Anthistenes hun niet min, dan wy
opien aan jongens te dragen geeft, diede Amboineesen , bespot.
door vreemden by dogters van zyn landDie van Creta zeggen van eenen Cres,
geteelt zyn.die aan dat eiland zyn naam gaf, en uyt

Dat de Romeinen al van ouds te E-de aarde gesproten was, afkomstig te
pidaurus een slang aangenomen hadden,

zyn.
en als hun God AEsculapius in die ge-Diodoor spreekt L. 2. van de Scythen
daante eerden , is te wel bekend , omals afkomstig van een monster , dat een
daar bewysen van by te haalen. Ook is'tvrouw en een slang was, uyt welke Ju-

al zeer oud, slangen niet te dooden.piter Scythes, die de Scythen hun naam
De oudste Ethiopiers (zoo de Heergaf, zou geteelt zyn.

Ludolf verhaalt) eerden de slang als ha-Euander, zegt Dionysius van Halicar-
ren God, en noemden die Arwenassus, en Pausanias L. S. was de zoon

De Chineesen zullen geen reize tervan Mercurius , en van een Arcadi-

zee ondernemen , of zy brengen zeersche Nymph ; Eneas de zoon van Ve-
legtelyk met geklank van bekkens eennus, om dat men zyn moeder niet wel

levende Slang (die zy wel lckkertjeskon aanwysen. Een geboorte, die wy
opvoeden) aan boord, en ook met veelin menigte onder de Ouden van huniic
statie zo aan land, wel verre van die zeGoden konnen aanwysen.
sooden; geloovende vast , dat zoo zyPausanias L. 3. Lacon. zegt, dat digt
dien God niet aan boord hadden, zy geenby ’t steedeken Egia, een poel, aan Nep-
gelukkige reise zouden doentuin toegewyd , was , waar uyt men

Ik leze by Plutarchus in zyn boekgeen visch nemen dorst, uyt vreese van
van ’t vernuft der dieren, van een zeld-aanstonds in een vijch te zullen veran
zame vryagie tusschen een slang en eenderen, dat mede diergelyken grond, als
onge dochter van Atolien. Ja zelfdie van de afkomst der Alangers, gehad
de moeders van Alezander de Grootc, enzal hebben.
an den Romeinschen Held , Scinio -Dat alles uyt een Ey zou voortgeko-
ricanus, zouden van slangen (zoo menmen zyn ; is ook een zeer oud gevoe-
by Silius L. 13. by Justinus L. II. C. II.en, dat na allen schyn zyn oorspronk
en by Luciaan in zyn samenspraak dervan Gen. 1: 2. en van ’t sweven van den
Goden zien kan omhelst zyn.Geest Gods op de wateren, heeft, alzc

Ovidius spreekt in zyne Herschepping’t grondwoord eygentlyk de daad van
L.4. C. 7. van Cadmus, als een ,een vogel, die zyn vleugels over de ey-
die zig na de Enchelicusers begaf. Mar-ers uytbreid, en die zoekt uyt te broe-
tialis en andere spreeken van eenen Au-jen , na de gedagten van veel geieer
chialus. Ook spreckt Homerus van An-den te kennen geeft.
chialus, de zoon van Mentes.Het is daar van daan , dat Macrobius

Ik weet wel, dat 'er geleerden zyn,L. 7. cap. 16. Saturnal. zegt, dat het
die dit laatste woord een andre oor-ey een zinnebeeld der wereld was.
spronk (als of ’t een, die in eeuwigheidDe Syriers en Phaeniciers deeden hun-

leefd , beteekende) gevennen God en gesternten uyt een cy voort
Maar daar zyn weer andere geleerdenkomen.

die dit woord Anchialus, en deze En-Roemen de Koningen van Batsjan
cheliensers niet ongevoegelyk by hetuyt Draaken-Eyeren gesproten te zyn,
Gricks woord eyzelus, dat een Aal be-roemen ook de Grieken niet even zoo
teekent , ’t huis brengen , en die dezcvan Castor, Pollux en Helena, dat zy

mede uyt een Swanen-cy (alzo Jupiter menschen als zulke aanmerken , die cen
zoort van eerbied voor Aal, en Slangen,zig in een swaan verandert had, en zoo

by Leda gekomen was) geteelt zyn. die malkandren zeer na in maagfehap
bestaan, hebben.Van menschen, die van Draaken gespro-

Gelyk de Egyptenaars ’t geheel alten waren, wist men by de Ouden ook
door een Slang , die door 't byten inal te spreeken.

haar steert een rond maakt, gewoon wa-De Chineesen, Maleyers , Javaanen
ren te verbeelden , alzo plagten zy deen meer andere Oosterlingen zullen
Jodheid ook wel in de gedaante vangeen Slangen dooden. Veele uyt een
een Slang met een sperwershoofd tezoort van Godsdienst, alzo zy die eer-
eeren.biedig behandelen, en als hun Goden

Oor¬Al welke Slangen-dienst, (gelyk ookeeren; andre, om dat zy seggen daar
sprongde Python der Heidenen, en den Goduyt gesproten te zyn. Ook zyn Gou-
der Slan

Ophion) in zyn grond geheel en al vande slangen (gelyk wy zien zullen) van
gen¬

’t verhaal van Moses Gen. 3. wegens de dienstde voornaamste sieraden, en kleinodien,
oude slang, en de dienst, dien men vander Amboineesen; daar zekerlyk iet on-

ouds
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ouds al aan den duivel bewees, overgeno¬ eerste mensch uyt een klomp aarde,

men is, want Ophion komt immers klaa, die God bezielde, gemaakt is; In hoe-
van 5ois een Slang, in ’t Grieks, en Python danigen opsicht alle menschen soonen
van 't Hebreeuws woord sinb , dat een der aarde, en uyt de aarde, in hunnen
kleene venynige slang beteekent. eersten Vader, gesprooten zyn.

De Stoici , die geleerde mannen. Dat de Italiaanen, (van ouds her me-
meinden , dat de menschen in alle lan de berg-bewoonders als de Amboince-
den en alkers geteelt wierden, en alssen) het meede daar voor hielden, dat de
de paddestoelen groeiden ; ’t geen im- menschen uyt Eyken, en andre boomen,
mers zo veel van’t gevoelen der eenvou- voortgekomen waren, getuigt die groo¬
dige Amboineesen niet verschilt. Lac te Dichter Virgilius, in het achtste boek
tantius getuigt dit L. 7. C. 4. en Ovi van zyne AEneis.
dius, J. Metam. bevestigt het redelyk
klaar, van Corinthus sprekende, Gens virum truncis, &amp; durorobore, nata.

Hic ævoveteres mortalia primum Een volk, uyt Wortels , en uyt Stron-
Corpora vulgarunt pluvialibusédita fungis ken, voortgekomen,

Dat uyt den barden Eykzyn oorsprong
Dat is : heeft genomen.

Hier wierden sy wel eer, als menschen af- Ik zal hier niet ophaalen, dat zig ver-
gebeelt scheide Dieren by dese en gene voorval-

Uyt Paddestoelen, wel bevogtigt, voort- len , waarlyk met menschen vermengt,
geteelt. en dierhalven ook deze en gene daar van

oorspronk genomen hebben, gelyk men
Ten bewyse, dat de menschen uyt de in Sweden van een jongen, uyt een Beer

aarde geteelt waren, plagten vele hel voorgeteclt , en in Denemarken van
woord Homines , dat is, menschen , ab diergelyke gevallen veel weet te spree-
Humo, dat is, van de aarde, af te lei- ken , behalven dat Saxo Joannes zegt,

dat de Koningen van Denemarken daarden.
Minulius Felix zegt, dat Saturnus met van hunnen stam (’t geen wy voor zyne

rekening laten) afkomstig rekenen.de zynen by de Latynen Terræ Filii, dat
is, soonen der aardt genaamt wierden. Alles , dat wy hier hebben aange-
waar uyt men zou mogen oordeelen, dat haalt , dient alleen om te toonen , dat
zy wel iets van Adam, pnae dat in 't zulke onnoosele gedagten zelf ook by
Hebreeusch roode aarde beteekent, zou- de verstandigste volkeren der aarde in
den mogen gehoort hebben. Behalver de eerste tyden, zoo wel als by de Am-

boineesen, geweest zyn.dat het oox een waarheid is, dat de

VIERDE BOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.

An t bygeloove der Amboineesen. En voorbeelden 'er af. Hun agt-geving
V opVogelgeschrey, en andere zaaken van dien aard. By de Ouden ook te vin¬

den. Verborgene kragt in 't Hoofd-Hair gesteld. Groote agting voor ’t zelve.
Andre voorbeelden van des Inlanders bygeloove. Wegens de Pontiana. Andere by-
geloovige bedryven. Gedagten wegens Toovery. Cackerlacken , zeker zoort van
Menschen. Aard der Amboincesen. De onmoogelykheid van hier Wyn te konnen
hebben tegengesprooken. Wat Gewasschen, enz. men hier heeft. De Vrouwen
der Inlanders Slavinnen, en de Mans Heeren. Oude wyse , van Water op 't Hoofd
te draren. Verderen aard der Amboineesen , en hoe men hun handelen moet. Sterke
neyging voor de Toovermiddelen, de Vrouwen meest eygen. Dat veel op vergifti-
gen uytkomt. Zeldzaam voorbeeld er af. Handwerken der Amboineesen. Gezet
op de Hoofden hunner vyanden weg te halen. Een oude gewoonte der Oostersche
Volkeren. Ambonsche Helden. By hen voor Hard, en Schoot-vry gehouden. Wat
middelen zy, daar toe gebruyken. Zeldsaame Gewoonten der Amboineesen. Ge¬
voonte van in de Rivieren en elders, te wasschen. Wyse van zich met Olie, &amp;c.
te vulven. De Vrouwen kramen gemakkelyk. Wyse van ’t Kind een Suignaam te

S 3
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geven. Vroege handeling over een Huwelyk. Dragen hare Kinderen op de Heupe-
Gewoonte, wanneer hare Dogters huwbaar zyn. Van den Bruidschat. Om een Kind.
by een ander geteeld, achten zy hun Bruid te meer. Konstenaryen der jonge Lieden.
Hun vermogen, om een Man onbequaam te maken, en weer te geneesen. Wat zy on-
trent dit stuk verder weten uyt te werken. De oudste Soon is, na zyn Vaders dood,

Van de Maaltyden der Amboineesen.Meester. De Broeders Soon Erf-volger.
Mannen en Vrouwen zyn daar op afgezondert. Redenen van deze afzondering. Toe-
richting der Tafel. Hoe zy hun Sagoe-Brood maken. ’t Gebruyk van Ryst, en
schoon Tarwen-brood. Gewoonte van ider zyn byzonder deel te geven

of de Moer van de Pokan, of pokken;
VElyk nu de onnooselheid der eer-

genaamt. Indien nu die zieke niet welste tyden, by de Grieken en Ro¬G
bewaakt word, zo gelooven zy dat diemeinen zelf , de moeder van de
Pokan Poenja May hem ’s nagts in eenAfgodery en 't bygeloove was, alzoc
Saguweers-boom wegvoert , en hemis zy dat niet minder by de Amboinee-
daar alleen zoo blyven laat, terwyl diesen geweest.
Pokan Poenja May aanstonds van daarWat Afgodendienaars zy van ouds her
vertrekt.waren, zullen wy ter plaatze, daar wy

’s Morgens daar aan de pokkige nietvan den Godsdienst handelen, zien.
gevonden wordende van de vrienden,Wat hun bygeloove betreft, daar valt
stellen zy vast dat hy van dien duivelvry wat van te zeggen.
vervoert is. Sterft hy nu van die ziek-Als zy een kind ter school brengen,
tc opdien boom, dan is het uyt, endaaren een lyk ontmoeten, zullen zy dat zeer
is niets tegen te doen; maar zoo hy op-angstig ontwyken, om van den Sawan,
komt en beter wort , vinden hem deof des dooden geest in de lucht sweeven-
Fiffidoors , die ’s morgens komen omde, niet beschadigt te werden; dogom

hunne volle Gocroeroe (of Emmer, daardien geest nog meer, en by alle gele-
zy die vogt in laten druipen) weg tegentheeden af te keeren , binden de
halen, en een leedige daar weer in plaatsmoeders haare kinderen 2  3 maanden
te hangen. Vragen zy hem dan, hoe hyna de geboorte al een bondelken met
in dien boom komt , 200 antwoordduivelsdrek op den arm, op de hand, of
hy dat die duivel hem daar in gevoertaan den hals, en dan is het bequaam.
heeft. Hier op helpen zy hem ’er af,niet alleen den Sawan, maar ook alle
en brengen hem weder na zyn huis toe.Diin’s, of Duivels, te verdryven.
Die duivel nu komt noit door deuren ofOntrent den Hock van Siel ziet men
vensters, maar alleen door een syde vaneen dikken zee-boom, van’t geslagt der
het wolve-dak van voren in, dat bovengenen , die men de swarte Tali Haroe-
by hen open , maar beneden met Atap.dat is, swart Stroom-touw, of zee-Ro-
of t’saamgevlogtene Clappus-bladen)tang, noemt, en die na’t zeggen der
toegedekt, en beschoten is.inlanders zo dik als de dye van een man.

Om nu te beletten, dat dese Duivelen Boetoh Siel, dat is, de manlykheid
van Siel, by hen genaamt is. niet in huis kome, maar voor by magDeze

durven zy niet uit Zee haalen, uyt een gaan, zoo zetten zy een Gabba-Gabba
zoort van bygeloove, dat die het hoofdof houten man voor dat gat , en dan

krygt men daar de pokken niet; datvan ’t geheel land is.
hen zeer dikwils mist, en echter in hunDie van Soya, nog Heidenen zynde,

geloofden, dat 'er boven op den top van bygelove nog niet verlicht. Dit ver-
hunnen berg een groote verglaasde tellen zy dus maldanderen voort, dog de

verstandigen onder hen weten zo welswarte pot, of Martavaan, en dat daar
by een groote stoel, of bosch met Bam- beter, als wy.

De Tiffidoors, of Saguweer-Tyfc-boesen was , wanneer zy nu regen heb-
ben wilden, zo offerden zy, en roerden naars, die by ondervindinge zeggen, dat
maar in die pot, en ’t gemeen volk ge- die duivel hunne Goeroeroe ’s met Sa-
loofde , dat het dan noodsakelyk moest guweer wel eens komt uytdrinken Ghoe¬
regenen, van welk bygeloove men het wel ik geloove dat het de Hollandsche
zelf al in de latere dagen naeulyks heeft Soldaten doen) zyn gewoon dit middel
weten af te brengen, gelyk wy daar van daar tegen in ’t werk te stellen. Zy han-
elders onder de zaken van hunnen Gods¬ gen een Moolik van Gabba Gabba,
dienst, breeder spreeken. swart en geel geverwt in dien boom,

De Baliers in ’t gemeen, en ook de- aan den zelven tak , waar uyt zy tyffe-
ren, en steken een scherpe priem van deze inlanders, geloover , dat , wanneer
Toelang of Doeri Gamoeto door dienimand veel kinder-pokken krygt, het
man henen, waar door hy, van de windzelve veroorzaakt word door zekeren

bewogen zynde , na imant schynt teduivel, by hen Pokan Poenja May, of
steken.
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geen ’er in is , aftrek hebben zoude.steken. Komt dan die Pokan Poenja

Hooren zy een uyl , of anderen onMay, en ziet hy dien man zoo gaat
geluks-vogel, schreeuwen, dat wil ookhy voor by, en de Goeroeroe blyft vol
al iets zeggen , dan zullen zy niet uyt-te weten, zoo 'er de Zoldaat niet agter
gaan.geweest is

Hebben zy een fraey, en gezont kindWanneer een Amboinces ’s morgens
en hooren zy dat van imand prysen, zeuyt zyn huis gaat, en een gebrekkelyk,
werden zy daar moeyelyk over, en stel-krom, of oud mensch bejegent, zal hy
len vast dat het kind ziek worden zal.dien met veel ontsetting met de hander
Volgt 'er dat kort op, dan is het zeker-al van verre van zig weeren, roepende
lyk door zulk eenen betoovert, en danTobat: Tobatl dat is, wel is’t moge
is 't wel half verlooren-lyk l is ’t mogelyk l en aanstonds weer

Van zulk een betoveren wist men byna huys keeren , oordeelende , zoo hy
de ouden ook al te spreeken. De Grie-voortging, die gansche dag geen geluk
ken noemen dit Bagudvey, dat is, betoote zullen hebben. Dat zal hy zo lang,
veren, dog eigentlyk beteekent het beal was het thienmaal aan den andren her-
nyden , of iemand te scherp aanzien,vatten, tot dat hy geen geteekende, of
zynde ’t gedoente van een die een an-gebrekkelyke, ontmoet; en schcon hy,
ders geluk benyd. De Latynen noe-na dat allereerst gelukkig uytgaan, 'er op
men dit Fascinus, een betoovering doorden dag thien ontmoette, dat mag geen
’t sterk aanzien, pryzen, of aanraken,quaad.
van imand. Hier van zegt Virgilius inzalEen moeder, of andre vrouw
zyn 3de Herders-fang aan ’t 63ste vers.ten’s avonds met geen kind uytgaan

watzy zy in haar hand een ajuyn, of
Nescioquis teneros oculus mibifascinat agnos.look , eenige kleene scherpe houtjes

en een mes voor uyt heeft. Ook legt
Dat is:'tzy gemeenelyk dit gereedschap onder

kussen van een kind. En dit alles doet
WWeet niet watooghet is, dat al myn vetsy om den Sawan, den quaden geest, die

betovert.dan omswerft, af te keeren , en te be-

letten , dat dit kind geen ongemak over-
Dog om zig, by zulk een prysen vanHoedanige grillen zy 'er bykome.

imands kinderen , van betoovering temenigte hebben , alzoo zy zeer sterk
ontschuldigen , voegden de Ouden devoor het waren der geesten zyn. Een
woorden èspagnavrac of præfiscine dixerodwaling, waar van de wysten der ouder
dat is, ik zeg ’t niet, om u, of uw kind,mede vervult waren

te betooveren, ’er by ; hoedanig veel by-Den eersten visch, die zy met een nieuw

geloovigen hedensdaags nog om dienet , of in een nieuwe Sero, of fuyk7
zelve reden even na zoo een loftuytingvangen, zullen zy noit verkoopen, maan
over imands kind, God zegen u, gewoonaltyd of zelf eten, of weggeven, ver
zyn te zeggen, om alle quade gedagtenzekert zynde, dat zy noit zegen zouden

te benemen. Op die zelve wyze nu leefthebben. Dit is een vaste wet, niet al-

men daar by den inlander, en zoo hyleen by hen, maar ook by de Chineesen.
diergelyken woorden 'er niet byvoegde,Baliers, Macassaaren, en alle andre Oo-
zou men oordeelen , dat hy dit zeide,sterlingen. Zelf doen dit ook nog vee
om ’t kind, of dien hy prees, te beto-Christenen, hoewel die voorgeven her
verenteniet uyt bygeloove , maar enkelyk

Geen inlandsche jonge dogter zal vantedoen, om voor geen gierigaarts door

een dubbele Pinang, of andere dubbelegaan , dog ik geloove , dat 'er nog al
vrugt, uyt bygeloove, eten ; en geeniets van den ouden suurdeegsem in zit.
slavin, die agting voor haaren Heer, ofAls de Amboineesche vrouwlieden

Juffr. heeft, zou hen zulken vrugt dur-met haar goed ’s morgens ter markt ko-
ven aanbieden, uyt vreese, dat zy, diemen , zullen zy 't eerste stuk , daar o-
etende , by haar huwelyk tweelingen,ver gedongen word , vastelyk voor de
en dus een swaaren arbeid, of lastig huis-prys, die ’er voor geboden word, geven,
gezin, zouden krygen.wantal was het eens zoo veel weerdig;

Zy gelooven ook , dat, zoo zy in Verbor-anders zouden zy dien dag geen geluk
genehanden van den Rechter over eenig behebben, en niet wel verkoopen. En kragt in

dreven feit geraken, en men hen pynigt.zoo ras zy dat eerste stuk dus verkogt thoofd
hair ge-zy alle pyn zullen verduuren, zoo lanthebben, zullen zy op haaren bak, of
steld.korf (daar zy haar goed in dragen) klop¬ men hun’t hoofdhair houden laat, maar

scheert men dit af, zoo is al de verbor-pen, en over luyd, Lakoe, Lakoe, dat
is, ’t heeft aftrek, of’t is verkogt, met gene kragt met hun hair weg gevlogen.
veel blydschap uytroepen, op dat Men heeft daar van in’t jaar 1704die

lorf, of bak , dit hoorende, alles , een klaar voorbeelt in den Koning van't
Amet
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Amet gezien , die, een moord begaan De Hecr De Haas lachte hier mede
hebbende , om aan dat vleesch eens lu en zeide dat zulk een forsche vent, die
stig zyn hart op te haalen, en daar over de zwaarste, en zelf nieuw uitgevonde
gevangen, en gepynigt zynde, niet het wyzen van pyniging had konnen uyt-
minste, maar toen men eindelyk zyn hair staan, hen over dat middel maar bespot¬
afsneed, alles bekende ; gelyk wy hier ten zou, dog op het aandringen van myn
na dit geval breeder zullen melden. voorzaat, wierd het by den Raad egter

Ik heb eenige jaaren te vooren een in- goed gekeurt, en de mine gemaakt om
landschen Vaandrig gezien, die behen het te beginnen. Hy zag den Chirur-

tdig zyn vrouw vermoort had ; dog gyn met een groote schaar klaar staan,
quam egter uyt door een oude vrouw en vraagde, zo als hy ingebragt wierd,
die gezien had, dat hy haar de keel af- wat dit zeggen wilde, en wat die wond-
sneed, het bloed in een teil ving, en ’t heeler doen zou. Men zei, dat diege-
lyk diep in de nagt met een slaaf na 't komen was, om zyn hair af te snyden,
strand in een vaartuig bragt, en met ee- op dat men hem eens zonder hair pyni-
nige steenen diep in zee wierp. gen zou. Hy bad hier af verschoont te

Zo ras het dag was, vraagde hy ider mogen zyn, en bekende alles, gelyk hy
een, of zy zyn vrouw niet vernomer ook in myn byweesen gerecht, de rechte
hadden, en maakte een grootmisbaar, zeg hand afgekapt, en uit inzigt van zyn
gende, dat zy na ’t strand, dat is, om heerlyke daden , in dienst van de E-
haar gevoeg te doen (alzo zy geen ge Maatschappy op Java bedreven , zeer
makken hebben) gegaan, en daar zeker- genadig onthalst is
lyk van een kayman verssonden was De Landvoogd De Haas stond over

Dit sleurde zoo wat henen , tot dat dit geval verbaast, om dat zulk een ge-
deze oude vrouw, in’t eerst bekommert ringe zaak van zulk een grootenuitwer-
om ’er zig mede te moejen , alzoo hy king was; en men heeft na dien tyd al-
een wraakzugtig mensch was, daar var le misdadigen, die onder ’t pynigen niets
kennis aan den Fiscaal gaf, die hem en belyden wilden, ’t hair afgesneden, ge-
zyn slaaf deed gevangen neemen. De lyk in’t jaar 1704. aan dien Koning van
slaaf bekende het ten eersten, zeggende. Amet met het zelve gevolg geschied
dat zyn meester het hem geboden, en is
hy maar gehoorsaamt had. Dit wierd De inlanders hebben niet alleen een Groote
hem voorgehouden, maar hy lachte daar agtinggroote glorie in, en agting voor hur

voor tmede , vragende of men de getuigenis hair, maar men kan hen (van beide de
zelve.van een slaaf tegen zyn meester mogt geslagten geen grooter smaat of hoon

of kon gelooven , en zoo dat doorging. aandoen, als dat men hen ’t hair afsnyd,
dat dan een slaaf altyd meester van zyn gelyk dat by meer andre volkeren van
meesters leeven was. Men hield hem ouds her een groote schande was
voor, dat het zekere vrouw gezien had; niet alleen , om dat zy op ’t zelve zeer
dog hy loochende alles met styve kaken moedig, maar ook om dat zy van ge-
Daar op begon men hem te pynigen; dagten zyn , dat 'er eenige geheime
maar hy schreeude zeer over al ’t ge- kragt in verborgen is;, hoewel ik er, on-
weld, dat men hem tegen alle regt en re der hen noit een gezien heb, die 'er iets

den deed, hem pynigende over een zaak meer mede , dan een ander, uitrechten
waar mede hem zyn eigen slaaf, en een kan. En dus schynt het my, dat hen
vyandige buurinne beschuldigde, en ei- iets van Simsoms geval bekent moet
schende in ’t midden van de pyniging, dat zyn , en dat de bloote inbeelding het
men hem het Corpus delicti, of 't dooc verdere in hen uytwerkt. Of ’t moest
lichaam (want die vrouw wist niet, waar wesen, dat zy ook iets van ’t geval van
hy ’er mede gebleven was) aanwyzen dat purper-hair, de stut van Nisus Ryk.
zou. Dit kon men niet doen, en men dat zyn Dogter Scylla hem assneed, waar
vond zig met deze zaak verlegen, tot door hy zyn kragt en Ryk te zamen
zoo verre, dat de Landvoogt al begon verloor, en waar af Ovidius in zyn Her-
te spreken van hem op vrye voeten te schepping L. 8. Cap. I. v5. 22. spreekt,
stellen. gehoort mogten hebben, dat egter niet

Myn voorzaat, toen een van de Le- te denken is.
den van het Gerecht aldaar, wetende, De Amboineesen gelooven ook, dat Andre
wat vertrouwen de inlander op zyn voor-wanneer een vrouw, swanger zynde, of

beeldehair heeft , zeide tegen den Heer De in de kraam , gestorven is, zy in een
van desHaas; Myn Heer , ik weet nog een mid- Pontiana verandert , waar door zy eer

inlanders
del, dat wy eerst beproeven moeten, eer wy schim, geest of een duivel verstaan Syge-
hem los laten, en ik versekere UEede dat looyedie met zeer lange hairen dan hier dan
hy zyn hair zoo ras niet quyt zal zyn, of daar vliegt, en sweeft , en dat zy, de
by zal het, indien by ’t gedaan heeft, oof boomen tot rust-plaats hebbende, in 't
bekennen. bosch in d’een of d’andre der zelve blyft

han-
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Dit alles doen zy , om dat de ziel vanhangen; ja dat men haar daar haar kind
de verstorvene, hare vrinden, en huis,hoort beweenen, en het kind met haar

zo niet konnende vergeten, hen dan nogschreyen. Dat zy ook als een vleeder
komt bezoeken, en zien, of zy aan haarmuis in de dorpen , om na haar man te
wel gedenken, en ’er nog wat werkzoeken , omzwerft.
van maken. Zo zy dit nu niet bevindOm nu te beletten , dat zulk een
meenen zy, dat haar geest, nade schei-vrouw in geen Pontiana verandere, zyn
ding van ziel en lichaam, daar over gaatzy gewoon deze middelen in 't werk te
knagen, quynen, en over deze kleinagtingssellen

en blydschap over haar dood, zo gestoordMen legt, voor ’t begraven, en by 't
is, dat zy gestadig by hen zou komenafleggen van zulken vrouw, onder ieder

waren om hen te plagen.van hare oxelen een hoender-ey, op dat
Dit doen zelf wel Christenen , hoe¬zy , die na der Amboinesen gedagten an

wel zo geheim, dat 'er niet agter te ko¬ders zou willen vliegen, belet werde
men is ; ja willen voor geen anderen,dewyl zy , die eyers onder haare oxe-
dan die van dat zelve bygeloof zyn, welen voelende , zig inbeeld, haar kinc
ten , dat zy van dat gevoelen zyn. Ikonder haar armen te hebben, en bevreest

weet gevallen , dat zy zelfs dese en geneis 't zelve, als zy maar begon te vliegen
Nederlanders, zeer bemind onder dete zullen laten vallen, waar door zy ge
Baliers, en Amboineesen, na hun doodnoodzaakt word ter plaatze, daar zy is,
op zulk een bygeloovige wyse door diete blyven
in ’t sterfhuis overbleven , wilden be-Ook steeken zy tusschen de nagelen
handelt hebben , waar toe verscheidevan handen en voeten zoo veel watte, of

Baliers zeer iverig hun dienst aanboden;kattoen, als 'er in te krygen is, en dar

maar des overleedens vrinden , dit ver-in ider nagel een spel tot de kop toe
foejende , toonden hen hun droevigeDaar na nemen zy houts-kool, en Bo
blindheid van verstand, en overreeddenbori (anders Borri Borri, of Indiaansch

hen zodanig, dat zy met schaamte (im-Saffraan) ’t welk zy zamen gewreven
mers in schyn) daar van afstonden, hoe-en gemengt hebbende, maaken zy daar
wel zy naderhand daar over aan anderenvan een kruis op ’t hol der voeten

O zig zeer verstoort toonden.Dan nemen zy een Koeso-
Als ook een kraamvrouw ziek is, ko-lang sny-gras, in zyn zaad staande, er

men de Amboinesen, en veel andere Na-maken daar van strikken kruis-wys , aan
tien, hoewel zoo heimelyk, als ’t mo-ider oor een , binden de beenen op de
gelyk is, opeen tyd, dat 'er niemand irkuiten, of in ’t midden, met een band
de Kerk is, het sand der trappen van denje te zaamen, en leggen haar zoo in de
Predikstoel ergens in veegen , en gee-Kist.

ven dat de sieke in, meinende, datDen derden dag na de begrafenis ver-

is,daar eenige heiligheid in verborgenryst zy (na hare gedagten) ’s nagts ter
om dat het van de voeten van den Pre-twaalf uuren van den dooden, riekt aan

dikant gekomen is. Daar boven belo-haar grooten teen, en zegt: lk ben ge
ven zy, zo de zieke opkomt, zekerge-storven. Daar na staat zy op, gaat na 't
tal brandende kaarsen in de Kerk te zethuis daar zy gestorven is, blyft daar een
ten, hoedanige beloften ook wel op deuur of twce , en keert dan weer na ’i

behouden reise van dezen of genen Chi-graf, zonder imand wakende te vinden
nees, gedaan, en in de Maleitse Kerken daar na hoort men niet meer var
by myn tyd , zonder nogtans de dadeishaar

te konnen ontdekken, gevonden zyn;De reden , dat ik aanstonds zeide.

van ’t welk dewyl men bevond dat Janzonder iemand wakende te vinden , is
de Maris in myn tyd Koster dier Kerk,deze. In’t algemeen is ’t een gebruik
of door slapheid, of door bygeloof, ofby de Amboinesen , ook by de Baliers
door winst, die hy 'er af trok, of mo-Macassaren, en de meeste andere Indi
gelyk wel door dit alles te zamen, oor-aansche Ingezetenen van Amboina (ver-

zaak was , zoo is hy daar over afge-mits die alle de Pontiana gelooven) dat
20 ras zulkeen vrouwe, of ook wel ee 2et.

Indien ’er een Raven over hun huisnige andere doode , begraven is , de
vliegt, en zy dat zien, zoo roepen 2yvrinden, afleggers, of bekenden van de
aanstonds, Makan tahi, dat is, vreet drek,overledenc seven dagen in 't sterfhui

meinende vast, dat 'er anders in dat huiswaken , het bed , waar op de doode
een sterven zou, en dat die Ravenplag te slaapen, volkomen opschudden
quam, om daar op te aasen; dog dat hy,als of die nog leefde ; ook bereiden 2i

eten, dekken een tafel, setten die met: dit hoorende, aanstonds voort moet, en
daar door die anders zekere dood alzocbrandende kaarsen voor des zelfs bed

en eenig water, zo om te drinken, als belet, en voorgekomen word.
ge-om de voeten te wasschen , 'er by. Deze zelve manier van spreeken

II. Deel. brui-T

Andere
Byge-

loovige
bedry-
ren.



Gedar-
ten wen

gens To¬
very.

BESCHRY146
bruiken zy ook, wanneer een kind niest
uit inbeelding, dat het door den eenen,

of anderen quaadaardigen geeft, om de
dood van dit kind verder uit te werken

veroorzaakt word; dog dat hy nu in dit
zyn voornemen door deze woorden ge-
gestuit, en verdreven word.

Zoo ras hunne kinderen maar iets

scheelt, zyn ze betoovert, en schoon

zy, als wy 'er ontrent zyn, dat nietzeg-
gen durven, zoo legt dit nogtans in de
grond zoo by hen, zelfs in de beste.

Na dat Antony de Soysa, Konink van
Noessanivel, met de Dogter van Domin

gos Queljo, Koning van Kilang, ge-
trouwt was, en zy zagen, dat hun eer
ste kind ziek wierd, en stierf, zo stonc
het by hen en hunne vaders vast, dat

diedit kind door imand der vrienden,
het de successie benydden, betoovert, en

daar door gestorven was. Het tweede
kind geboren zynde, gaf men het even
na ’t baren uit den huise, en aan den Ko¬

ning van Kilang over, die ’t op t ge-
bergte van Kilang bestelde, om van die vo¬
rige betoovering bevryd te zyn; dog het
stierf ook. Het derde bestelde men weer

op een ander by des Koningin ’s Suster
die met de soon van den Grave van Ha-

long getrouwt was; dit stierfweer. Hier
op hielden zy 't laatste by zich in huis
en dat leefde by myn vertrek nog
Deze was anders een Koning, zo God
vrugtig van leven, als ik 'er een in Am-

boina gekent heb, die geen eene Predi-
katie zou verzuimt hebben, als zyn aam-

borstigheid het maar toeliet; maar daar
aan ziet men, hoe qualyk die oude suur-
deesem ’er uit te krygen is.

Ook hebben de swarten de gewoon
te, van imand, die een zieken komt be-

soeken, en pas te voren in een sterf-huis ge
weest is, en zonder zyne kleederen te ver-

wisselen; er van daan komt, om geen re
den ter wereld by dien sieken te laten gaan;
maar zodanigen persoon zoo lang in 't
voorhuis, of een ander vertrek, op te
houden , tot die genootzaakt zy te
vertrekken zonder den zieken te zien.
Ja ik heb al vry fatsoenelyke Holland-
sche Juffrouwen gekent, die daar mede

seer beset, en vol van zulk een bygelo
ve waren

Zy zullen in’t gemeen ook onder t
Hoofd-kussen van de zieken, meest na
de rechter zyde, wat Look , wat Soe-
lassi (een kruid, als Dragon van smaak,
en blad) en eenige kleene besem-stoks-
kens, leggen, verzekerd zynde, dat dan

zo een tegen den Sawan , of quaden
Geest, zeer wel gewapent is.

Zy zullen ’s avonds met geen kleen
kind op den arm , uyt vreese voor den
Sawan , alzoo die geest der duisternis
dan meest swerft, uytgaan, of zy zul-
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len dat kind een bloot mes , wat look,
en eenige besemkens, of besem-stoks-
kens (kragtige middelen om een Geest

te verdryven) in de hand geven; anders
durven zy dat niet wagen.

Zy zyn doodelyke vyanden van Too-
veraars, die men veel (zo zy vast stel-
len) onder de Amboineesen heeft. De-

ze konst van te konnen tooveren berust

neest by deze of gene geslagten, die by
hen daar voor bekend staan , en die zy
ook doodelyk vreesen.

Zy stellen vast , dat zoo een Toove-
raar, of Tooveres, niet alleen op de

voorzeide wyze met’t een of ander kind
te prysen, en dus het te doen quynen
toovert , maar ook gewoon is ’s nagts
met het hoofd en ingewand na de ver-
gadering der Tooveraars te vliegen, ter-
wyl de romp daar te bed leggen blyft
dat juist op den rug zyn moet, om ’er
recht en niet verkeert weer in te ko-

men. Grollen, die wy verhalen, om te
coonen , hoe de zaaken by den inlander
gestelt zyn; maar die wy hen altyd ge-
tracht hebben uyt het hooft te praten;
niet konnende begrypen, hoe zy geloof
aan zulke dwaasheden konnen geven
waar van zy noit de allerminste bewy-

sen, ja zelf noit de minste schyn, gezien
hebben.

Honderd diergelyke gevallen zouden

wy konnen verhalen ; dog zullen ons
daar mede, alzo dit ons al verdriet, niet
ophouden.

Zoo ’t Eclypsis, of Maan-swym is,
zullen zy, en voor al de Chinesen, aan-
stonds zeer sterk op bekkens kloppen
om de duisternis, die de Maan dekt, te
verdryven; of om (zoo de Chineesen

zeggen) den draak , die anders altyd
slaapt, en nu walker is, af te schrik-

kee, om te beletten , dat hy de Maan

niet in swelge
Onder deze Inlanders vint men ook Kalker-

een zoort van menschen, die men Kak-lakken,
zelkerkerlakken noemt. Zy zyn byna zoblank
zoorals een Hollander , hoewel het eer
2n

ander afschuwelyk vaal, of doodbleck 1e1

schenagtig blank op zig zelven is ; voor al
als men hen van naby siet. Zy hebben
zeer geel , en als gezengt hair ; veel
groote sproeten op de handen, en in ’t
aansicht, en zyn schubbig, ruw en rim-

pelig van vel, by dag stiksiende, ja by-
na half blind , zoo dat hun oogen dan
meest schynen toe te zyn, pinkoogende
gestadig, dog konnen zeer wel by nagt
zien. Zy hebben ook graeuwe , daar
andere inlanders zwarte oogen hebben,
en zyn, schoon mede van swarte ouders.
sy hun eigen Natie veragter, dan an-

dre inlanders, en ook afschuwelyk by
nen. Ik heb eenen Koning van Hitoe
en zynen Broeder, gekent, die kakker-

lakken
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Men heeft ’er schoone, en hoewellakken waren, en eenige swarte Broe-

kleener, egter drooger, en beter Kool,ders, en Susters , en zelf ook swarts
als in Holland. Ook is 'er malsche Sa-kinderen hadden, en ook wel andre van ’t
lade, heerlyke Chineesche Radys, Piter-vrouwelyk geslacht, maar ’er niet vee
selie, Seldery, en meer andere Gewas-gezien. Men vind diergelyke menscher
sen, die wy door neerstigheid, of van deook in’t Ryk van Lovango, in Africa,
Chineesen, of van onze eigen slaven,en elders.
hadden ; maar de Amboinces geeft onsZy dragen dien naam na zekere Indi
van alle die dingen niets, om dat hy teaansche Schallebyters, die jaarlyks ver
luy is, om te werken.vellen, en dan bleek, en rimpelig van

Het eenige , dat zy ter markt bren-huid zyn ; en zy dragen die te regt,
gen, zyn oude en jonge Calappus, Pi-vermits zy 'er altyd zoo schubbig, en
nang , Pisang, Siri-bladen , Siri-vrug-verveld, als de Kakkerlakken, of Laza
ten, Hoenderen, Eyeren, allerley eet-russen, uytsien.
baare wortels , schoone Water-Meloe-Wat nu den Aart der Amboineeser

nen, Soekoms, Doerians, Soorsacken,betreft, zy zyn luy, en traag, en de
Tsjampedaha’s, Bamboesen, Lanca ’s,vrouwen moeten onder hen by na alles
Canari, en meer andere Vrugten , ookdoen, latende zig van de zelve als Hee-
wel Bloemen, waar van men dikwils eenren dienen. Zy zaejen nog maejen, plan-
byzondere markt van Tsjampakka, Ma-tende niet, dan Oebi, Combili, Kala-
noor, Canangan, Katsjapiring, Roos-di, eenige Sajors, of groene kruiden.
ens , en meer andere Bloemen, heeft.roode boontjes, &amp;c.

Met dit alles komen niet de Mans,Men geeft aan’t land de schult, dat De

’t Vrou-maar de Vrouwen, of jonge Dogters,’er niet veel valt; maar de reden is , dat
wen dergebergte ’s morgens vroeg aftorsen. Hethet niet wel gebruikt, en bebouwt word;
Inlan-

en de inlander te vadsig is, om ’t zync eenige , dat zy doen, is , dat zy in ders Sla-
daar toe te doen. Want konnen de Boe- bosch gaan , om wat Sagoe te kappen,vinnen,

n deronesen voor zig, en anderen, overvloed dat is 't meel uyt de Sagoe-boom halen
Mans,van Ryst op Boero planten , waarom wat te visschen , wat brand-of ander
Heeren.

hout te kappen, zonder zich verder er-zouden de andere Amboineesen het o-

ver al niet konnen doen. gens mede te bemoejen, ten ware in den
Ik heb, om te toonen dat het valsch Nagel-oegst, want dan moet alle man,

die in huis is, helpen.is, dat hier geen Wyngaard, nog drui
ven willen grocjen, nog wyn zou kun- Valt er om drink-water na de rivier

nen vallen (volgens de stelling van ze- te gaan, de jonge Dochters, of Vrou-
keren Switser, Purri) aldaar agter myn wen , moeten het dragen ; ’t geen zy
huis cen heerlyken en grooten Wyngaar gemeenelyk berg op berg neder niet

in hare handen, nog in een emmer, maargeplant , waar aan zulken groot getal
in een aarde pot, of kruik, op haar hoofdbosschen van druiven was , dat ik noit

orssen, en zo zeker weten te dragen, datdiergelyk in Holland gezien, en een me-
nigte van schotelen aan goede vrienden er niets van storten zal. Een manier,

in Amboina daar van weg vereert heb die zeer oud is, en onder de oude Oo-
sterlingen al van gebruik was, zoo alsbe. Ook hadde ik van dien wyngaard
wy Gen. 24. 13. 15. in Rebekka zien;niet alleen driemaal des jaars zoo vee

hoewel die haar kruik op den schouderDruiven , en die zeer schoon en ryp
maar ook wyn, die daar van geperst, en droeg.
’t meest naa schoonen Hocheymer Wyn Deze wyse van iet op ’t hoofd te ver 16¬

wyse vansweemde , gedronken. Diergelyken dragen , vind men dat ook by de Oude
WaterWyngaard heb ik daar ook by eenen Romeinen stand greep; en dat het ool
op 't

Wondheeler, in 't oud Sickenhuis, 1709. Odoor vrouwen gedaan wierd , toont Hoofd
1710. gezien. vidius in zyn Minnedichten, L. 3.El-te dra-

gen.Indien nu de Amboincesen, of andre 12. van Juno ’s Feest spreekende
het daar op aan leiden om de Druif voort
te setten , wat zou ’er in de weg zyn. More patrum sanctæ, velate vestibus Albis,
dat men hier nietovervloed van schoonen Tradita suppositovertice facra ferunt.
wyn zou hebben, dat hen zekerlyk gro-

te winsten geven zou. Men ziet na de oude wys des lands de Heil’-
Ook brengt het Land allerley andre ge Maagden,

schoone vrugten in overvloed voort In wit gewaad gekleed , de vaten naar
Ik heb er schoone Turkse, en andre het huis

lekkere platte boontjes , ook schoone Der Goden, die zy meest en plegtelykst be-
geele peen, dog dit alles zo weinig, ge haagden,
geten, dat het niet weerd is, daar af te Heendragen op haar hoofd, met statelyk
sprecken; dog dit hapert maar aan men gedruis.
schen, die 'er recht werk af maaken.

T2 De
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volk, niet wel te vertrouwen, en ras VerderDe zelve Dichter vertoont het on
tot nieuwigheden genegen zyn, zullen aard dernog klaarder in de 1o Elegia, zyn Min-

Amboi¬wy in ’t verhaal der Aimbonsche Saakernares by Amymone vergelykende.
neesen ,

overvloedig zien, en klaar bespeuren en hoe

hoe dienstig het is, dat zy zomtyds eensmen henQualis Amymone siccis erravit in agris
handelenbezogt worden. Wy zyn door hun inCum premeret summi verticis urna
moet.de eerste tyden dik wils in gevaar geweestcomas.

van overvallen, en vermoord te worden.
Dat is:

waar van ons veel zaaken zullen voor

Als Amymone eertyds door dorstige Akkers komen.

Men moet hen ook niet veel schelden,dwaalde,

maar veel eer vleyen, hen wel en vrien-En met een kruik op ’t hoofd verkwikkene
delyk handelen, met geen swaare boe¬water haalde.
tens drukken, maar nu en dan hen lie-

ver een smal geschenk doen , dat be-Dus worden de Dogters van Danaus
vonden is by verscheide voorvallen vanom water te putten uitgezonden, en var
groote nuitigheid te zyn, behalven dateen Satyr na geloopen , dog door Nep-
dit door haar Edelheden ook van tyd tottuin ontzet en verkragt, verbeeld.

Ook spreekt onze laastgemelde Dich- tyd (gelyk uyt Schryvens in’t jaar 1683.
ter in 't 3e Bock, en in de Se Briefuit den 19. July, en in’t jaar 1686. den

16. Maart, blykt) ernstig belast is.Pontus, aan Fabius Maximus , van die
Ook komen alle de bevelen hunner E-wyse der Vrouwen, in Tomos water op 't
delheden , (eenige weinige ontrent dehoofd dragende :
Hitoeesen uitgezondert) daar op uyt.
dat men hen vriendelyk handelen, rechtFemina pro lana Cerealia munera frangit
doen, en niet drulcken, nog uytmerge-Suppositoque gravem vertice portat
len moet , maar hen , als zy voor dequam.

Compagnie arbeiden, I stuiver, en 1
pond ryst, dog aan Vestingen werken-Dat is na onze uitbreiding:
kende ; stuivers, en 2 pond ryst, daags
geven, en die op Boero hout kappen,De Tomitaansche Vrouw , onkundig in
4 Ryxd. ’s maands betalen zal.het weven,

Gelyk wy de Amboineesen als zeerOf handelen van wol, geneert sich maar
bygeloovig beschreeven hebben, alzooalleen
moeten wy zeggen, dat zy ook niet al-Met koorn te maalen, en geswind daar heer
leen sterk voor de toovery zyn, en schoonte sweven.

Om water op haar hoofd te drager zy zulke geslagten, die voor Tooveraars

beroemd zyn , haaten, egter alle daarvoor t gemeen.
te huis zyn, om verborgene zaaken door

En dat het water haalen, en putten, Toovermiddelen na te vorschen, of iet

al een oude last der jonge Dogters, zelfs groots, ’t zy in gevallen van liefde, of
der aanzienelykste, was, leeren ons be- andere, daar door uyt te werken.

halven Rebecca, ook Rachel, en de dog Aan den Roodenberg is een Moorsch

ters van Jethro, die haar vee na ’t wa- Priester , die de naam niet alleen var

vecle verborgene zaaken , van wat aardter dreeven, ook zien wy, 1 Sam. 9: 11

dat Saul de Dogters vond , die uitgin zy mogen zyn, te konnen ontdekken
gen om water te putten, dat ook zeker maar daar ook verscheide boeken toe

van haar, alzo ik daar van geen andere heeft , die ik gezien, en uytgeschree-
leese moest gedragen worden. ven, maar, gelyk al die dingen zyn, zeer

Veel andere geschiedenissen leerer onnoosel, en alleen bequaam bevonden

ons , dat dit van ouds een werk der heb, om de blinde menschen, nog meer
Dogters was. Arrianus L. 2. spreekt zand in de oogen te werpen. Ik kandie
in de Historie van Gordius, Midas Va- boeken toonen; doo wil den Lecser niet

der, van een Dogter, die na de fonteir ophouden met prullen, daar niet ter we-
ging. Uyt de overblyselen van 9. Fa- reld goeds in is
bius Pictor blykt iets, dat daar na sweemt. Ik heb ook meerendeel bevonder
alzo daar gezegt word, dat Rhea, vol (gelyk dat van ouds her alzo was, dat

gens een vastgestelde gewoonte , ne dit quaad meest onder de vrouwen
welke de Dochters water voor de offer- heerscht, die 'er meest van praaten

handen moesten putten, uitging na de 'tlichst aan gelooven, en de middelen,
fontein, die in ’t bosch van Mars was zy om diefstal, ’t zy om zaaken van ha
Het zelve zegt Titus Livius van de Dog re minnaryen, na te vorschen, opspeu-
ter van Tarpejus, welke het Capitool ren; dingen die alle haaren oorspronk uyt
van Tatius verloste een swak verstand , en gebrek van oor-

deel, hebben.Dat de Amboineesen een wispeltuurig
Men
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Men leest by de ouden ook meest van
Tooveressen. Circe en Medéa hebber

zig daar door by de nakomelingen be
rocimd gemaakt. Indien wy zouden zeg
gen, wat die twee vroulieden al won
ders door hare Tooverkonst verricht
hebben, zoo moesten wy een groot dee
van Homerus Odyssea, of Ulysses-om-

swervingen, en veel uit Ovidius hier in
lassen, dat ons te verre van ons bestel

vervoeren zou, en dat wy liever tot een
werk van een andren aart, als dit, zul-

len overhouden. Theocritus heeft eer
stuk gemaakt, waar in hy een Toove-

res voor den dag doet komen. Virgiliu
schynt dit in zyn Herders-zangen na te
volgen, en Ovidius L. 2. zyner Minne-

dichten spreckt mede van een oude kol
die 't bed beschouwen moest.

In de H. Schrift leest men van de
Va1Tooveres, of liever waarzegster,
ditEndor, uit al het welke blykt, dat

meer een werkje van vrouwen , dan

wel van mannen, van ouds geweest, en
endierhalven onder de Amboineesche

andre Oostersche vrouwen niet nieuw

maar al een oud zeer is

Dog z0o men dit werk van de Too
very der Inlanders eens in den grond in
ziet, bestaat het meest, of in listige be
driegeryen, en in deze en gene subtile
wysen van imand bedektelyk te vergifti-

gen; waar van ook de Tooveryen de
ouden veel haren oorspronk hadden. He
is daar van waarschynelyk, dat de LXD
Overzetters, ’t grondwoord Ezod. 22
18. door Qæpnaiss, dat is vergiftigers,

gelyk dat woord eigentlyk beteekent
overzetten; Hoewel M. Petitus in zyn

Attische wetten, na Eustathius over het
10 Boek van Homerus Odyssea, aan-
merkt, dat de Oepuxmdt, by de ouder

eigentlyk dienden, om de ontsondiging
en reiniging over een dooden, of eer

doodslag, te doen.
Dog de gemeene beteekenis var

dat woord is cen vergiftiger, hoe
wel men in later tyden daar door ook

imand, die Medecynen, ’t zy goed,t

zy quaad, in ’t gemein gaf, heeft be¬
ginnen te verstaan, gelyk ook Dâouanor
zo wel een geneesmiddel, als vergift,
beduid. Hier van daan komt het ool , dai

de Geneeskunde eenige tyd met de To
very onder een vermengt is, om dat
zig de Tooveraars veel van vergift
bedienden. Het woord Qapnanès bete

kent ook een Magus , die van oud-

een wyze was, die de kragten der natuur-
kunde kende, dat naderhand misbruikt
wierd, om een Tooveraar, en swarten
konstenaar, te kennen te geven. Ver

mits nu die wyzen sonder welke de
Chaldeen van ouds wel de eerste,n
zeer beroemd waren) veel dingen uit
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den Joop der gesternten door de Magia
Naturalis, die net zoo uitvielen, waar

van de redenen de gemeene man niet
begrypen kan, en hem Toovery gele-
ken, voorzeiden , zo deed hen de on-
kunde, en verbaastheid eindelyk zulkc
wyzen, die men anders ook waarzeg-

gers noemen kon, Tooveraars noemen.
Hier van komt Qaouæue Apoc. 18:23. in
de beteekenis van toovery voor.

Gelyk dit nu by de ouden was, alzo
heb ik het in den grond ook by deze
Oosterlingen bevonden.

Als wy van de huwelyken, bruid-

schat, en minnaryen, der inlanders han-
delen, zullen ons mogelyk bewysen van

dit vergiftigen voorkomen. Dog, om
hier egter een voorbeeld te geven,
moet men weten, dat de Mooren niet
alleen zeer net en rein op hunne graven
zyn, maar die ook als voor Heilig hou
den, en zelve door niemand, en voor
al van geen Christenen, willen onthei-
ligt hebben.

Het gebeurde op zekeren tyd, dat Seldfaam
voor-een Heer van aansien, op zulken graf
beeld e-

staande, en daar op zyn water willende21

maken, van een vriend, die de gewoonten
der Mooren wel kende, gewaarschout
wierd, dat hem dit qualyk zou konnen
bekomen. Hy, daar mede lacchende,
kreunde zich hier niet aan, maar ging
met zyn voornemen voort. Niet lang
daar na waterde hy niet dan bloed, en
quam kort daar aan te sterven. De on-

kundigen zeiden, dat hy door de Moo¬

ren betoovert, dog ik zegge, dat hy,
of door een vergiftigen damp, die van
dat graf door ’t water opsteeg, of ot
eenige andre wyse, door hen vergeven,
en daar door gestorven is. Ik heb twee
of drie jaaren daar na op dit grafgestaan;
dog my is niet quaads ontmoet, om dat
il niets deed, waarom men my qualyk
kon handelen; oordeelende, dat men
niemand behoort aanstoot te geven, en
dan zulken gevaar licht myden kan.

Ook gelooven deze inlanders, dat
men imand betooveren kan , wanneer

men zeker beeld van hout, of Gabba

Gabba, gemaakt, met eenige priemen
doorsteckt, vast stellende, dat dit zulk

eenen schrikkelyk inwendig plagen zal:
grollen, daar de ouden al mede vol al
waren, en hoedanig Althéa, die mede
tooverkundig was, de Ledematen van

haren Soon Meleager besworen zou heb-
ben, gebruikende daar toe een beeld,
dat zy met priemen doorstak, waar door
zyn ingewand (zoo Ovidius L. 8. fab.
IV van zyn Herschepping zegt invuur
en vlam stondt

Gelyk wy bevorens zeiden, dat de Hand
Amboineesen zeer luy en traag zyn, al-werken

der Am-zoo betoonen zy dat ook met de stuk
boinesen.ken,T3
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De oude Picten in Engeland namenken, vermits zy zich by na nergens in
ook de hoofden van hun vyanden wegoeffenen, en niets, dan gedwongen, doen,
En de oude Caramaniers mogten nietof leeren willen. Ik heb ’er eenige, maar
trouwen, voor dat zy een hoofd derweinige onder hun gezien, die wat kon-
vyanden verovert hadden.den draejen. De Vrouwen konnen een

By de Sarmaten mogt geen maagdOeti Oeti, of een kleedje (een Vrou
trouwen, dan die een hoofd van haarwen-rok zouden wy ’t noemen) van uit-
vyand afgekapt had: die van de Goudtgetrokke draden weven; dog dit is 't al,
kust, Caboverde, en Monomotapadat zy doen konnen.
berooven hun vyanden van de Teel-lee-Zommige mans zyn nu en dan echterGeset op
den, vereerende die gedroogt aan hunde Hoof-gebruikt, om als Soldaten na Java, of

den hun- Vrouwen of Bruiden, tot sieraad , enMacasser, te gaan; maar zy zyn door
ner vyan- de Javanen rygen de ooren hunnergaans zeer bloode, en lafhertig, hoe¬
den wec

vyanden aan haar krissen.
te ne- wel anders vry sterk van ouds her gezet
men. Zoo lang de Soldaten van Claudius Civilisom een vyandelyk hoofd af te kappen,

geen vyand verslagen hadden, mogten zyen dat in Zegenpraal, aan de Coracora
hun hair, nog baard, niet scheeren, enhangende, t'huis te brengen, gelyk wy
niet dan een Yseren arm-ring dragendat reeds van de Alfoeresen getoont heb

Hoe lafhertig nu de meeste Amboi-ben. Waar over zy dan de Vrouwen
neesen zyn, zoo heeft men ’er echteren jonge dogters, die al trommelende
wel dappere mannen onder gevondenop een Rabana (of platten ronden trom
van die zoort is geweest de vermaardemel) en al singende hen te gemoet gin-
Amboineesche Capitein, Jonker (zoongen, plagten ingehaalt te werden (op
van den Manipeeschen Sengadii Cowæsa)welke gewoonte van inhaling der Oo
een man, die wonderen in dienst der E-stersche Maagden. Pf. 68: 26. en 1 Sam
Maatschappy op Java, en elders bedre18.6,7. schynt gezien te werden) ja zy
ven, en die, oud zynde, nog menigmaalzyn niet alleen op zoo een kop weg te
in eenen sprong zyn vyand den kop vannemen zeer gezet; maar zy lagen ir
den Romp geslagen heeft, en weer zon-oude tyden die ook wel op kolen te bra-
der eenige hinder den vyand ontweck,den, en aten de gebradene herssenen op
hoewel hy naderhand nog, als een beBehalven dat hen die medegebragte kop
stryder van zyne weldoenders, om eenpen ook veel roem by hunne Vrouwen,
byzondren hoon, hem aangedaan, aanen minnaressen, gaven
zyn einde geraakt is.Dit kappen en weghalen van de hoof

Eenoude Geen minder held was zyn Neef, Ca-den der menschen, latende den romp leg-
gewoon pitein, Sacharias Bintang, van welkengen, is niet alleen een gewoonte onderte der

wy (gelyk ook van den voornoemdenOoster¬ de Amboinesen ; maar ook onder de
sche vo Capitein Jonker) in de oorlogen van Ja-meeste Oosterlingen, die in zig zelven
ken. va dikwils zullen spreken, en dierhalvenal oud is. Onder de Persianen, Mogol¬

’er hier niet van reppen. Ik heb ookFormoders, Turken, AEthiopiers,
verscheiden van hen, op ’t Schavot zeersaanen, en meer andren is het gemeen
kloekmoedig zien sterven.Tomyris, de Koningin der Massageten

liet Cyrus dus ’t hoofd afkappen, en dat Het is een algemein gevoelen onder

deze Inlanders, dat hunne dappere manin een zak met bloed steken. Judith
nen dit niet zoo zeer door hun moedhieuw ’t hoofd van Holofernes af, er
of beleid, als wel door konst, om zisnam het Oudith 135 9 mede; Da-
Kaibal, dat is, hard en steek-vry te mavid soeg dat van Goliath. 1 Sam 17.

II. met 't swaard van dien Reus af ken, zyn,en dat zy dit alles verrichten, het
zy door Toovermiddelen by zig te dragen,Virgilius spreekt ’er ook van L. II. vs
het zy door besweering van Tooveraars,557. daar hy van Priamus dood handelt.
die hen (zoo zy meinen) een kragt ge-
ven, dat geen geweer hen, doorbo-Icet ingens Littore truncus,
ren, en geen kogel hen treffen kan;Avulsumque Humeris caput, &amp; sine nomin
waar van wy in ’t verhaal van Madji-corpus.

ra’s afval hier na een baarblykelyk
voorval zullen aanhaalenDat is :

Verwonder n al weder niet, dat men

zulk een dwaas gevoelen by de Amboi-Daar legt de logge romp op t strand alleen
neesen vind; men vond het immers zoogelaten,
sterk by de ouden, en nog heden byGansch Hoofdeloos , beroofd van al zyn eer
veele dwaasenen Staaten.

Ovidius zegt in zyn Herschepp:L. 7.
fab. 1, dat Meden Jason schoot-vry ge-Men wil, dat ook de Amazonen zot
maakt had. En in zyn 12. B. fab. 3lang maagd bleven, tot zy een vyande-
zegt hy, dat het hen (te weten, delyk hoofd waren magtig geworden.
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Gricksche helden) wonderlyk scheen

dat Cygnus, door geen geweer quetsbaar
was, en dat het omlei. Ook noemt hem

die dichter daarom in ’t 34. vers hard ;
en verhaalt uit Nestor ’s mond, dat Ce-

neus in een menigte van steken en hou-
wen ongequetst bleef.

Zommige Ambonesen dragen ook we
zekere Mamakur’s, of arm-ringen, an

dre weer zekere Mistica’s, of steenen

in hout, in vrugten, in dieren, en in

andre dingen, gevonden, by zich, die

zy ten grooten getale, en zeer dicht
om hun lyf binden: andre weer (voor al

de Mooren) zekere woorden uit hunnen
Coraan, of Alcoran, andre weer eeni-

ge metallique dingen, donder of andre
steenen; ook stellen zy vast, zoo hun
krissen op een dondersteen aangezet
zyn, dat dan niemand, hoe hardt en

onquetsbaar hy ook zyn mogt, zif
voor zulken steek hoeden kan, maar dat
die altyd doodelyk is

Onder de Amboineesen heeft men ook

een menigte van vreemde en zeldzame
gewoonten. Hunne schatten zyn zy
gewoon, niet in kisten, of kassen, maar

Merin of onder de aarde te bewaren

maarzal by hen noit een man staande.
veraltyd neerhurkende, zien wateren
geenfoeyende het eerste, als een daad

mensch, maar een hond, passende. Dii

geeft eenig licht aan een Schriftuurlyke
spreekwyze I Sam. 25: 34. alwaar David
tegen Abigail zegt, dat zoo zy hem niet
te gemoet gekomen was, zoo en ware

Nabal niemand, die aan de wand pist

tot te morgen licht overgebleven
Veele geleerden, deze Oostersche ge
woonte juist niet wetende, hebben hier
door verstaan, dat 'er geen een man o-
verblyven zou, alzoo dat onder de Chri-

stenen de gewoonte is , dat Mannen
staande, en tegen een muur, of huis

aan , wateren; maar het kan dit daar

niet wel beteekenen, om dat in 't Oo-

sten geen mannen, maar alleen de hon
den, dit doen, en dierhalven is de rech-

te beteekenis van die woorden, dat Da-

vid zelf geen hond (of, gelyk wy zeg
gen, kat nog hond) in’t leven zou ge-
laten hebben. Het gene my in deze ge
dagten nog meer versterkt is, dat, ge
lyk de Inlanders zig van geen Secreeten
bedienen, maar in ’t bosch of aan strand

gaan, om hun gevoeg te doen, ook in
oude tyden by de Joden ook geen Se
creten moeten geweest zyn, maar dat

zy ook de gewoonte gehad hebben.

om maar hier of daar ter zyden te gaan
om hun gevoeg te doen, of te wateren;
Dat zy niet staande, maar zittende (zoc
’t my toeschynt) gedaan hebben, voor
al als ik hier mede 1 Sam. 24. 4. verge
lyk, alwaar gezegt werd, dat Saul in
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een spelonke ging om zyn voeten te
dekken. Het eerste bewyst, dat zy zig
van geen Secreeten bedienden, en maar
hier of daar in een afgelegen plaats gin-
gen: want anders had David de slip van
zynen mantel niet konnen afsnyden, en
het tweede drukt klaar het Postuur van
een hurkend mensch uit; behalven dat

er nog geenzins blykt, dat hy meerge-
hurkt heeft, om zyn gevoeg te doen,
dan wel om te wateren. Ook weet ik
geen eene plaats te vinden , waar uit
net tegendeel (te weten, dat de Joden
staande gewatert hebben) zou konnen
bewezen worden. Indien men hier by
nu eens overweegt , dat de gewoonten
der Oosterlingen meest eenparig zoo
zyn, en dat zy, eens gezet zynde, ook
onveranderlyk, by nain alles, gesetbly-
ven, zoo vind ik veel grond, om de
bovengemelde plaats niet van een mensch

(alzoo dit tot nog toe by alle Oosterlin-
gen voor een aanstootelyke en berispe¬
lyke daad gehouden word) maar van een
nond te verstaan, om dat het best zoo
met de zeden en gewoonten der Ooster-
lingen overeenkomt, en de zin, myns oor-
deels, zelfs nog een byzondre kracht byzet.

Zy zullen ook hunne Nagels, tot
sieraad lang laten groejen (dat men
voor al ook onder de Chineesen ziet,
en die dan, als de meeste Oosterlingen,
rood verwen.

Over hun lichaam zyn zy vry reyn,
Ge-

en zuiver, niet ontsiende, zoomannen, woonte
als vrouwen, zich menigmaal in de van in de

rivieren,volle rivieren te gaan wasschen. Mer
en elders,moet zich egter niet verbeelden, dat zy
te waf¬

dat, of naakt, of ook by malkanderer steten.
op eene plaats doen. De mans hebben
hun byzondre plaats, en ook de vrou-
wen, de hare, en dat die gewoonte der
jonge dogters van zoo na de rivier uit-
waschen te gaan, zelfby de grootste, van
ouds al in de warme Landen in gebruik
was, leert ons de Dochter van den AE-
gyptischen Koning Pharao, en ’t geval
dat wy Exodt 2. 5. lezen, zeer klaar,
waar uit men ook ziet, dat zy gemee-
nelyk eenig gevolg by zich hadden.

Ook leeren wy dit uit Homerus Odys-
see in zyn 6. Boek. daar hy Nausicaa,
dogter van Koning Alcionus, zig in de
rivier wasschende, en daar na zig met
olie zalvende, met haar gevolg van
dienstmaagden, van ’t 95. tot het 98
vers invoert. De vermogende onder haar,
en alle andre in Amboina, die zig gaan
wasschen, hebben daar toe haare byzondre
wasch-kleedjens, die de vrouwen, na zig
ontkleed te hebben, tot boven de boe¬
sem om ’t lyf flaan, zoo dat zy, onder
malkanderen zynde, niets dan de schou-

ders, en armen, naakt vertoonen. Het

lang hair , daar zy zeer opgezet zyn, en
dat
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dat zy een wonderlyke vaste kleur voor

altyd met een gering middel weten te
geven, slingert hen over den rug, en
word eerst wel ter degen met Calappus
melk (die van het pit van de geraspte
Clappus-Noot gemaakt word) en met
Lemoen-Porot (een zoort van zeer lec
ker-riekende en zuiverende Lemoenen
gewreven, en doorkneed, hoedanig zy
ook hun gansch lichaam daar mede wry
ven ; na ’t welk genoeg gezuivert te

hebben, zoo zullen zy ook geen hai
ergens op hun lichaam laten, maar dat

met asch, of ook wel met andre mid
delen, zeer gemakkelyk uit trekken;
een gewoonte (gelyk mede van sich te
reinigen, als zy na ’t strand gaan, om
haar gevoeg te doen) die zy, myns oor
deels waarschynelyk eerstvan de Moh-
hammedaanen overgenomen hebben;
hoewel die het ten deele uit reinheid
en ten decle uit Godsdienst, doen, al
zoo geen onreine in hun Tempels zou
mogen komen.

Als men haar nu zoo wel geramast,
en geoeroet, dat is zeer aangenaam ’t
lyf gewreven, en ’t hoofd gezuiver
heeft, zoo zalven, of wryven, zy hun
lichaam met deze en gene welriekendt
mengselen van olie, sandelhout, en
andre dingen, die hen een aangenamen
en frissen reuk konnen byzetten; maar
voor al zalven zy haar hoofd, met zeer
welriekende olie, (op welke gewoonte
David Pf. 23: 5. zinspeelt) en stren
gelen ’er een sonting, of keten van
Boenga-Manoor, Jasmyn, of eenige
andere aangename bloemen, om, of la
ten ’er die van afhangen, dat voorna
melyk wel het bedryf van jonge dogter.
is. Dit wasschen kan de mans, al zyn
zy nog zoo moede, en besweet, aan
stonds verfrissen, en zy springen, zof
nat als zy zyn, met dat besweet lyf in
de rivier, zonder dat het hen eenigsin-
hindert; dog zy zyn dat van jongs af
gewoon, maar voor een Hollander zou

het doodelyk zyn.

Zy zitten nooit op stoelen, maar op
een matje op de platte grond neder, ge
lyk de snyders in Holland, met de bee
nen onder ’t lichaam, ten ware als zy
nu en dan by ons zyn; dog die andere
wyze is hen veel gemakkelyker, en na-
tuurlyker.

Wat hun huwelyken, en het gansch
beslag van dien, betreft, daar in zyn
al veel zeldsame gewoonten. Wy zul-
len eerst met de kinders, zoo als zy ter
wereld komen beginnen, en al zo ver
der tot zy groot werden optreden.

De vrou- Het kraamen van de inlandsche vrou-
wen kra- wen gaat vry gemakkelyker, dan in de
men ge-koude Landen, toe. De vrouwen der Al
makke¬

foereesen gaan altyd alleen in een bosch-alyk.
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huisje kraamen, alzoo dit niemand an-
ders zien mag, en komen daar na by de
mans weer t'huis. Ik heb ’er gesien,
die, zoo als zy gebaart hadden , haar
kind zelf aan de rivier zyn gaan waf-
schen, en weer tot haar dagelyks werk
gekeert zyn, ook hebik’er eene gekent;
die, op ’t uiterste swanger zynde, met
een Prahoe (of Canoa) van het Casteel,
na de overzyde (dat een goede myl verre
is) schepte, en dus den arbeid half ter
weg overviel, zy redde zig hartvogtig
roeide daar na over, wiesch haar kind

daar, en quam, na zig mede gereinigt
te hebben, nog die zelve dag weer aan

’t Kasteel. Den 20 October, in’t jaar
1708. heb ik op Way een kind gedoopt,
wiens moeder, alleen in de rivier

zynde, daar in de kraam quam, en zich

zelven redde.

Men moet zig egter niet verbeelden,
dat dit zeer kloeke en sterke vrouwen

zyn. In tegendeel zyn zy meest kleen
en tenger, maar de zagte lugt-streck
en de swalheid van harelichaamen, helpt
zeer veel hier toe.

Zoo ras haar kind geboren is, leggen Wyfe

van tzy ’t aan de borst, en dan krygt het van
tind eende moeder een naam, die zy Nama
zuig.

Soeloe, een borst of zuignaam noemen, naam te
geven.die altyd na ’t gedrag der kinderen on

der ’t baren, of by ’t eerste huilen, van
nadrukkelyke beteekenis is; by na even
eens, als de naamen, die de oude Jood¬

sche moeders (gelyk wy dat aan Lea,
Rachel, en meer andre zien) haare kin-
deren plagten te geven. Ook noemen
zy hare kinderen meer by dezen zuig-
naam, dan by hun doop-naam

Zoo ras een kind geboren is, werd ’er
roog

een boom geplant, om de ouderdom van handelin-
gen overhet zelve daar by te weten, alzoo dat
een hu-boomen zyn, die alle jaar een kerfys
welyk.

krygen. Daar na word ’er by velen voor
al by de grooten) al over een huwelyk
gehandelt, waar ontrent de ouders
volstrekte meesters zyn, zonder dat de
kinderen daar veel in te zeggen hebben:
want de ouders, voor al die dochters

hebben, zien op den meesten bruid-

schat, die zy bedingen konnen; hoewel

ook veele dit handelen over een Huwe

lyk tot later tyd uitstellen.
Als ’t kind nu zoo groot is, dat het Sy dra-

gen harekan gedragen worden, zoo is de dracht
kinderen

van ’t kind, zoo by de Amboincesen,
op de

als by alle andre Oostersche volken, zee heupe.

wonderlyk. Zy dragen het niet op de
armen, gelyk wy, maar op de heupe,
vattende het kind in haren linkerarm, die
om de rug van’t kind onder de armkens
weer zoodanig doorgaat, dat zy het met
de billekens op hare heupe zeer gemak-
kelyk doen nederzitten, waar van daan

men onder haar ook geen verzwikte,
nog
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nog kreupele, of verwrongene kinderen.

van ’t qualyken styf bakeren, heeft, al-
zo zy ’t kind maar een los klecdjc 2e.
woon zyn om ’t lyf slaan.

Deze wyze , van de kinderen op
de heupe dragen, vind ik ook maareens

dat al zeldsaam is) in Gods woord, Jes
56:12. gemeld, alwaar de Heere tot zyn

volk zegt : Dan zilt zy zuigen , engy
zilt op de zyden (eigentlyk moest 'ei
staan op de heupe) gedragen werden

Een wyse van dragen , die de Heer-
daar mede, als de aangenaamste, de ge-
malckelykste en teederste behandeling
van een kind (hoedanig de inlanders die

ook beschryven) gebruikt, en die my
doet vast stellen, dat zoo wel de volke

ren van dien tyd de gewoonte gehad
hebben van hunne kinderen ook zo te dra-

gen, als de Oosterlingen nog heden ge
OOn zyn.

Als een dogter nu gioot word, en de
merkteckenen doet sien , dat zy een
vryster geworden is sdat daar al vroeg van
vecle gevonden word) zoo hadden zy

in oude tyden , om daar van alom ken-
nis te geven , een seldsame gewoon
te, die, schoon zy nu Christen zyn,ze
velcel en al nog niet agter blyft, maar
dat zy nu wat gehcimer doen (gelyk
het zo met alle de verbodene bedryver

van hun bygeloove , toovery, beswee-
ring, &amp;c.) gelegen is, op dat zy door
de Fiscaal daar overingeen boeten mog
ten beslagen, of, na mate van 't bedrys

ook wel swaarder gestraft worden, al
z0 alle die oudc Heidensche dingen hen
wel streng verboden worden.

Als het een dogter dan na de wyse
der vrouwen de cerste maal begon tt

gaan , zo wierd alles tot een groote
maaltyd by een gesamelt. Zy ondertus

schen moest in huis blyven, en mogt in
al die tyd geen gekookt eeten, en niets
dan raeuwe vrugten, nuttigen; zonder
dat eenig water aan haar lichaam komen
mogt om haar te reinigen, dat maarmet
eenige Clappus-bolster gedaan wierd

Daar na quamen ’er eenige Jongelin-
gen en jonge Dogters by een, onder ee
nige Calappus-boomen op welkc de
Jongelingen klommen en jonge Calap.
pus af plukten, terwyl de jonge Dog-
ters op de Tifa of Trommel klopten,
dansten ; en zongen.Ondertusschen

lieten de Jongelingen die Calappus-vrug
ten af, dog haalden die ook, al spelen
de , eerst s 6 maalen weer op, tot
die jonge dogters die eindelyk kregen
dezelve by die jonge Vryster bragten
alwaar die, niet met een Parang of

hakmes) maar met een byl of beitel, ge
klooft, en aan haar te ceten gegeever
wierd.

Alles nu tot de groote maaltyd , die
I. Deel.
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de ouders dan geeven moesten klaar

zynde (want eer mag zy niet uitgaan)
zoo ging zy (in oude tyden) met een
groot geleide van vrouwen na de rivier.
daar zy gewasschen, ter degen geremigd,
en op 't cierlykst gekleed wierd.

Van de rivier in ’t midden van een
drom van vrouwen , dog met een on-
derkleedje over haar hoofd , wederko-
mende, terwyl ’er aan wederzyden veel
andre vrouwen waren, om die statie by
te woonen , zoo stonden haar veel jon-
gelingen (dog alleen van haar geslagt)
met Limoenen, Gojava’s, Papaja’s, en an¬
dre vrugten in de hand , in te wagten,
en wierpen wel met deze vrugten na die

jonge Dogter, maar zonder haar te ra-
ten, alzo zy door te veel vrouwen ge-
dekt, en beschermt was

Te huis gekomen zynde hield men
de groote maaltyd met alle, die van haar
geslagt waren. Men at, men dronk,
men danste, men zong, en was vrolyk
twee of drie dagen aan malkanderen.

Indien die van Leytimor dit niet stip-
telyk naquamen, oordeelden zy , dat
hunnc kinderen, nog zy, zegen zouden
hebben. Deze selve gewoonte was ook

wel op Amahey, Sepa, en andere plaat-

sen van Ceram , dog zonder zulken Feest.
Ook inogen de jonge dogters op Ceram
onder de Alfoereesen , in die staat zyn-
de, niet in huis blyven , maar moeten
sig in een bosch-hutje behelpen, op dat
hun oudeis huis geen ongeluk over-
kome

Die hier veel dogters heeft, is geluk-
kig, want volgens de oude wyse van ’t
Oosten koopt men hier zyn vrouw , en
die de grootste bruidschat geven kan,
gaat 'er meest mede henen. Van waar
deze gewoonte van een bruidschat te oe-
ren , hier over gewaeit is, is my onbe-
kend; maar dat zy zeer oud is, is zeker,
alzo wy die by Moses Gen. 34. 12. Exod.

22. 17. en elders , gemeld vinden, en
selfs schynt die by de oude Hebreen ee-
nigsins als een bruidschat der Maagden
(zo wy Exod. 22. 16, 17. sien) vast be-
paalt geweest te zyn.

Dat men in Saul, en Davids tyd nog
daar van wist, zien wy, 1 Sam. 18: 25.
dog die Vorst eischte van David, 100
voorhuiden der Philistynen , in plaats
van den bruidschat van zyn dochter
Michal.

Dese gewoonte, van een Dochter niet
zonder eenen bruidschat te konnen kry-
gen, is tot nog toe onder den Amboinees
een vaste wyse van handeling tusschen de
ouders en vrienden aan wederzyden:
want als men zo verre komen kan, om
naar uyt te huwelyken , werd zy ge-
geven, aan die de grootste Toteriha, of
bruidschat aan haare ouders, en naaste

bloed-
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hem tot hare liefde , ’t zy door toover- te ma-bloedverwanten geeft, welke bruidschat
middelen , 't zy door besweeringen, ’t ken, engemeenelyk in slaven, goude slangen,

weer te
zy door hem met een pinang, of in zyrgoude arm-ringen, goude oor-cieraaden, genee-
abak ’t een of ’t ander in te geven, te sen.groote en kleene gongen, fraeje zyde
bewegen , door 't welke zy weten uyten kattoene, gestikte, en ook wel gou
te werken , dat zulk een wel voor eende kleedjens , enz. (na dat zy van ver
tyd sin in haar krygt, en ook ondertus-mogen zyn) bestaat. Dit doen zy nog
schen buiten staat zy om met die andredagelyks, schoon hier Placaten tegen
te doen te hebben, maar men siet danleggen, en by haar Edelheden in’t jaar
veeltyds , dat zo een weer tot zig zel-1663. 19Juli , en in volgende tyden
ven komende , haar daar na doodelykbelast is dit Placaat te vernieuwen; dog
haat ; ook kan hy niet licht, dan doorzy doen dit stil, om buiten moeiten te
haar, van dat ongemak geholpen wor-biyven.
den. Dat men dit konstje hier, en eldersNa ’t geven van dien bruidschat,
vast heeft, is iets dat seker isschoon men nog niet ondertroud is, gaat

Even zoo zal zy ook haar medevry-de bruid gewoonelyk over tot den brui-
ter iets, ’t zy in haar tabak (alzoo dedegom , levende te samen als man en
vrouwen onder hen , even als de mans,vrouw. Word zy swanger, dat is zeei
een bongkos, dat is uyt een rolletje ofgoed ; zco niet, komt 'er wel mocite
blad, ontrent twee vingeren lang en mettusschen beide.

tabak te samen gerolt, rooken, of in eenAls nu die jonge lieden eerst by mal¬
Pinang, of iet anders, ingeven, of eenkanderen komen om te vryen; gebeurt
been van ’t een of ’t ander dier methet wel, dat de dogter meer sin in een

eenige toovermiddelen , in haar slaap-anderen heeft, dan in die, welken de ou-

kussen nacien, of onder den drem-ders goed gevonden hebben haar op te
pel van haar kamer doen begraven ,dringen. Als zy malkanderen beginnen
om te maken , dat zy een haat opte verstaan , en de vryer de vryster aan-
dien Persoon kryge en zy dus alleenstaat, dan geeft zy hem een pinang, ten
volkomen meester van zyne genegent-teeken, dat zy 't al eens zyn, en’t geen
neid blyve.by hen zoo veel is, of zy den ring met

Zomtyds gaat deze drift zoo verre,malkander gewisselt hadden. Word zy
dat zulke vrysters, zelf zonder dat voor-ondertusschen, eer het huwelyk voort-
nemen , hare medevryster vergeven, engaat , swanger by een ander, dien zy
ook zig zelve dus aan haar einde gehol-lief heeft, en bevind dit de man na dat
ven hebben.zy byeen gekomen, of getrout zyn,

verre van daar, dat hy ze daarom ver- Ik heb een vryster gekent , die, aan
een vryer, die geen gedagten na haar had,stooten zou , hy heeft haar daarom te
een Pinang gegeven heeft ; waar doorliever, zeggende dat dit zyn geluk, en
hy eerst geheel gek wierd ; maar dooroverwinst voor zyn huwelyk zonder ee-

naar weer genesen zynde, heeft zy hemnige moeite is, ja al bevond hy, dat zy
door vreemde middelen daar toe gebragt,cen kind, of twee, gehad had, dat breekt
dat hy haar troudede koop niet. Een gewoonte, die men

op Madagascar, in’t Ryk van Tibet, Een andre heb ik gekent, die getroud wat zy
en in Ysland ook vind. Gaat het huwe- zynde, en onderrusschen in een ander ontrent

dit ukmeer sin dan in haarman krygende, haarlyk in 't eerst niet al te wel, zo kuyert
verderde vrouw wel na haar ouders , en die man dutter (of Duttroa, of Poma Amo-
wetenheeft altyd dan gelyk , zoo dat de man ris) ingaf, en daar door uitwerkte, dat uyt te

hy, terwyl zy met den anderen boeleer-werken.zyn wyf niet zonder nieuwe geschenken

aan de ouders weer t'huis krygt. de, en hy dit aansag, niet anders deed
Wonderlyk en menigvuldig zyn ook dan er om te lacchen.

20 De oud-de konstenaryen der inlandiche jonge Indien de vader komt te sterven
ste Soon.dogters, om hare liefde door vrugten is de oudste zoon Heer en Meestervan
is, na

en bloemen aan malkanderen bekend te alles, gevende aan zyn moeder, en aanzynVa¬

maken, wanneer haar de gelegentheid. zyn andere zusters, en broeders nietmeer lers

doodom malkanderen te sien, of te sprecken. als hy voor hen noodigoordeelt, om maa-
Meester.ontbreekt. Zy konden in oude tyden te leeven.

De Broe¬niet schryven, dog zy konden zig hier Ook volgt die zoon niet in eenige er-
dersSoondoor zoo kragtig, als door eenig schrift, felyke waardigheden van zyn vader
erf-vol¬uitdrukken , wanneer zy malkanderen maar daar toe is des vaders broeders zoor

ger.
de naaste , ’t geen daar na weer tot zynmaar een ruiker van bloemen en bladen
tak overgaat, zonder dat broeders mal-toezonden.
kanderen, of zoonen de vaders, volgenWanneer ’t nu gebeurt dat zy zin in
mogen, hoewel ik dat egter door slin-imant krygen, die reeds van cen ander be

gerwegen wel heb sien geschieden. Inmind word, zullen zy duizend midde-
Siam is 't erf-recht mede zoo, en oplen gebruiken, om dit te ontdekken, en

Mala-
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Malabar, en in Angola, erven alleen de
Susters kinderen de Kroon.

Het is ook iet seldsaams, dat de vrouw
zo ras zy getrout is, maar als de slavin
van de man geworden, en ook verpligt
is, hem als haren Heer aan tafel, en el
ders te dienen , zonder oit met hem te

eeten, te wandelen, of iet diergelyks te
doen, waar van wy meer opening kry-
gen zullen, als wy van hunne maalty-
den eerst wat zullen gezegt hebben.

Ik heb veeltyds gezien, dat een Hol¬
lander een Amboincesche, of wel een
swarte dochter, maar noit dat een swar

een regte Hollandsche, en zelf maar twee-
drie-maal, dat hy een Castiesche dogter
troude ; daar men echter zeer over ver

wondert was.
Daar staat ook een swaare straf op,

zo Christenen zich met Mooren, Chi
neesen, of Heidenen vermengen; well
laatste men egter nog veel siet.

Hoc weinig een Amboinees bezit,
moet hy egter, zoo het zyn vermo-
gen eenigsins toelaat , de maaltyden
die zyn fatsoen vereischt , aan zyn
geslacht en vrienden geven, en deze
maaltyden , waar van sommige buiten-
gemeen , en sommige gemeen zyn.

houden hen altyd in armoede en schul
den

De buitengemeene, zyn hunne brui
loften , doopmaaltyden , de maaltyden
als ’t hair der kinderen eerst geschooren
word ; als hunne dogters vrysters wer
den; en als de bruidegom den bruidschat

overlevert, moeten de vrienden weerzyd.

ieder een maaltyd geven , dog hy doet
dit, als hy de bruid in zyn huis haalt :
eindelyk geven zy ook het dood-maal

Alle dese maaltyden vallen groot en
kostelyk , en by alle de zelve zyn
vreugde-teekenen, uitgenomen by de
laatste.

Op de bruiloften maken zy aan -'
huis der Bruid en des Bruidegoms cier-
lyke Allees, van Calappus-bladen, bloe-
men , &amp;c. dog de opene lootsen versie

ren zy uitnemende fraymet Roetoe Roe

toe (een kleen sierelyk groen gewasch
en met alleiley bloemen, zo dat het een
vermaak is, ’er dan in te zyn.

Wanneer zy nu een aansienelyke
maaltyd geeven, noodigen zy alle hunne
bloedvrienden; dog ider van hen is ge
houden iets toe te brengen. De een
brengt wat arak , de ander wat pisang,
de derde hoenderen, pinang, siri-bla-
den, kalk, andren een biggetje, end-
vogels, saguweer, eyeren, oebi, com-
bili, calaai (zekere zoort van wortelen

en andere dingen meer, die dienst kon-
nen doen, om die tafel na hunne wyst
daar mede op te cieren.

Al wat in een koper bekken gelegt
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kan werden, werd in’t zelve derwaards
door hunne slaven, of kinderen, in sta
cy agter malkanderen, zodanig gebragt,
dat schoon het met een gestikte neusdoek
bedekt is, men egter ten naasten by zien
kan, wat 'er in legt. Ook gebruiken
zy drie menschen, tot het gene een
mensch dragen kan, om hun grooten
staat van huisbedienden, en ’t groot ge-
tal der geschenken, die zy doen, van
anderen te doen zien.

Man en vrouw gaan noit saamen na Mannen
en Vrou-die maaltyd, maar ider bysonder, en
wen zyndaar gekomen zynde, is ider ook in eer
daar opvertrek alleen, alzoo zy zekere wetter
egton

hebben, die niet toelaten, dat alle bloed derd

vrienden des mans zyn vrouw mogen
zien.

De man, vrouw, en kinderen van
een huisgezin, zouden , schoon ’t hun
gewoonte niet is, wel zamen mogen ee-
ten; maar een schoon-dogter, noghaar
dogters, groot zynde, mogen met haar
mans vader, nog ook die dogters met
haar grootvader van vaders zyde niei
eeten , nog eetende gezien werden, of
dat is (zeggen zy) malemait, dat is. de

uiterste schande , die hen kan overko¬
men, en die nietuit te wisschen , dog
egter te boeten is met een geschenk, dat
die deze wet overtreden heeft, aan die

vrou, of dogter, die hy gehoont heeft,
geven moet. Ook mag de man , nog
zyn zoonen , niet met zyn vrouw’s
moeder, of de zoonen met hare groot-
moeder eeten. De broeders vrouw, mag
ook met de zusteis man niet eeten, nog
eetende van hem gezien werden, of, zo
een van deze voornoemde persoonen te

gen die wet malkanderen onvoorziens
want willens geschiet het noit) komen
te zien , zo moet een petola, of zyde-
kleed, chits, ofte gong, aan zoo een
vrouw gegeeven werden, en daar mede
is de schande weggenomen. De vrouws-
broeder mag wel met zyn zusters doch-
ter eeten.

De redenen nu , dat mannen en vrou-

wen op maaltyden ider in bysondere ver-
trekken zyn , is , om dat mannen er

ervrouwen ider met die van zyn sexe ,
geslacht , door drank bevangen zynde
somtyds wat vuyl zouden konnen praa-
ten , ’t welk zy voor zeer onbetamelyk
oordeelen, dat aan wederzyden zou ge-
hoort worden , behalven dat daar uyt
tusschen hen om de vrouwen (dat een

teer stuk is) veel geschillen zouden kon¬
nen rysen; hoewel ik geloove, dat enke-
le jaloezy de ware en eenige reden is.

Men vind diergelyke gewoonte ook
eenigzins op Madagascar, daar de Ro¬
andrians , aan Anacandriaansche vrou
wen getroud, noit met haar zullen ee-

ten , dog dese twee volkeren eeten ool-
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de, is zy zo hard, dat men al een goednoit te samen. By ’t aanrechten van
gebit hebben moet, om ’er een stuk afzulken maaltyd leggen zy op ider bord
te krygen, ja zodanig, dat zy geheeleen Tafel-Pisang (een vrugt als een gro-

te concommer) en een of twee groote als verglaast is.
Deze Sagoe is voor hen , in 't boschSagoe’s, zynde hun brood, ’t geen zy

op deze wyze maken. of ter zee gaande even als de bischuit
by ons, een zeer gereed eeten, alzo zyZy nemen rauwe Sagoe, of een zoort
dan niet behoeven te kooken , konnenvan meel uyt de Sagoe-boom gehaalt,
de het daar by alleen gaande houden.welke manier wy nader onder den Sa-

goe-boom beschryven) ’t welk zy 2 of Zo zy nu die nog niet gebakken mogten
hebben, nemen zy maar wat van dat on-3 dagen in een wan wel in de lucht,
gebakken meel in een Sagoe-blad mede,maar nogtans buiten de zon, laten dro-

gen. Dit gedaan zynde, ziften zy het binden dat met wat snygras vast, leg-
eenige maalen , tot dat het fyn genoeg gen het op koolen (zomtyds met wat
is, en bakken het dan in vierkante stee- geraspte Calappus- Noot gemengt, dat

hen wel het best smaakt) en eeten hetne kleene vormkens, die een voet lang,
een halve voet brecd, en een hand-breed zo met smaak op.
hoog zyn. In deze vormkens (van Deze Sagoe dan is hun gewoonlyk
welke de eene wat grooter , de andre prood op de gemeene, dog op de groo-
wat kleener is) zyn 8  10 groeven, te maaltyden, hebben zy altyd ook Ryst,
ider een kleene duim-breed wyd , gaan die zy stampen , wannen , en dan , in
de over de breedte van de vorm, en tot een pot met een nauwen hals toegedekt,
op des zelfs bodem door, zodanig dat in zo lang kooken , tot al ’t water verkoolft

ider groeve gelyk als een sneede brood is. Dan hutselen zy die ryst eens om,
leggen kan. Die vorm nu leggen zy in setten die op een kooltie of twee te smeu-
’t vier , en laten die gloevend worden. len , laten ’er die een quartier uurs op
Daar na nemen zy die ’er uyt, en stro- taan, op dat 'er de waasem te beeter uyt
jen de Sagoe lugtig, en droog, in ider trekken, en de Ryst te drooger werden
groeve tot boven toe vol, stryken die zou ; die zy dan in een kommetje op-
met een hout af, dekken die met bladen scheppen, gelyk maken, en zot'onderste
van ’t Sagoe-mandje, en laten dat zoo poven op een tafel-bord gekeert, als een
van ’t vuur af in die gloejende vormen broodje op de tafel, by ider zetten.

staan, tot dat, na een quartier uurs, dit Dit is by de meeste in Indien het ge-
Sagoe-brood gaar is. meen brood by alle spys, en niet onaan-

Dan steken zy in die gebakken sne- genaam om ’er by te ceten; hoewel men
den een scherp-gemaakt bamboesje, on- er ook schoon brood van koorn, zoo
trent een halve vinger diep, waar mede goed, als ergens , van Suratse Tarw
zy die, als boven op nog lilagtig, en die de beste is) of van Bengaalsche, of
om de bamboes toegesogen zynde, daar Caapse, heeft.21Anders is de Ryst by
uythaalen , die zy dan op een wan van visch eigen, en zelf voor de Hollanders
een gespreid leggen , en dus laten kouc zeer smaakelyk; maarby den Amboinces
worden; hoewel zy die ook wel warm gaat Sagoe voor alles.

wanneer zy op zyn lekkerste is , ce- Voor ieder nu van deze vrienden werd
ten. een groote vlakke Doelan, of bak , en

Zo zy veel daar af gebakken hebben. daar in allerley zoort van hun spyze in
droogen zy die op de zolder op bam- kleene schotelkens gezet, daar zy dan
boese latten , ’t geen , droog blyvende, ider hun bekomst van eeten, en al
lang duuren, en dan als beschuit gebruikt wat 'er over schiet, door hun volk me-
kan worden. Dit is by hen, en ook by de na huis laten dragen , zynde dus
de Hollanders, een smakelyke spyze, in- niet alleen cetende, maar ook sleepende,
zonderheid als zy warm is , dog, koud gasten.
zynde, komt zy my wat beswaard voor. De oudste wyse van eeten schynt my
Ik heb den tyd beleeft, dat ik, ’s mor- toe niet veel van deze der Amboineesen

gens vroeg ter zee op een togt moeten- te verschillen; want gelyk ider der Aim-
de, en ’t brood, dat ik had laten bak- boincesen hier zyn bysonder gerecht voor
ken, door myn dienaar vergeten zynde. zich heeft, alzo vind ik dit even eens by
my met Koelasche Sagoe (die veel klee- de oudste volkeren der aarde.

ner, slegter, en zo hard is, dat men die De Broeders van Joseph hadden ider
niet byten kan, maar weeken moet) ook hun bysonder deel, want Benjamins
moest behelpen; en kan zeggen, dat my gerichte was vyfmaal grooter, dan de
die door den honger, en de vergraging gerichten van hen allen. Gen. 43. 34
van de zee, seer wel smaakte ; dog ben Van die zelve gewoonte leest men by
daar anders noit liefhebber van geweest. Homerus, en Athengus merkt aan , dat
Zy is gemeenelyk vry hard; dog niet al ider der Helden van dien Dichter hun

tafel hadden; volgens veeler gevoelen.te wel gedroogt, en dan gebakken zyn-
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En men gaf ook zekerlyk ider zyn deel l isu, een egaal deel (volgens Atheneus L.
van’t festyn, van waar Homerus ’t woord I1. C. 7.) gebruikt.
Eign, of isn, egaal , evengelyk, en dais

TWEEDE HOOFDSTUK.

Pyse , op de Ambonsche Maaltyden gebruikelyk. Een Verkens-kop, of Vis-
schen-hoofd, hunne twee Hoofd-schotels. Hoe zy de Visch bereiden, en eeten.

Papedo-Bry. Toebereiding van Schildpads-vleesch. Bacassam, en toebereiding.
Calappus-Melk, en Bry. Herten- en Bokken-vleesch op hun Tafel. Als cok Hoen-
deren, Vleermuisen, Coeso Coeso’s, Eyeren, &amp;c. Een Ey met een Kieken ’er in,
is voor de eerste aan de Tafel. Paddestoelen. Sagoe-wormen. Sagoe met roode
Boontjes, als ook Sagoe Borneo. Calappus-pit. Canari, en Bagea. Wawo. Oebi,
Combili , Caladi, Batatas, en verscheide Sajors, of soorten van Groente, en Spe-
nagie. Suiker-Riet, Milie, of Turkse Tarw. De Opdissers dezer Spysen. Hun
Dranken, Water, Saguweer, Towak, Arak, enz. Wyse van Vuur, en Sout
te maken. Van de Speel-tuigen der Amboineesen. Gongen, 't Tataboang-spel.
De Tifa. Hun Tsjakalile, en Danssen. Als ook hun Singen. Op de Maaltyden,
en by andre Gevallen. Hun Rabana. Teekening van verscheide soorten van Trom-
melen. De Naamen van hunne bysondre Gesangen. Groote Tifa’s , en kleene Ja-
vaansche Trommelen. Hun Gindir. Teekening van de Cymbaalen. Andere

Verscheidenerley Saaken, onder hen in gebruik, of meerSpeelen tot tydverdryf.
geacht, dan by ons. Hun Huisen. Huisraad. En Kleederen. Der Mannen. En
der Vrouwen. Teekening der Tsjeripoe’s. Onderscheid van de Dracht der Moo-
ren. Mantel van Staat der Christen-koninginnen afgeteekend. Hare Toedong.
Kleinodien. Oor-Hair-Arm-Hals- en Voorhoofd-cieraaden der Ambonsche Vrou-
wen , enz. Goude Slangen. Groote Gongen. Goude Armringen afgeteekend.
Voorhoofd-ciersels. Dat van Capitein Limtghiangko ’s Dogter , afgeteekend.
Tweede Voorhoofd-ciersel, van de Jonge Gravin van Way. Mede net afgetee-
kend. Het derde Voorhoofd-ciersel, van de zelve verbeeld. Een Armenisch Voor-
hoofd-ciersel. Een Goud Olie, of Salf-potie , afgeteekend. Oorgieraaden der
Ambonsche Vrouwen. De Pementa , afgeteekend. De Tweederley Argola, enz.
mede afgebeeld. De Halawan Ajer. En meer andere fraeje Oorgieraaden. Hare
Recpi, een andre soort, mede afgeteekend. Hair-cieraaden. Een goude Slang, om
't Hair om te winden. Nog een ander Haircieraad. Drie zeer fraeje Hair-steekers
met juweelen, alle afgebeeld. Schoone Goude Hals-Ketenen. Geen Bedelaars bier.
En geen Historie-schryver, dan alleen Ridjali, bekend. Die een Geschiedenis van
de kust Hitoe, in 't Maleys uitgegeeven heeft. Ook vind men onder de Amboineesen
Luiden van een goed Oordeel.

scherp van smaak, dat het een goedeEn van de vaste, en eerste Scho-
tong moet zyn, die dat onder malkan-tels op een Amboincesche Tafel,
deren verdragen kan.is een Verkens-kop met een opge-

Indien ’er visch op die maaltyd is, zosperde bek, waar in zy een Limoen ste
is ’t hoofd van die visch het deel , datken, en die zy verder met Bonga Raya
men voor een Koning, of voor den aaneen zoort van groote schoone hoogroo-
zienelyksten zet, die daar naar, als alleende bloemen) opgieren , en die zy ge-
tot die schotel geregtigt zynde, van henmeenlyk , daar de weerdigste Persoon
ook wel Kapala lkan, dat is, 't hoofdaan die tafel zitten zal, plaatsen.
van de visch, genaamt word.Het overige van dat verken koken zy,

Van dat hoofd geeft die Koning, ofof braden ’t wel aan bamboese speeten,
Persoon van aansien, dan gemeenelyk debedropende dat met water, en zyn ei-
rechter en linker zyde aan twee Oranggen vet. Zy kappen ’er ook wel een
Tocha Toeha’s, zyne oudsten, of megedeelte van in kleene stukskens, en sto-
de-Regenten van het dorp, en ’t overi-ven het met ritsjens (een zoort van ro-
ge geeft hy aan deze en gene van dede vrugt, veel scherper als Peper, hiei
vrienden, behoudende voor zich zo veelte lande Achai of Spaansche Peper, ge-
hy van nooden heeft.naamd) ool met look, peper, nagelen,

Zy eeten zeer veel gezoute droogezout, gember, of Lanquas (een wortel
visch, die beter dan onze gezoutebyna, als de gember) makende het zo
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schol smaakt, en ook veel drooge- naamt, als mede peper, zout, komyn,
is. koriander-zaad, limoen-sap, wat calap-

pus-melk, gember, of lanquas, zonderZy gebruiken ook veel lkan way way
of gerookte (meest ongezoute, hoewel eenige andere vogrigheid by , alzoo

uyt dat riet nog wel vogt onder ’t koo-ook wel gezoute) visch, die zy, dan een
op koolen , dan eens in de Clappus- ken sypelt , behalven dat 'er van zelf

vogt genoeg by komt. Dit alles doenolie (dat hun boter is , alzoo zy geer
zy in die bamboes , die zy met jongeHollandsche boter zouden konnen eeten

Dahon songga songga, of Dahon gilala-braden , en ook zomtyds met Ritsjens
kooken. Zy leggen die ook welir of Dahon bahroe bahroe (welke laatste

blaaden ook wel in ’t wasschen van ’tkley, als in een korst gewenteld Of

gaa hoofd-hair , en voor kraamvrouwen,koolen, die dus vry goed, en zeei
om den arbeid te vergemakkelyken, ge-gebraden word, waar na zy 'er de kley.

met schubben met al , aftrekken. Dit bruikt worden) toestoppen. Dit laten
zy dus twee drie uuren lang niet op ’tdan met bakassam, ritsjens, Lisbonse of
vuur , maar een voet 'er af staande,olyven-olie, limoen-sap, en wat poro
gaar kooken , ’t geen dan by hen , enIkan (t ingewand van een visch) gege-
ook by veel Hollanders thoewel ik vanten, is by hen , en ook by de Hollan
al die Ambonsche, en verdere Indischeders een zeer lekkere spyze.

Buiten dien koken zy hunne visch composten , noit gehouden heb) een
zeer lekker eeten, en in de schotelen ge-na dat ze schoon gemaakt is, ook we

in schoon water, waar in een weinig daan zynde, zoo vol sop, of vogtigheid
zout is, maar een walmtje op ; leggen is, dat men ’er over verwondert staat

Na dat nu ’t gezelschap groot is, be-die daar na in een schotel , waar in zy

ook wat van dat water doen (even als reiden zy veel van zulke leeden van een
wy de riviervisch eeten) drukken int bamboes met dit schildpadden-vleesch,
zelve wat limoen-sap, en ritsjens, of om voor al daar van niet te kort te ko-

.
Tsjili (zo als zy ’t met de Maleyers noe men.

Zy eeten ook wel Ikan pindang (eenmen) en eeten dit visch-sop dan met hun

Papedo , ’t geen een zoort van bry is spyse van visch) en kerri (op hare wy-
als onze boek-wyten-bry, dog wat slap- ze) ’er af-

per, en wateragtiger) die zy van Sa- Zy maken van visch ook een graag en
goe-meel in een teyl, na dat het met eer versnaperend kostje, Koho koho, niet
kommetje koud water gemengt, en al veel in smaak van onze ansjovis verschil-

lengskens ’er wat siedend water byge lende. Zy bereiden die van kleene visch-
daan, en geduurig met een stokje ge kens als spiering, oeri-meten, of swart-
roert is, met weinig moeiten zeer wij staartjes, genaamd, haalen al de visch
weeten te koken, houdende daar na we schoon geschraapt zynde) van de graat
met het gieten van ziedend water, maar af, en na dat zy daar van genoeg by een
niet met roeren op , voor dat zy 'ens versamelt hebben, drukken zy daar wat
geen witte stippels of streepen meer in limoensap, en ritsjens, in, doen ’er wat
vernemen. zout , geraspte Atong (zckere vrugt

Dezen aldus bereiden Bry noemen zy die zeer t’ samentrekkend is) by, kneden
Lapia, of Papedo, die zy met geen le- dat door een , maken er als een fricka-
pel, gelyk wy, maar met twee stokjens del af, het welk dan in zich zelve door

ider een span lang , eeten, haspelendt ’t limoen-sap, en de Atong (even als by
die met de zelve eerst zoo lang om, tot ons de haring in ’t zout) gaar word.
'er een groote mont vol op de stokje- Dit eeten zy met Sagoe, of Ryst, zoo
zitten blyft, die zy dan in dat visch-sor geerne , als iet anders, en dit is een
indoopen, en zo inssurpen; ’t geen een kostje, daar wel een dronk op smaakt

van hun grootste lekkernyen, en een Op hunne maaltyden is ook altyd Ba
Bacas-

spyse is, hoeveel zy ook gegeten hebben. kassam, zynde zekere Mosseltjes, die sam, en
die zy altyd nog konnen na-eten. Zy zy in menigte, gesuiverd , in een pot toebe

maken van weinig Sagoe-meel eengro- doen zouten, en zoo vyf zes dagen in’t reiding
te schottel vol, en nemen die in een zout laten staan, nemen die dan uit het

bamboes op de Coracora- togt zel zout , wasschen ze ter degen op een
mede. teene seef, tot 'er al ’t zout af is. Daar

Als een smakelyke spyze zetten zy na koken zy azyn met groene gember
malkanderen ook Schild- padden-vleesch lanquas, en look, alle syn gesneden zyn-
sdat even als blank kalfs-vleesch in ge de, voegen ’er eenige gespouwe ritsjens

Zy kokendaante en smaak is) voor- na dat 'er de korlen uitgedaan zyn, by,
dat in geen ketel, maar in een Bamboes ook wat witte peper, en Nooten-mus-

schaat, alles syn gestampt; dat zy 'erof groot riet, 1: voet lang, in zyn ei-
gen zop, doende daar zeker zamentrek dan instroyen, dog laten dit dan te za-

men , zonder de mosseltjes op zichkend blad, Dahon Songga Songga ge-
zel-
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zelven eerst wel kooken, daar na koud
worden, doen ’er dan de mosselkens by,
roeren alles onder een, en laten het zo
in die zelve pot tot ’s anderen daags staan,
doende dat daar na in groote flesschen,
boven op welke zy, tegen de quade lugt
wat olyven-olie doen , dat ze seer goed
houd, zodanig, dat men die tot in Hol-

land vervoeren, en aldaar goed brengen
kan

Men heestze die wit, en ook die
swart is , dog de laatste werd bestge-
keurt, en is ook het minst te krygen.

In dezc Bacussam doopen zy hun visch
of vlecsch, en verklaren, dat dit mee-
de cen zeer lekker eeten is , ’t geen ik
gelooven moet, om dat het ook de mee
ste Hollanders gctuigen.

Nevens die Balcassam zetten zy ool-
hun Porot-ikan, of ’t ingewand van de
visschen (éat zy imede zouten, en cr
hare wyze dus ook tocbereiden) op ta-
fel, waar in zy dan wat limoen-sap en
ritsjens doopen, en dat zo eeten

Zy voegen daar ook wel allerley klee-
ne mossclkens, alikruikken, en zulken

spitstuig meer, by hen Sipot genaamt.
(dic zy ’s avonts by lang water soeken
by, kooleende dic maarmet wat geklop-
te groenc gember water, en zout (ge
lyl dat ook de sause daar toe is) op-

Alles wat wy miet boter doen , doen

zy met Clappus-olie , waar in zy hun
visch , vlccich, en alles braden , en
die men ook (als de olie versch is) var

booter nauwlyks onderscheiden kan
hoewel il. die olïe niet kon verdragen
en het aanstonds proofden , cen reden,

waarom ook al hun ceten my tegen-
stondt.

Van de geralpte Clappus-noot maken

zy een zoort van melk, en van die inelk
met ryst cen zoort van Rystenbry, dic
al zeer na by de onze komt, dog een
scherpe tong kan altyd de smaak van

dc Calappus-melk van de andere onder
scheiden

Zy bedienen zich ook veel van Her-
ten-vlcesch, in de zon gedroogt, by hen
Dinding genaamt. Ook wel van vette
Boljens.

Deze Herten-beesten wecten zy zeer

gemakkelyk na de plaatse, daar zy ze
hebben willen , te lolken, alleen maar
met het Cocscoes, of lang sny-gras afte
branden, cp welle ziltige asch die bec
sten komen aasen; behalven dat het zel-

ve cen zoort van mist op het land is

dat Virgilius in zyn tyd al wist, alzo hy
Georg. Lib. I. v5. 8p;4. 2egt:

Sæpe etiam Steriles incendere profuit ag
rOS,

Atque Levem stipulam crepitantibus urere
flammis.
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Dat is :

't Is dikwils goed geweest op lang verdorde
Landen

De lichte stoppelen tot Assche te ver-
branden.

Hoenderen gebruiken zy ook , dog Als ock
zelden, bradende dit alles mede in Clap-Hoen-

deren,pus-olïc, of aan bamboes-speeten; hoe¬
Vleer¬

wel zy die ook met look kooken ; dogmuisen

het bereiden van hoenderen gaat zoo Coeso
coeso ’smorsig toe, dat ’er imand de lust van
Eyeren,

overgaat, om ze te eeten. Zy dooden
en1.

die zelden voor zich zelven, ten waart

die verminkt, of dat zy bekommert zyn,
dat ze sterven zullen; bewarende de an-

dere voor groote maaltyden ; dog de
stuit van een hoen aan een inlandiche

dogter (wie 't ook ’t zy) aan te bieden,
is cen groot affront.

Vledermuisen , en Koeso koeso’s (ze-
kere dieren by na als konynen) bereiden

zy ook op hun manier tot een lekke-
re spyse

Eyeren gebruiken zy mede op die
EenEy

maaltyden , ’t zy hard gekookt edatmet een

kiekennog 't best voor my was, alzo ik even-
er inwel iet van ’t hunne, buiten ’t geen ik
voor de

er zelf brengen liet, proeven moest) eerste

zy Kalssoogen , of wel een struif in deaan Ta
sel.olie gebalken er af gemaakt; maareen

cy , daar een kieken in is, is voor de
Koning , en de eerste Persoon aan de
afel onder hen , en die eten dat voor

de grootste lekkerny, die men hen aan-
bieden kan.

Zy hebben my dat dikwils aangebo¬
den ; dog ik kan niet zeggen hoe het
smaakt, alzo ik my op’t zeggen van
den Koning of Orangkaja, die naast my
zat , en dien ik het overgaf, gerust
hield, hoewel hy betuigde, dat hy die

cere niet weerdig was , en die my al-
lcen tocquaim.

Zy zyn ook groote liefhebbers van de Padde-
Padde-stoelen , die op de Sagoe-boo-stoelen.

men groejen , hoewel ’er ook op de
Nooten-schillen of bolsters voortkomen,

die uitnemend van simaak zyn, zoo de

liefhebbers zeggen ; dog de Amboinee-

en zyn meest voorde eerste, welker steel

wel een kinder-arm dik , en waar van
de kroon wel als een span, en zomtyds

grooter, ja als een bord , in de rondte
is. Zy groejen ook wel op andere boo-

men, dog die konnen in smaak by de-
ze niet haalen , die, volgens de de ge-
tuigenis van veel Hollanders, zeer malsch,

en goed zyn. Ik hebze geproeft, die
op de Nooten-Muscaat-bolster gegroeit
waren; dog zy behaagden my gansch
niet, en waren als leder.

Een van hunne lekkerste spysen is ook sagpe
de Sagoe-worm, zynde wit van gedaan- wormen

te,
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gie op hun manier) en verscheide zoor- ve¬te, en een lid van een duim lang en dik
ten van groente, als Sajor Kalapa, of sch-ce-Zy vinden die in oude verrotte Sagoe¬

;Sajor Kangkong, (zynde uitspruitzelsboomen. Deze braden zy aan speet- of¬
van zeker jong booimken , wel na een

211jens, en zy zyn, zo voor hen, als vee
Gtekleene Calappus-boom gelykende) Sajorle Hollanders, een groote lekkerny
en pcBajang (die schoone Spenagie geeft, datOok hebben zy een schotel, die uytSagoe
nagic.eetbare boom-bladen zyn) Sajor Gane-met Sagoe met roode gekookte boontjes ge

AEL4C moe, of Sajor Bamboe Gjonge uitspruit-mengt, en nog een andere van Sagoe
Boont sels van die boomen, of Sajor Kelor (dieBorneo, die uyt korlkens als de Gierstjes als

by na als onze Aspergie is) Palmiet sdicbestaat, daar zy ook een zeckerc zoortook Sa

goe Ber¬ zeer na by bloem-kool komt) Sajorvan geen onaangenaame Bry af maa
neo. Pakoe (dat goede Salade geeft) Sajorken

Sawi, en meerandere kruiden, gevoegt,De Cokos of Clappus-noot, of wel 'tCalap-

pus-pit. en die op hun wyse met Comyn, Cori-harde pit van dien, eeten zy ook tot hun
ander zaad, Peper, Sout, klcenc ge-Sagoe; behalven dat zy 'er (gelyk wi
droogde Garnaat (die daar by Picols,bevorens zeiden) ook hare Calappus-mell
ider van 125 pond, te koopis) Calappus¬af hebben. Zy raspen de Noot op eer

ge- melk, Curcoma of Bobori, en meeran-rasp, als een korte scharpe hecke
dre dingen, gestoost, of in olie gefiuit,maakt, mengen die met wat water, kne
en aldus opgedischt wordden dit wel door een, en maaken 'er dus

Zuiker-riet ceten zy meede, in klee-Tuile¬een goede vette melk af, die zy ook tot
tiet,ne stukjens gesneeden, uyt de handvelerley zoorten van gebakken, bry, er
odaar aan zuigende. Ook koken zy Mi.andre spysen, gebruiken.
ur

ie, ofTurlse Tarw (by de Amboinee-Op alle maaltyden hebben zy ook Ca-Canari, TAIV.

sen Djagon genaami) met iwat zout, encnBagéa. nari, oude of jonge , zynde een zoort
eeten die ook zeer simakelyk opvan Amandelen, die, met zout gegeter

Dit is 20 de gemcene rrant van huin-de onze zeer ver overtreffen. Ook ma-
ne groote Maaltyden ; dog 20 zy denken zy van die vrugt, en van Sagoe, te
Landvoogt , of de Hollanders daur byzamen gestampt, en in een blad, als de
verzoeken (gelyk by 't trouwen, of 'tworst by ons gestopt, een soort van ban-

ket, by hen Bagea genaamt. Zy leggen aanstellen van zommige grootenveel ge-
beurt) dan weeten zy ock wel zorge tedit op een mat, waar onder zy zo lanc
dragen, dat de tafel, voor al boven aan,rooken, tot het hard is , om ’t lang te
met goede Hollandsche spys, en drank,konnen bewaren.

Wawo Ontrent de volle maan in April ziei voorzien is. En deze maaityden (ge¬
lyk mede de geduurige processen) beder¬men (voornamentlyk by den Rooden

berg, en een quartier uurs beoosten her ven de meclte Amboineesen in den

grond.Kasteel) zeker slag van lange dunne ros-
Deze hunne spys werd niet, gelyk DeO--agtige wormen , als klcene duizend-

beenen , die zig als een groote soom wel by andre Oostersche volkeren, door
d

langs strand, bysonder daar het wat lelip. Vrouwen (hoewel die alles bereidenSeT

pig is, vertoonen, die men daardan met naar door mannen, opgedischt.

Zy noemerhanden vol grypen kan. inWat nu hunnen drank belangt; dege
i¬meene , en ook de beste, gesoncite, endie Wawo. De zelve glimmen by a
11oudste drank der wercld is fotofr¬vond, als vuur, tegen welkc tyd ider

uytgaat, om zynen voorraad daar af op vier-Water, dat hier zo uitnemend schoon

te doen , alzo zich die wormen maar valt, dat het cer gesmoltencrystal, dan
drie vier dagen in’t jaar vertoonen, e water, gelykt, en zulks niet alleen na de
ven gelyk men by ons de haft, of 't oe- gedagten der Amboyneesen,naar de mec-
veraas ook maar een korten tyd ziet ste, ja de aanzienelylste Hollandse vrou-
Deze wormen weten zy mede zeer wel wen, en vecle Europische Mans, drin-
in te leggen, en daar van een zoort van ken , door den dag, niet liever , dan
zeer goede bakassam te maken, die zig, gekoolct water, hoewel andre liever

groen vertoont, en, zo zy zeggen, zeei kleen bier kiesen , van welk zoort ile
wel fmaakt dog zoo men maar eenen altyd geweest ben, om dat my 't watei
dag wagt met die te zouten, ontlater te koud, en te slap in de maag was.
die wormen zodanig , dat ’er niets, dar Anders is ’t water van Amboina, en van

slym, van overblyft ’t eiland Dinding, voor ’t beste van In-
Oebi, Combili, Caladi, Batatas, en dien beroemd.

;meer andere gekookte wortelen, ook wel Buiten ’t water drinken zy ook geer-
Soekom-ganemoe Nangka-en Tsjam- ne ’t zap van een jonge Calappus- of

1
pedaha-korlen gekookt, en die byna Cokos-noot. Inplaats van wyn gebrui-;

Of A,ken zy Saguweer, ook wel Towakals Castanien smaken, ziet men daa
de 1t.Suri, zynde ’t eerste de vogt vanmede in ’t verschiet, waar by dan nog

Saguweer,- en het tweede de vogt vanvelerley zoorten van Sajors (of Spena-
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Na dat wy nu alles, dat zy op tafelde Calappus-boom. Op dat hen die

opdisschen, hebben gesproken, 'tgeennu te beter bekomen , en wat meer
voornamentlyk geschied is, om dat hetkragt hebben mogt, maken zy die met
weinig van andere, en ock niet wel be-zeker hout bitter, en dan verschilt zy
schreven is, zo moeten wy nog van hunniet veel van onzen alsem-wyn; daar zy
vuur, en zout, een weinig melden.dan al een roes van konnen drinken.

Het vuur, waar op zy hun spys koo- WyseDit is een drank , die ook veel Hollan-
vanken, maken zy zo niet, als wy, maarders zeer wel smaakt, en die, matig ge-
Vnur.zyn veel behendiger, en vernuftigerdronken, gezond, maar schadelyk voor

om zig daar van, al waren zy ook in’tveel zoldaaten is, om dat zy zich daar
bosch, zonder tintel-doos (die zy noitin zeer veel te buiten gaan.
gebruiken) metter haast te voorsien,Ik heb noit eenigen inlander gezien, die
wryvende of draejende maar zeker kleendaar van ’t allerminste ongemak had ; en

hard , zoo sterk tegen een ander zagterhoewel men zich daar aan alzo dronken

uytgehold, houtje , dat zekere brand-drinken kan, als aan wyn, siet men ech-
bare stoffe, of een zoort van pluksel,ter zeer weinig Amboineesen daar van
daar ontrent gehouden , aanstonds inoit quaad gebruik maaken.
brand vliegt.enArak, zynde een zoort van Anys,

Om ’t Sout te maken, hebben de Am-is)Knyp (die nog slegter als 't eerste En Sout

oineesen een bysondere manier , en dit te ma¬gebruiken zy over tafel , in plaats van
was van ouds een voorrecht van die van ken.Wyn, en wel by andre gelegentheden
Hoekorila , op Leytimor, om dat dieals Morgendrank ; dog zy drinken zeer
zulks ’t beste wisten te doen, ’t geen zygeerne Spaansche, en zoete Fransche,
niet als ’t onse, te weeten kleen, en ge-sog houden van geen Rynsche Wyn;
korrelt, maar in groote klompen, heb-gemaar al de Hollandsche dranken en

al ben. Ja, zoo imand anders zig aanma¬lyken hen niet, om de hooge prys
of agt igde Sout te maken , daar over waszo een kan Wyn of Bier zes

traks Oorlog.Schellingen, en een fles Brandewyn van
Zy nemen zeker oud vermolmddrie pinten twee  drie Ryxdaalders gel

hout, dat by hen aan strand komt aan-den moet

dryven, dat zy besweeren , droogen,Nog is'er een drank by den Inlander,
verbranden, en welker assche, zy alBrom genaamt, die van Ryst gemaakt
geduurig met sout-water zoo lang be-dog by hen niet veel gedronken
gieten, tot dat 'er op de grond een gro-word; hoedanig het ook met Sacki, een
te klomp Sout van voortkomt. OokJapansche drank, en Sampsoe (een Chi-

maken zy Sout van zee-water, en de aschnecsche) is, die beide wel zeer goed en
van zekere bladen, die zy wel tweeverwarmende zyn ; dog de eerste is vry
drie dagen aan een in een pot koken , endier , alzoo een fles wel op 10of 12
vinden dan 't zelve, wel gekookt zynde,schellingen komt te staan; maar de Samp-

zeer goed op de grond leggen.soe is veel minder van prys, dog al wat
Zulken of wel een diergelyk Sout,koppig, en een Amboinees drinkt nog

veel liever Saguweer. plagt men in oude tyden ook (zoo Li-
De Vrouwen der Amboineesen drin- vinus Lemnius , de Occultis naturæe mira¬

byken meest water, maar konnen zy ulis L. 3. C. 3. zegt) in gansch Ne-
derland te gebruiken. Zy dolven zoo-gelegentheid (dat hen weinig, dog by
den uyt de aarde , welke dagelyks doormyn komst wel gebeurde) wat Spaan-

sche Wyn krygen , daar konnen zy de zee bespoelt , en dan van hen tot as-
wel zo veel af drinken, dat het hen be- sche verbrand wierden. Deze asch be-

vangd. Anders heb ik noit van een dron sprengden zy ook allenskens met water.

en kregen’er een schoon helder-blinkendkene Amboincesche vrouw hooren spre
ken. Sout van ; Zel- of Zil-sout genaamt

Zelf wil men, dat de Stad Salt-BommelVan Kaweh (dat is, Coffi) of Thee
na dit Sout-maken zo genaamt zou zyn.te drinken , weeten zy zeer weinig ;

I1Dog dit was een geheel ander alshoewel zy ’t laatste nog wel eens (voor
Fransch, of Spaansch Sout, dat Zee-al als er Hollanders by hen komen)

doen. water was , door de hitte der Zonne
Men heeft in Amboina niet alleen droog en hard gemaakt; dat, swart van

schoon water, maar ook uytnemend aard zynde, daar na hier te land in Kee-
en gezuivert en wit gemaakt word, 'tporn-water, niet verre van den Olifant,

ontrent een Thuin , die my toegeko wellk hoe langer hoe meer doorbreken-
men heeft, daar het wel twee drie voe- de, is die oude , kostelyker, en onge-
ten hoog uyt de grond borrelt; dat men makkelyker wyze van Sout te kooken
het ziet. Men heeft dat in de tyd van nagelaten.

de Heer Schaghen eerst ontdekt, en zeer Ook plagten de oude Hollanders
dikwils heerlyk daar van geborneert. wel om de diie vier jaaren de steenen

II. Deel. X u71
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kost wel 10of 12, een kleene 6, F,4,uyt den haert te breeken , en de stuk
en ook wel minder Ryxdaaldersken, die vol Sout staken, in een groott

De groote gebruikt men, om ’er een,pan, of pot, op ’t vuur te setten, en
t of, als ’t volmaakt zyn zal, twee, digtdaar lustig zee-water op te gieten

by malkander aan een doorgaande dwars-welk eenige uuren zo geduurt hebbende,
hout, dat ergens op rust, 3  4 voetenzy zeer wit zout op den grond vonden,
hoog op te hangen , waar op dan eendat men kleen Sout, of klink-sout noem
kaerel, des kundig, zeer net een zeke-de, om dat die stukken zeer hard zyn
re zoort van maat slaat; ’t geen een swaarde , klonken ; ook wierd dit om zyn
en doordringend geluid geeftwitheid voor tafel-sout gebruikt.

By, en buiten die groote Gongen, Tatabo-Zy kookten ook nog een Sout uit ze
zit nog een ander man op de grond, die ang-spelker kruid, Kali, of Krabbe-quel, ge
5  6 kleene Gongetjes voor zig heeftnaamt, om dat het door zyn ruigte di

die hol op een kleen bankjen, dat platKrabben belet voort te kruipen.
vierkant is, leggen, en waar op hy metDie van Azem (een Ryk ontrent Dek-
twee bewoelde stokskens, dan op ’t ee-ka in Bengale) maken het Sout of van
ne , dan op ’t ander Gongetje slaat, ookMosch, dat zy droogen, en branden.
wel na de mate, maar die veel rasserof wel van drooge Pisang-bladen, die
dan de andere, spelende ; dog egterzo-zy meede tot asch verbranden; dog om
daanig, dat ider slag op de groote Gon-dat die asch te scherpen sout geven zou.
gen in een halve maat net, en ’t speelenverzagten zy die door ze in 't water te
op de kleene gongetjes als in een maatdoen , en ze 10 of 12 uuren te roeren

van 16 deelen (zoo de Musicanten spre-kleinsen die dan driemaal, koken ze dan
ken) bestaat. Dit rinkel-werk van klee-weder , ’t geen dan, na mate dat hef
ne Gongetjes byeen , noemen zy hetlang kookt, dik op den grond werd, er
Tataboang-spelredelyk goed Sout uitlevert.

Hier by werd dan nog door een an- DeTisaTacitus zegt Annal. L. 13. p. 256. dat
der op een Trommel, of Tifa, (dat myde Katten, en Hermonduren (tusschen
van 't Hebreeusch 5jen of ciri. TophHessen , en Oppersaxen woonende) o-
een Trommel, afkomstig schynt) evenver de besitting van een Rivier oorloog
zo, en na die maat, die de speeler opden , van waar zy hun Sout kregen.
de groote Gongen gewoon is te houden,sprengende water op een grooten hoor
geslagen, hoewel die beide, ja die alle,ontstoken hout.

ook gewoon zyn hun maat dan te ver-Na de beschryving van hunne maalty-
haasten, het zy wanneer zy hem , dieden komt ons ’t gevoegelykst voor van
danssen of springen zal, eer hy nog uyt-hun Speeltuigen, Dansseryen, en Ge
komt, uytlokken, of wel wanneer zysangen , alzoo die dan onder hen mees
hem, reeds al gekomen zynde , tot eengebruik hebben, te spreeken
veel rasser Dans aanmoedigen willen,Wat de Speeltuigen belangt, die zyn
even eens , gelyk men in de Musyccby na de zelve, gelyk by andre Indisch
ook wel gewoon is presto, en prestissi-volkeren.

mo, te speelen, of de maat te verhaa-Het eerste Speel-tuig, dat men of
sten.alle vreugde-tyden gebruikt, is de Gong.

Na dit speelen zyn zy gewoon teeigentlyk een Javaansch speeltuig,zyn- Hup

Tsjala-Tsjakalile, en ook daar na te danssen;de een groot rond koper Bekken , dat
lilehol, en van onderen na binnen wat toe hoewel zy ook na de maat van een klee-

gebogen, en waar op boven een dikke ne Gong, en Tifa , gewoon zyn op
ronde knobbel, een groote vuist groot hunne Vaartuigen zoo net te scheppen.
in ’t midden is, waar op zy met een be en te roeyen , dat men’er over verbaast

zou staan.kleeden hamer, of met iet , dat wat

sagt ,en egter hard genoeg is, om dat Tsjakalile beteekent in hun taal.

werk te doen, gewoon zyn te kloppen. danssen als een wilde, verwoede, of als
Zy zyn in Ambon zeer geagt, hoewe een Alfoerees al dansende te koomen

nu zo veelniet, als van ouds, om dat 'e aanspringen
Dit doen zy gemeenelyk by grootete veel van Java quamen. In Ternat

zyn zy in die achting niet maaltyden, wanneer 'er, pas na de zel-
Die Gongen heeft men groote er ve getsjakalield werd.

kleene. De groote zyn wel twe voe Op de klanken van de Tifa en Gon-

ten, of anderhalve voet , in de middel- gen, die over en weder , dan op de ee-
lyn , dog men heeft 'er ook van een ne Gong, dan op de andere, geslaagen
voet , van 3 quart, en een halve voet werden) komt eerst een kaerel, als een

Alfoerees gekleed, met takken en bla-Men ziet ze by de andre speeltuigen,
mede verbeeld. deren van bomen bedekt, zeer wild met

Dit zyn mede van de grootste en eer zyn groot schild en swaard Ghoedanig
wy die bevoorens al afgebeelt hebbenste schatten der inlanders. Een groote

als
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daan word, of van twee, ook wel vanals ook met een Helmet en een pluima-
vier vrouwen, te samen.gie van Paradys-vogels, op een groof

plein aanspringen , daar eenigetyd Hun Danssen is niet, gelyk dat der
sien- Europeers ; maar bestaat meest in eenalleen maar schermutseerende

de als verwoed dan eens na de lucht zeer swakke draejing en buiging van ’t
ichaam, die dan by allen eenparig, evendan cens na de aarde, dan eens rondom,

als of hy de gansche wereld dwinger eens, en zoo fraai na de maat geschied,
zou, en doende zomtyds sprongen van dat men reden heeft, om ’er zig over
een el twee drie hoog, en dan eens zyn te verwonderen. Als nu de Speeltuigen
Torana, of spies, zeer hoog in de lugi de maat verhaasten , weten de danssers,
werpende, en die, zoo als hy die net of dansseressen zich daar met zeer luchte
vangt (dat noit mist) drillende. Zom sprongen onder het danssen seer net na
tyds gebeurt het wel, dat 'er een twede e schikken.

by komt, die met en tegen hem eenige Zomtyds hebben die danssers, of dans-
tyd, als ware hy zyn party , schermut- seressen, ook wel een Zyden neusdock,
seld , ’t geen wat geduurt hebbende of een Zyde kleedje in de handen, waar
zoo komen zy onder ’t verwakkerer mede zy wonderlyke draejingen maken.
van de maat, met een verschrikkely- Andere hebben een fray kleedje van Zy-
ke loop ider met zyn bloot sweerd ne de of Chits om het lyf, hangende hen
den eersten persoon van dat gezelschap. een ssip over de linker schouder heenen.
leggen schild en swaard aan zyn voeten en dat wel zoo lang , dat zy byna
neder, buigende zig, terwyl zy al hur sleept.

kende voor hem zitten, zeer eerbiedig De mans hebben behalven dit wel
met hun hoofd neder, en houdende de Tulbanden op ’t hoofd , of twee
handen tegen hun voorhoofd aan, waar neusdocken in de hand, anders is het
na zy hunne wapenen weder opvatten al meest eveneens. Zy zyn op hun
en vertrekken; terwyl zich andere weer allerbest dan gekleed, met een appel-
gereed maken , om op de baan te ko- bloesem, of blaeu, of rood badjoe, of
men, ’t geen men, als zy haast verschy opperkleed van grof Catoen, of Netel-
nen zullen, aan’t slaan van de Gongen. soek, ider na zyn staat, met een Sluy-
ten eersten hooren kan ; die dan eerst er om ’t lyf, met bloemen in ’t hair.

maar met vyf  zes slagen tergender wy- met een streng ’er afhangende. Zynde
ze uitgelokt werden. de Danssers en Danseressen, altyd jonge,

Bchalven dat men nu die bovenge en ongehuwde lieden.

melde speeltuigen tot het Tsjakalile ge- Als zy beginnen, sombayen, of groe-
bruikt, zoo zyn die ook van geen min- ten zy 't Gezelschap, met de handen
der gebruik onder 't Danssen , alzo zy boven ’t hoofd te houden , ’t geen zy
aan de danssers, en dansseressen, de maat ook doen als zy 'er uyt scheiden, zon-
geven , die hun geheel lichaam daar ni der dat mannen of vrouwen dan van
draejen , en den sprong daar na geheel eenige andere groeten weten
weeten te richten. Zo ras die groet gedaan is , scheiden

Mannen en Vrouwen danssen niet te zy van malkanderen, ider na een byson-
samen; maar ider sexe, of geslacht, by der einde van de baan , of van’t plein.
sonder; en de danssen der zelve zyn ver danssende dan met veel luchter spron-
scheiden. gen , en met meer verandering van

Zy hebben eenen Dans, die zy Legc laats; dog, zoo ’t vrouwen zyn, die
Lego noemen , dat is een grooten ron- schynen dan over de grond te schee-
dendans , waar onder zy ook wel ge- ren , of als te sweeven , dat zy zeer
woon zyn malkanderen toe te zingen aardig, geswind, en lucht weten te
dat zy Assoy noemen. Dog de Oelisi doen, zonder dat men by na merkt,
wa’s hebben ter eeren van hun ouder hoe zy hare voeten verzetten , dan na-
Afgod, Boetoli Oelisiwa (dat de rechte deren zy weer allenskens tot malkande.
Priapus der ouden op zyn vuilste is) een ren, en staan eindelyk bot stil, zonder
groote Lego van negen dagen, en de zig met de voeten van die plaats te be-
Oelilima’s, een van vyf dagen aan een wegen; maar ondertusschen bestaat dan
Deze Boetoh Oelisiwa voerden die var al hun danssen voor een korten tyd, al-
Sova op harc Coracora , dog in’t ver- leen in ’t konstig, aardig en net dra-
borgen : want anders zou ’er de Fiscaal en van haar lichaam , armen , knyen,
aan rieken. en hoofd , na de maat, daar mede ge-

Die van Hoewamohel begonden var lyk lenikkende , dan eens met de cene,
ouds haar Lego Lego lingsom, ende dan weer met de andre knye , ’t geen
hedensdaagse Amboinesen rechtsom men bekennen moet, vry fraey te zyn,

Maar veel fraejer is het Danssen of en dat ook de eene veel beter doet , als
van twee mans tegen een, dat ook we de andre. Dan rysen zy eens weer op
met twee bloote krissen, zeer aardig ge- als of zy uyt een diepen slaap quamen,

X2 schei-
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scheiden weder vaneen, zien dikwils na

de lucht, als in diepe verwondering over
zich zelven zynde, dog al haar treeden,

en passen komen altyd, na de maat, gelyk
op,en ook gelyk neer te gaan , zo dat
men haar geen eene pas zal zien missen.
of de eene anders, dan de andere doen.

Dit duurt zo eenigen tyd, tot dat 'er

yemand is (want dat is de gewconte
by hen) die met een fraey Zyde, of an-

ofder kleedje, of een moy Oeti Oeti,
vrou wen-kleedje dat zy onder dragen,
na buiten komt loopen, slaande dat de
vermoeide deern, of jongeling, zo om
lyf, als of zy hem, of haar alsbidden zig

henniet meer te vermoejen , en dat
met eenen ook geschonken werd. En
dit zyn almede zaaken, die den Amboi-
nees uytmergelen.

Onder dit danssen zyn zy gewoon-
zoo vrouwen , als mans , ook helder

op te Zingen. Hunne Liederen ver-
vatten de oudste zaaken van hun Land

en Geslacht, en zyn, by gebrek van

schryvers, gelyk als hunne Jaarboeken.
Zy gaan zeer veel over den lof van hun

ne dappere helden, en de daden var
hunne Voor-ouders, die daar in bewaart
en als vereeuwigt werden. Zy behelsen
ook andere oude zaaken , hun Land.

Dorpen, Stranden , Koningen, enz.
betreffende, en eindigen altyd in hur
periodes met e-e e ee- ee ee e ; en dit duurt

zoo niet alleen by dag, maar twee drie
dagen, en nagten, (dat my wel schrik-

kelyk verveeld heeft) over eenen boeg
Zy houden die eerste e , een heele maat
in de Musicq uyt, en de vier volgende
elider een agtste van een maat, daalen-

de van de eerste e, daar zy een hooge La
van maken , dus allenskens tot de Re af-
terwyl zy tusschen beiden eenige woor-
den tot lof van deze of gene uytgalmen,

en dan zo met hun e-eeee e, eindigen,
komende noit van de laagte na de hoog-
te te loopen; dog als zy geheel zullen
uitscheiden, eindigen zy met 6-0900-6.

Dus ziet men , dat deze hun Gezan

gen een groote overeenkomst hebben
of met de Gesangen en Liederen der ou-
den, die den lof der Goden zongen, of
met die der oude Hebreen, die zeervee

over de daden hunner Helden gingen.
Deze Gezangen hebben by hen niet

alleen op die groote Maaltyden , en in
bysondere gevallen, ’t zy in, ’t zy bui-
ten de huisen, plaats ; maar even zoe
zyn zy ook gewoon net op de maat te
scheppen en te zingen, op haare vaar-

tuigen, gelyk wy hier na breeder zul-
len aanmerken.

Dit zingen van hen geschied zom-
tyds ook wel op het geluid van de Ra-
bana , dat een platte ronde Trommel
ontrent van een en een halve, of een en

VINGE VAN
een quart voet in de middellyn, en niet
boven een halve voet hoog is. Hier op
kloppen en speelen de Vrouwlieden, of
onge dochters, met haar vingeren me-
de zo net op de maat (maar dan zyn ’er
geen groote, maar wel kleene Gonget-
es, die men Tataboangs noemt, by)
dat het te gelyk , op een aangenaame
en niet al te sterken wyse van geluid,
haar Singen regelt. En dit is de Trom-
mel, waar van ik Pf. 150. 4. en dit zyn
de Trommelende Maagden, waar van ik

Pf68. lees, en ik vinde in hare manie¬
re van Danssen zeer klaar de Reyen der
Ouden verbeeldt. Behalven dat ik de

Macassaaren, en andren, diergelyke Ge-
sangen ook wel in den Oorlog, terwyl
zy voortrokken , heb hooren opheffen
Singende den lof van hunne Voorvade-

ren, en van hunne oude Helden, om mal-
kanderen tot dapperheid aan te moedi-
gen, waar onder zy zomtyds ook Blaas-
tuigen gebruiken , en dan wierd het

recht, gelyk Virgilius L. 6. AEneid. vers.
165. van den wakkeren Trompetter
Misenus, zegt :

¬AEre Ciere viros , Martemque accendere
Cantu

Dat is:

Door Blaastuig en Trompet, den moed
hen in te blasen.

vanOm den Leeser een denkbeeld Teeke-
de verscheide zoorten van Trommels ning vanen

verschei-alle deze verdere Speeltuigen, te geven
de soor¬

Nzoo vertoonen wy, die hier op
ten vanXXXVIII. in twee Plaaten, met de Trom-

mels.Letters A. B. C. D. onderscheiden.

Ontrent hun Gezangen moet ik nog
zeggen, dat zy meest van dien aard zyn.
dat 'er gemeenelyk een een vers eerst

opheft, en dan een ander hem volgt,
en dan weer de eerste, en zovervolgens;
noewel ik de vrouwen ook wel saamen

heb hooren Singen.
Zy onderscheiden ook hunne wysen De¬

van Singen aldus : Kabata, beteekentnaanen

van hun-angsaam te Singen, hoedanig zy dat, of
nc by-scheppende , of ergens aan trekkende
ondere

by voorbeeld als zy eenige balkenGesan-
voorthaalen) gewoon zyn te doen gen

Hasoeha-a, beteekent onder ’t scheppen
ras Singen ; Assoy is eygentlyk imand
vereeren met eenig gesang, daar de eene

den anderen toesingt. En Toeto Hatoe,
is ’t Gesang van twee of drie, die mal-

kanderen toesingen , zoo dat de eene
voor en de andere na Zingt, dat van

hun Assoy niet veel schynt te verschil-
len

Buiten de voornoemde twee Tifa’s,
by ons beschreeven , waar van de eerste

Crogre
zeer kleen , en niet boven een kleeneTi2 5
voet in de middel-syn, en pas een voet

hoog
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Onder de Speelen van vermaak, diehoog is , hebben zy nog een andre Andre
Speelenik daar ook wel gezien heb, is 'ereengrooter soort, die wel ruim zo hoog
tot tyd-dat zy Sep noemen, dat is een holle bol.als een half voer, dog wat smalder in
verdryf.als een Sphaera mundi van Bamboes, ofde rondte is, die hen voor klokken by

van Teenkens, gemaakt, die zy metde Kerken dienen, om ’t volk te ver 't

nol van de voet, dog agter uyt, in degaderen , en na de kerken te doen ko-
lugt weten te slaan , en die een andermen. Al deze Tifa’s zyn van onderen

ook even eens te rug slaat ; ’t geen byopen, en boven is ’er maar een vel over
na als een soort van ’t kaatsen der boe-

gespannen.
ren is. Ook is’er een Spel van tyd ver-Nog is'er een andre soort van Trom-
dryf , dat zy Tabela noemen zyndemelkens, die lang, smal en aan weder-En klec- een kleen plat bankje met eenige ver-syden met een kleen vel overtroickenne Ja¬

vaansche deelingen van ftreepen; dog hoe zy daarzyn, diemet de vingers aan wederzyder
Trom ook bespeelt werden, en men den speel- op speelen, weet ik niet. Het Tsjong-
melties

ka-of Boontjes-spel (in Holland medeman om zyn hals hangt; dog dit speel
al bekend) is by hen zeer gemeen , entuig is zo zeer niet den Amboinees, als
daar zyn ’er die het zo grif kennen, datwel den Javaan , eigen , en vertoond
zy het altyd zullen winnen.een kleen toelastje

Ver-Veel dingen zyn sierlyk by hen , dieZy gebruiken nu en dan ook wel eer
Hun

by ons misstaan zouden. Gelyk lange schede-speeltuig, Gindir genaamt, dat 8 10zindir
nerleynagels, met Lacca (’t geen anders AlMetale staafkens zyn , die of los ergens
zaaken

canna by de Arabiers genaamd werdtusschen beiden, aan toukens als hangen onder

hen inrood gemaakt, voor een zonderling sie-de, leggen; of die zy ook wel boven or
gebruk,raad by hen verstrekken, alzo zyn byeenige holle bamboesen plaatsen , daan
of meer

hen ook witte en zuivre tanden zeerzy dan met een hamerken op speelen eacht,

dan byEen speeltuig, dat in Holland met de gemeen , veragtende veele Europeers
ons.die geele of blaeu-begroeide tandennaam van Metaale staafkens bekend is.

Ik heb daar ook, voornamelyk onder hebben , een zaak, waar in zy ons
de Balische Natie, de rechte Cymbala buiten alle tegenspraak overtreffen.

Daar zyn ’er onder deze inlandersder ouden , of de Cymbaalen, gezien
zynde twee kopere kleene holle Bek ook, die pek-swarte glimmende tanden
kentjes, die zy, onder ’t slaan op de in navolging der Macassaaren) voor een
Tifa en op de Tataboang, met beide de groot sieraad houden , gelyk zy die
handen tegen een kloppen door konst ook weten swart te maken;

Tecke- Men kan hare gedaante, in de Plaat dog tanden , met goud overtrokken
ning der No. XXXIX. by de letter A. zien. (gelyk men by de groote Vrouwen derCymbaa

X3len. Macas-
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leen, om daar by dag op te zitten, en teMacassaaren wel heeft) heb ik onder de
eeten, maar om ’er nagts ook op te sla-Amboineesen noit gezien.
pen, alzo zy ’er niet, dan een matje, opWat iu de Huisen, en WooningenHun

preiden, en ’er maar een hoofd-kussen.Huysen. der Amboineesen belangt , die zyn door
met Capoc, of maar met boomblaadende bank zeer slecht
gevuld, op leggen: want bedden, ma¬Zommige Groote , en vermoogende
trassen, dekens, of slaap-lakens, kennenonder hen , hebben Planke Huisen , die
zy niet; maar zy gewennen om zig naaktgoed zyn; dog de meeste Huisen zyn van
met een groot dek-kleed, als een sluyer,Gabba Gabba (zynde zekere takken van
die zy maar om ’t lyf slaan, te dekken;den Sagoe-boom , die een zeer gladde
noedanigen gewoonte van zig 's nagtsen blinkende schors hebben) gemaakt;
maar een dek-kleed om ’t lyf te slaan,dat , wanneer zy nieuw , en wel ge-
my ook toeschynt onder de Joodenmaakt zyn, vry fraay staat, en goede
plaats gehad te hebben, wanneer ik deHuisen geeft; dog als zy oud werden
laats Marc. 14. 51,52. nalees, alwaarverliesen zy veel van hare fracje gedaan-
wy by ’t vangen van Jesus iet dierge-te, en werden metter tyd ook zeer on-

dicht, alzo de pennen, en nagels, waar lyks aldus beschreven vinden : Ende een
mede zy vast gemaakt zyn, door ’t verrot- zeker Jongeling volgde hem , hehbende een

ten der Gabba Gabba, beginnen slap te lywaat omgedaan over het naakte Uyf,
werden, en los te gaan. Ook zyn al hun- en de Jongelingen grepen hem. Ende by,
ne Huisen maar van eene verdieping, en het lywaat , verlaatende , is naakt van
in verscheide beneden-vertrekken ver- haar gevloden.
deelt. Hun verdre Huisraad nu bestaat in

Hun Huis-raad is ook zeer weinig wat potten en pannen , die zy zelf zeer
van beslag, bestaande in 2 3 oude hou- slegt maken , verglasende die met wat
te bankjens , of wel in eenige matjens harpuis; en , die de moeite zelf niet

wei-op welke zy zitten, wetende zeer willen doen, koopen of ruilen de zelve

nige (dan die met ons verkeeren) van van die van het dorp Ouw , op Honi-
stoelen. Zy maken die bankjeszels moa, die de beste potten maken.
meest, ook hebben zy een ander zoort Hun Tafel-laken, en Bord, zyn mec-
van groote breede banken van heele stentyd Pisang- of Caladi-bladen, die

groot en glad zyn, en die zy ieder reiseBamboesen, dog die in ’t midden van de
zitting gespleten , doorlugtig gelegt, versch nemen ; hoewel zommige zig

wel van grove Chineesche borden bedie-3  4 voeten van de grond, 6of8 voe-
nen. Onder de vermogende egter vindten lang, 3  4 voeten breed, en voor
men goede Porcelyne schotels, borden,hen van groote nuttigheid zyn, niet al

cII
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en veel andere dingen die de tafel ver- veel werk, dat zy veel liever hun eeten,

dan den Tabak, of Bongkos, en Pi-eischt, ook wel Tafels, en Stoelen,
nang , verlaten zouden ; dog hier vanimmers zo net, als by de Hollanders zelf;
breeder onder de stoffe van de Pinang-dog zuike zyn ’er weinig
boom en vrugt.Een van de beste stukken Huis-raad

De Beesemen zyn als jonge ryskens,is hun koper Pinang-bekken (want sil-
van de graaten of steelen, binnen in dever vint men ’er weinig, dan by eenige
Calappus, of Saguweer-bladen zittende,Koningen, of Vorsten) zynde rond var
gemaakt. Zy weten wel van veegen;gedaante, en wat diep, staande op een
maar van schrobben, of schuuren maa¬kleene voet, en in zyn middel-syn een
ken zy geen gebruikhout-voet breed, en een halve voet diep

Men ziet ook in de Huisen geen Kas-zynde rondom aan zyn boven-rand door-
sen , of Cabinetten, maar wel eenigeluchtig, en doorgehakt. In’t midder
Toetombo ’s boven een , van die zoort,derzelve legt een langwerpige platte
die de Cerammers maken, of wel vanbus, ontrent een span lang , boven aan
een slechter zoort, waar in zy de-een hand breed , en na beneden wat
ze en gene goederen gewoon zyn tespitser toeloopende, zoo dat het aldaar
bergen, die zy dagelyks nodig hebben:maar twee duimen of vingeren breed
want anders zyn zy gewoon goederenblyft. In deeze bus steeken zy eenige
van veel waerde hier of daar onder deSiri-bladen, die zy tot het eeten der Pi-
aarde te begraven. Deze doosen zynnang gebruiken. Aan weerzyden van

langwerpig vierkant, twee of drie voe¬deze bus staat een kleen rond bakje, als
ten lang, en een of een en een quart voeteen Coffykopje , waar in zy hun Pi-
breed, en een, twee, ook wel drie voe-nang , oude en jonge bysonder, in 't
ten hoog. Zy werden van zekere ste-eene gekloofd, in ’t andre toegemaakt,
vige Nipa-bladeren gemaakt, en welgewoon zyn te leggen. Deze kopjens
met witte gesleepen stukken van zee-hebben een voetje, van een duim hoog,
horenkens beseten ook een doorlugtig randje.

Men ziet by hen ook eenige pottenHier toe behoort ook een bakje of
ook wel Gorgoletten, zynde kannenpotje , als een thee-kopje van groote,
met lange nauwe halsen, waar in 't wa¬waar in zy kalk doen , om die op een
ter zeer koel word) om water in te ha-Siri-blad , dat anders te veel zamen-
len , of om tot ’t bergen van Calappus-trekt, te stryken , en die zodanig daar
olie, die zy tot het braden, en ook totmede te matigen , dat zy bequaam zy
de lampen , gebruiken , te dienen.om te eeten.
Een kopere lamp, met een of meer py-Hier toe nemen zy meest witte, dog
pen, is een groot stuk huisraads by hen,de welopgevoede , roode Siamse Kalk;
alzo die alle avond ontstoken, behalvendragende die ook wel in een Silver kalk-
dat ook wel een Damar, of brandendedoosje (als een kleen hert van gedaante)
flambou van hars in huis, ontrent denby zich
ingang geplaatst werd.Ook behoort hier toe een Tsjelakat-

Zy gebruiken ook de Bamboesen veelti , de gedaante van een breede schaar
tot water-en kook-potten, ook bergenen voor aan, daar’t vast is, die van een
zy in de zelve, als ’t groote en dikkedraak hebbende. Men drukt dit agter
Bamboesen zyn , hun beste kleederen,aan met de hand open en toe, en zy
om die in den rook , na dat zy dichtzyn gewoon hier mede de Pinang
toegesiopt zyn, op te hangen, zoo omvrugt te klooven , of door te snyden,
dat ze niet zouden verderven, alzoo deen die gespouwe stukken in die twee
rook die tegen ’t gewormte bewaart,kopjens, ter zyden de voornoemde bus.

als voornamelyk, om dat zy een aange-te leggen, of die eerst in een Siri-blad,
namen reuk van dien rook bekomenwaar op wat kalk gesmeert is, te win-
zouden. Een reuk, ofte geur, die onsden, net vast te maken , en in zo een
zeer verveelen zou, maar die hen zeerkopje dan gelegt zynde, degaande en ko¬
lieffelyk voorkomt, en dien zy ook zeermende vrienden aan te bieden ; een zaak,
in hun drink-water beminnen, waaromdie noit vergeten, ofanders voor een gro-
zy zulke Bamboesen vol drink-waterte hoon en onhoflykheid, gehouden word,
veeltyds in den rook hangen, of de kle-’t welk daarom gemeenelyk, zoo als i-
ne water-potten , waar uyt zy gemee-mand inkomt , en zit , word gedaan;
lyk drinken, eerst ter deegen berooken.wanneer men de mannen de Pinang zoo
Zy maken van Bamboesen ook speetengemaakt aanbied; dog de vrouwen geeft
om aan te braden.men dit geheele bekken ten eersten o-

Zy gebruiken geen Messen, maar doenver , om die zelf na haar smaak te ma¬
alles zeer handig met een Parang, ofken. Van dit Pinang-eeten, dat hen
hakmes. Zy hebben geen andere Le-een aangenamen adem, frissen mond, en
pels , dan zekere Siboers of pot-lepelssuiver tandvleesch geeft, maken zy zoo

van
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Tyk, en door de mboincesche Vrou-van Calappus-doppen gemaakt, om wa
wen zelf van uitgetrokkene Cattoeneter te scheppen; of wel een kleene wit
draden, uyt roode en witte kleeden, ge-te van slecht Porcelyn.
weven, en hier en daar in’t midden metZy hebben ook een diepe ysere pan,
breede roode en witte Banden, ’t zy i-om in te braden , ook wel een eigen
der bysonder, ’t zy ook door een ge-gebreid werp-netje, om visch mede te
mengd, versierd. Zy hebben gemee-vangen, buiten 't welkc men ook we
nelyk een Tapi, of onder-kleedje, overeen koperen storm-hoed, oudenhou
haar naakt lyf, dat haar van de middelwer , Tamboeks swaard Ambons

3

tot ontrent de voeten komt, en dan de-schild , of diergelyk aan den wanc
ze Oeti Oeti of boven-rok daar over he-hangen ziet. Het vordere is niet weer
nen, die zy om de middel zeer nauw endig, dat het byna opgenoemt werd.
net vastmaken , dog als zy uytgaan ne-Het elendigste is, dat zy geen secreeter
men zy boven dien nog een oeti oeti, diein haare Huisen hebben; dat voor de

zy dan om hoog halen, en op de linkerHollanders , hen besoekende , zeer on
arm, als of ’t een mantel was , dragen,gemakkelyk valt.
en onder dien arm zo inslaan , dat menDaar zyn ’er, dog weinige, by we
maar de rechter arm en borst ziet, bly-ke men Thee-gereedschap vind; maar

die moeten of lang met Hollanders ver vende de linker-arm en borst bedekt, dat
keert hebben, of Grooten zyn; daarmen op hare wyze zeer deftig staat

Haar bovenkleed over de boesem, enook veel goeden huisraad op zyn Hol-
schouderen, is een Badjoe, dat is, eenlands , en nu en dan al zeer fraev silver

werk, van Pinang-bekken, Drink-kom half hemdje of kort opper-kleed , met
men, &amp;c. fraey Porcelyn, groote Gon- zeer nau we mouwen tot voor aan de

O-gen, schoone kopere Lampen, Ebben- handen, ruim van lyf, en voor wat
houte stoelen, nesten met fraeje Totom pen , hangende tot over de navel,en

bo ’s boven een , verscheide Ledekan- ook wel wat lager. De groote hebben
ziet. Menten, en die fraey behangen, die van Neteldock of wit Cattoen, dog

vind ook by sommigen fraeye Linggo¬ de gemeene van licht-blauwe, purpere,
groene , of andere geverfde Basta, ofKisten , cierlyk koperwerk ; dog hun

beste goederen zyn in ’t gebergte ook van grove Neteldoeken ; hoewebe

graven. meest van blauwe Easta , of bruine Sa-

lampoeris. Dit is haar gemeene drachtOok verneemt men by sommige wel
door den dag ; maar Sondags hebbeneen fracy rak met geweer.

Ontrent de Kleederen, en Dragt is zy gemeenlyk een diergelyk pak, dat
meede geen groote verscheidenheid , wat beter, dog egter mede van de zel-of

kostelykheid, te sien. De Mannen heb- ve zoort en stoffe, en zonder eenige
ben Sondags een bysondere Broek en verandering is. Zy kennen geen Mo-
Opperrok, buiten die, welke zy in de ; houdende zig onveranderlyk vastde

week dragen. Het is beide gemeenelyk aan hare oude drachten , gelyk als aan
van blauwe Bafta, of van Salampouris, hare oude zeden, en gewoonten, en dat

of van donker blauw Cattoen gemaakt. volgens een algemeine staale wet , die

en zelden een van beiden gevoert ik by alle Oosterlingen bespeurt heb-
Somtyds hebben zy een geheele rok be¬

somtyds maar een hemdrok, of een kort Dit is wel de gemeene dragt der
badjoe daar af, over ’t bloote lyf, hoe Amboincesche Mannen en Vrouwen ;
wel sommige , de Hollanders na-aapen- dog de Grooten gaan wat kostelyker
de , nu ook een hembd ’er onder dra- hoewel al meest op de zelve wyse, ge-
gen , dat op die bruine huid wonder kleed.

wel afsteekt. Anders weten de meeste, De Mans hebben een Catoen hembd

zo mannen als vrouwen, niet van hem- over ’t lyf , een Gingangse of andre
den te dragen. Daar en boven hebber broek aan, en een langen Hollanschen
zy nog een Cambaja, of een geruit lang Rok daar over henen , een das om , en
Catoene kleed, van 3  4 ellen, dat zy een hoed op't hoofd; ook sommige wel
’s nagts om hun naakt lyf slaan, en dat kousen en schoenen (voor al des Son-
hen tot een dekkleed diend. Sommige dags) aan; dog gaan meest of bloots
dragen een hoed, andere maar een wit voets, of met een paar muilen aan de
te of roode Neusdoek om ’t hoofd; bloote voeten, en een Rotang met een
doo is ’t een gestikte, dan is hy wonder silvere knop in de hand. In plaats van
wel uytgedoscht een das draagen sommigen wel een frae-

De Viouwen dragen in huis gemee jen gestikten neusdoek om den hals; en

nelyk een Oeti Oet, zynde een Vrou sommigen in plaats van muilen wel
we- rok, die toegenaeid , dog onder en Tsjeripoe’s , die als houte platte ono-
boven open , en zonder ployen is. Zy vertrokke klompen zyn , aan welker

voorste deel een gedraidrond hoog knop-is een en een half el wyd, zoo dik als
je
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je is, dat zy tusschen de twee grootste
teenen vatten , en ’er zeer wel meede
voortgaan. Een dracht, die by de man-
nen en vrouwen plaats , en gebruik,
hecft. Wy verroonen deze Tsje-ipoe 's
in de plaat No. XXXIX, by de letter B.

Ik heb’er onder de Koningen gezien.
die Sondags al vry pragtig uytgedoscht.
aren. Den ouden Koning van Rilang,
Domingos Koelbo genaamd , heb ik me-
nigmaal met een rok van swart fluweel,
met groote goude Knoopen, bekleed ge
zien , dragende een fynen swarten hoed
van die ouderwetze slag, die men brant-
emmers noemt , met een kostelyken

gouden Hoeband , wel 3 of 400 gul¬
den weerdig, en een Rotang, van eer
schoone goude Knop voorzien , in de
hand.

Andre heb ik dus in’t goud Brocca-
de, in’t silver, of zoud Laken, of in
Zyde , of in schoone fyne blauwe
Ginganse kleederen gezien; waar nevens
zy in huis ook wel fraeje en zeer fyne
Chitse Cabaejen hebben.

Dit is de dracht der Mannen onder de

Christenen niet alleen ; maar ook gaan
de meeste Mohhammedaanen gelyk de

zyn-gemeene Amboineesen gekleed ,
de het eenig onderscheid , dat de Moo¬

ren een Tulband of Distar dragen, zyn-
de een roode, blauwe, of witte smalle

band , dien zy om ’t hoofd winden.
Men ziet 'er ook, die de zelve zeer dik

en met 3 ofa strengen om ’t hoofd win
den; dog zelden die ze groen-geverwe
hebben ; alzo men zegt, dat die kleur
alleenden genen, die van Mohhammed ’s
bloed zyn , toegelaten is te dragen. Ook
dragen de Mooren wel Badjoe s van Zy-
de, Ginggang, of van andere Zyde Stof¬
fen van verscheide kouleuren, ook Chit-

se Cabacjen , komende in hun verdere
dragt meest met de andre Amboineesen

over cen.

De dracht van de Christen-Koningin-
nen, Gravinnen, Orangkaja’s, en andre
groote Vrouwen verschilt niets van die

der gemeene, dan alleen, dat de stof van
hare Oeti Octi’s, Badjoe’s, enz. wel wat

fracjer, en van fyner Netcl-dock is. II
heb 'er gezien, die onder-kleedjens aar
hadden van 60, 70 en 80 Ryxdaalders,
die styf van Goud waren.

Zy dragen ook gemeenelyk Zyde, of
andere Kousen, en Muylen aan de voe-

ten , dat als cen teeken van Adel onder
haar, en aan de gemeene Vrouwen , en
Mannen , ongeoorloft is

Daar is nog een zoort van een Vrou-

wen-mantel, die de drie groote Konin
ginnen aan ’t Kasseel, en weinige andc-
re , tot een tecken van uytstckenheid
boven andre vrouwen, boven een ge
meen kostelyk kleedje dragen.
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Deze Rok , die wel na een mantel
van Staat gelykt , alzo zy gemeenelyk
van schoon gebloemd dik Zyde stof is,
hangt haar tot de kuiten toe, zynde be-
neden zeer ruim , dog, daar zy die over

hun badjoe dragen, zeer nauw. Debeide
mouwen van dezen Rok zyn de linker
op twee plaatsen , dog de regter maar
sy den clleboog, doorsneden of open
gemaakt , de eene boven en beneden,
en de regteralleen, ontrent den elleboog,
zo dat ieer opengesneden deel maar met
een duim breed  twee aan ’t ander stof
sy den elleboog vast is.

Even zo byna is 't ook met de linker-

mouw, zoo wel als met de rechter, ge-
legen , door welke eerste zy haren arm
doorde opening, wat boven den elleboog
gemaakt, steken , latende het tweede
scel van die linker-mouw even zoo on-

gelyk deder de elleboog afhangen
heele rechter-mouw pas agter de reg-

Wy verbeel-ter schouder afhangt.

den den selven No. XXXIX. by de let-
ter C

Deze Rok of mantel van Staat geeft Mantel
van Staathaar, als zy ondereen Kita-sol, of sonne
der Chri-

scherm komen aandraejen , een groot
sten-Ko¬

aansien onder de mindre, en wel het ningin-
dragen van muilen, en van een groote ge- nen af-

6ntoornde Toedong, of Vrouwen-hoed
ent.

en ’t zitten op Stoelen in de Kerk (ter-
wyl de gemeene vrouwen maar als de
snyders op een mat zitten) haar ook by
alle andere doet uytsteeken. Haar Toe-
dong is een Hoed, die rond, en van sty-
ve bladen gemaakt, en of geheel swart,
of ook met roode en witte koulcuren

onderscheiden , met twee drie torent-

es boven malkanderen voorzien , waar
aan van binnen een rand of bol vast ge-
maaket is, waar mede zy dien hoed op
haar Conde (zynde rondom in strengen
m ’t agterhoofd gewonden hain) zeer
vast weten te zetten. De breedte van Haar

Toe¬dezen hoed in zyn middel-syn is van an-
dong.derhalve voet, dog de torentjes versmal-

en hoe langs hoe meer na boven. En
is deze hoed van zulken lichten stof,
dat die hen gansch niet beswaart, zyn-
de van Nipa-bladeren gemaakt. De ge-
ringe vrouwen hebben ook Toedongs ;
iog maar een hoog, of zonder eenige
toorentjes, maar wel een appel ’er op

Zy weten van geen Waejers; maar
hebben Sondags Neusdoeken in de Kerk

hare handen, om die, als zy bidden,1n

voor hare oogen te houden, of op haar
schoot open te leggen.

De Grooten , en hunne Vrouwen,
gaan ook noit , dan met een groot ge
volg van vrye huisbedienden , en slaven
uyt, die hen Pinang, labak, of Bon-
kassen, &amp;c. na dragen , hoewel 't
cen ryk man by hen is, die 'er z of -

Y heeft
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ne halve bolletjes, met peerltjes'er op,lieeft; egter heb ik 'er gekend, die er
en ook van grooter, met verscheide dric30 of 4o, en meer, hadden.
hoeken ’er tusschen , die al weer volIndien hen eenigen minder van staat
kleene peerltjes, of bolletjes , warenvolgen, die zullen noit naast hen, altyd
bewerkt; dog de binnen-rand, die te-agter hunne meerderen, en zo vervol
gen den arm quam, was glad. Dit wasgens agter malkanderen, al waren er
een fray en konstig stuk, en de grootste.nog zo veel, gaan.
die ik oit gezien heb. Hy is ook van cenSen Voornoemden Rok, of Mantel
stuk, dat men ’er inzetten, en, als menvan Staat dragen wel de Christenko
hem aandoen wil , ’er uitnemen kan-ninginnen, en Vorstinnen, dog noit de
voorsien , ’t geen men met een kleenVrouwen der Mooren, van hoe hogen
penneken zo vast en net kan doen slui-rang zy ook zouden mogen zyn; maar
ten , dat men het naeulyks bespeurende zelve gaan even eens, als andre Am
kan.bonsche Vrouwen, gekleed, alleen met

Den twecden gouden Arm-ring , on-dat onderscheid, dat zy ook alles van
der letter B. vond ik op Way by debeter stof, als de gemeene Mohhamme

daansche vrouwen , hebben. Soons vrouw van Pati Herman Cajado.
Het eenige teeken van onderscheid velke met de Suster van den Koning

tusschen een Christen, en een Mohham- van Soya getrout was. Dit was mede
medaan , is, (gelyk wy zeiden) dat de een zeer schoon gewrocht stuk, met 4
laatste een Tulband, of Distar, draagt kanten rondom, en bolletjes in’t mid-
maar tusschen een Christinne en een den. Hy was ontrent twee en een halve

Mohhammedaansche vrouw kan mer Ryxdaalder in Goud swaar, en wel 100

geen teeken van onderscheiding bespeu¬ gulden wecrdig; maar opeen andre wyse.
ren. De voornaamste Vrouwen der als de eerste (gelyk men in deze Tee-
Mooren dragen ook wel korte Chitse kening zien kan bewerket ; dog van
Cabayen of Japonnen, die haar tot de pinnen was hy ook glad , en even eens
knyen hangen, zynde verder gekleed als als de eerste van een stuk , dat men ’er
andere Amboineesche vrouwen. in en uytnam , voorsien.

Terwyl wy nu hier besig zyn van de De derde , dien ik in 't dorp Thiel
Dragten der Amboineesche Vrouwen te vond met de letter C. gemerkt , was
spreken, zal het niet ongevoegelyk zyn, kleener, dan de twee eerste, dog had.
hier ook van hare kleinodien, Oor-Hair- eennevens zyn gladden binnen-rand ,
Arm-Hals en Voorhoofd-cieraaden , en alsrand van bloemen niet zo breed

van die dingen , die zy voor hare dier die van den cersten arm-ring, maar an-
baarste Goederen houden, al wat ons ders in kleener bloemwerk zeer wel daar

daar van bekend of voorgekomen is, na gelykende. Pas buiten dien rand had
neder te stellen. men nog een andren smaller rand van

Onder hare voornaamste en kostelyk- kleener bloemwerk , waar tegen zeer
ste Sieraaden worden getelt de goude fracje dog veel grooter bollen , als die
Slangen, die gemeenelyk twee hoofden van den tweeden Arm-ring, sierlyk ge-
hebben, en 3, 4,5, en wel meer Ryxd werkt waren, die aan desen, geen kleen
swaarte aan goud, die ider van 30 gul- sieraad given , behalven dat hy net zo
den, weerdig zyn, en die men niet, dan swaar, als de tweede, was. Deze Arm-

by de eerste Vorsten dezer Lander sicraeden der Amboineesche Vrouwen,
vind. vind ik ook dat by de oudc Hebreen ge-

Na deselve zyn groote Gongen var draagen, en onder de sieraaden van haa-
3of 4span breedte in de middellyn, by re jonge Dogters , en Vrouwen , ge-
haar in groote agring, en worden meest weest zyn , alvo Eliezer , Abrahams
tot haren bruid-schat opgesamelt; hoe knegt, ’er twee aan Rebecca gaf. Gen.
wel ook de middelbare , en de kleende- 24. 22. en die schynen ontrent zo swaar
re mede by haar van veel gebruik, en in als een van deze geweest te zyn , alzo
waarde zyn zy beiden 10 fikkelen gouds weerdig

sk heb onder de sieraaden der Vrou- waren , van hoedanigen swaarte twee
wen zeer sehoone goude Arm-ringen stux van onsen Arm-ring, meteen B. ge-
gevonden, die wy in de Plaat, No. XLIV. merkt, zyn. Gelyk ik by de Ouden van
vertoonen. geen silvere lese , alzo hebik onder de

Den eesten met letter A. gemerkt, Amboinesen geen andere, dan van Goud
vonden wy in 't dorp Soeli, zynde van maar buiten die ook eenige van groen en
de zelve groote, als wy hier vertoonen blacu glas , Mamacur genaamd, en by
Hy was van suiver Goud, dog van binnen hen mede van groote weerde (gelyk wy
hol, en dierhalven maar z Ryxdaalders bevorens al gezegt hebben dog van geen
aan Goud swaar. Van buiten was hy zeei gebruik onder de vrouwen, gezien, die
schoon met een rand van bloemen , en hen alleen tot een middel van raad-ge-
dan weer met een buiten-rand van klee- ving of waarsegging ontrent duistere za-

ken,
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ken , en om hen goed of quaad geluk te
voorseggen, diend

Onder de zeldsaamste hoofd-sieraaden,
die ik by hen, en noit by eenige andre
volkeren gevonden heb , is het voor-
hoofd-siersel, een van de oudste Sieraa
den der Oosterlingen, ’t geen al ten ty
de van Abraham onder de hoofd-sieraden
der Hebreeusche Vrouwen van die eer-
ste eeuwen met de naam van U Ne-

zem , dat is, een voorhoofd-sieisel, Gen
24. 22. 30. 47. bekend was en van ’t
welke ik naderhand ook Judic 8: 24. 25,
26. onder de Hoofd-sieraaden der Midi
aniten , wanneer Gideon hunne Konin-
gen verslagen had, leesc; gelyk mede
Job 42: 11. Ezech. 16. 12. Hos. 2. 12
en Jes. 3: 21. Hoewel dit zelve woorc
Gen. 35: 4. en Exod. 32: 2, 3. ook voor
een Oor-siersel genomen werd

Ik leese daar van wel in de gemeldt
plaatsen ; dog vinde daar by in de tex
zelf, nog ook in geene Kantteekeninger
der Geleerden, of nergens by eenig
geleerd Schryver uytgedrukt , van wan

gedaante dit voorhoofd-sierdsel gewees
zy

Alleenlyk leese ik in de Kantteekening
over Jes. 3. 21. dat dit eenige Versier-

deselen waren, die op ’t voorhoofd tot
neus hingen; ’t geen al zo veel is als of
zy ’er niet met allen van zeiden, alzo
niemand daar uyt begrypen kan hoeda-
nig het maaksel en fatsoen van zulker
Voorhoofd-siersel geweest zy

Ik heb gelegenheid gehad, om ’e
verscheidene in handen te krygen, som-
mige die tot op de neus toe afhingen.
andere die niets, dat afhing , by zicl
hadden , waar uyt men ziet , dat en
verscheide zoorten onder de Oosterlin

gen, maar niet altyd van Goud thoeda

nig die, in Gods woord , alle voorko-
men) geweest zyn, gelyk wy dit met
de stukken zullen toonen.

Ik heb ’er hier in Amboina drie, er

nergens anders een eenige meer, gezien
Den grootsten en heerlyksten , die in

handen van den ouden Capitein der Chi
neesen, LimThiangko 's vrouw was, ver-
toonen wy in de voornoemde Plaat

Donder

Die Juffer vertoonde my dit ter gele-
genheid van ’t huwelyk van haar oudste
Dogter , die , gelyk zy nu stond te
trouwen, en na de wyse der Oostersche
Dogters, van haar 8m;  9 jaaren tot ni
toe altyd opgesloten geweest was, op
de dag van haar huwelyk nu eerst buiter
haar kamer voor het oog der mannen
verscheen, maar opeen wyse, die my zeen
vreemd voorquam , alzo ik noit een jon-
ge dooter, aldus opgesierd gezien had
Zy had over haar hoord een paars-geverw
den neteldoeksen grooten Neusdoek
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door welke zy wel ider een, maar nie-
mand haar, zien kon. Dezen zag ik den
Bruidegom (gelyk wy dit alles onder de
zaaken der Chineesen omstandiger ver-
halen) haar affichten, op welke tyd hy
haar ook de eerste maal van zyn leven
zag.

Toen zag men voor haar voorhoofd,
en rondom ’t zelve, dit Voorhoofd-
siersel van buigsaam Goud, zynde, vast-
gemaakt. Het was twee spannen lang
ontrent twee duimen breed , en met

13 Helden-beelden verrykt, onder wel-
ke het middelste het grootste en voor-
naamste was. Onder aan het zelve hin-

ge-gen verscheide ruitsgewyse aan een
ailregene Cristalyne kraalen , onder

welke , zes enkele neergaande risten
ider aan cen bysondere ruit, recht ne-
der hingen , zynde ider aan ’t einde
onder met een Robyn versierd.

Dit kristallyne Ketenwerk hing niet
alleen tot aan de neus, maar ook over 't
gansche aangezicht van deze jonge Dog-
ter, en diende haar, na dat de Neusdoek
van haar aangezicht nu af gelicht was
nog ten deelen om de blos, die zy op 't
zien van zo veel manvolkk op haar aan-
gesicht kreeg , wat te dekken, en om
ook als tusschen die tralien henen alles
te beschouwen.

Dit Voorhoofd-siersel word in haare
taal Pascean genaamd , en is onder lien
by lieden van aanzien zeer veel in ge-
bruik

Het tweede Voorhoofd-siersel, my Tweede
Voorvoorgekomen , was van dun geslagen
hoofd-Goud, hebbende de gedaante en lengte
sierselvan een lang smal Laurier, of Peeren
van deblad. Het was in’t midden ontrent
jonge
Li7twee vingeren breed, liep aan weder
van Wayzyden spits uyt, hebbende in ’t mid-

den een bloem met vyf bladen en eenige
kleene karteltjes , hoedaanige ’er ook
met een soom rondom, en van beide de

einden ook na’t midden toe, liepen, daar
die ider aan weerzyden met twee blaad-
es van zulke karteltjes , dicht by die
vyf-bladige bloem in’t midden, eindig-
den. Dit Voorhoofd-siersel was wat

hol na binnen toe omgebogen, om zoo
veel beter tegen het voorhoofd te
sluiten, gelyk ook die twee ringetjes
of oogjens aan wederzyden dienden
om ’t zo voor te binden, dat ik ook de
jonge Gravin van Way, de Huis vrouw
van Jeremias Cajado, met een goud
Ketentje dus agter aan hare Conde
of slangsgewyse agter opgewonde of

rondom op een gerolde tuiten) heb
zien vast maken. Het was na gissing
niet boven een halven Ryxdaalder aan
Goud swaar; en men kan de figuur
des zelfs op de voornoemde Plaat by de
letter E. zien.

Y2 Het
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dentlyk op de voornoemde Plaat No.Het derde vond ik by deze zelve
XLIV. gemerkt vertoonen.dogonge Gravin, mede van Goud ,

De Pe¬De eerste, met de letter H. aange-Hetvan een geheele andre gedaante.
mentawesen, is een goude Vyf-hoek, die zeeiwas wel 4 vingeren breed, en ook on
tegeeesierlyk met vyf groote bolletjes voor-trent zo lang. In’t midden vertoonde kend

zien is, die als in een vyf-hoek geplaatst.zig een vet beeld met een groot hoofd,
en in ’t midden en aan weersyden als metzonder armen , misinaakte voeten, en
zoude kleene peerltjes beset zyn. Dezehet onderlyf wierd als door een dikke
zag ik in’t dorp Baguala en Socli, enrand bedekt , terwyl van die rand twee
de vrouwen aldaar noemden dit Oor-groote krullen aan ider zyde op een ge-
sieraad Bomenta, of Pementaarceerde grond afliepen. Van ’t hoofd

By de letter I. vertoonen wy hetaf liep aan wederzyden , en zo verder De
tweede Oir-sieraad , Nagasari , dat is tweeder¬rondom, een smalle rand, hoedanigen

ley Ar¬de Panggaey of Roey-slang, genaamdrandje ook van de buik van dit beeld tot
gola, &amp;c.om dat het benedenste deel des zelis welover den rand , die rondom ’t Voor
nede af

na een panggaey, of platte schepspaanhoofd-siersel gaat, ter lengte van eer gebeeld.
gelykt. Het middel deel gelykt wel nahalve pink om de buik tot des zelfs ein-
een gekrulde varken-steert, en ’t boven-de zodanig loopt, dat het van onderer
deel schynt byna een duifje te zyn, dogook met zulken randje gessoten werd
dat 'er van deze zoorte nog verscheiden-waar aan, aan vier oogjes, vier kleene
derlei zyn, betoonen wy hier met tweegoude hartjens hangen, gelyk men ook
byzondere zoorten van het dorp Bagua-boven aan dit Voorhoofd-siersel twee
la, als ook nog een ander van ’t dorpoogen ziet, waar mede het zelve ook
Soeli, Argola--enaamd, en nog een vier-met een goud ketentje aan wederzyden,
de zoorte op Way, en dan nog tweeeven eens, als het vorige , vast gemaakt

7andre zoorten, my op Nako,en Tniel.werd

voorgekomen. Deze zyn alle ook vanHet komt ons op de zelve Plaat, by
Massief Goud.de letter F. voor.

Het derde Oor-sieraad , Halawan DeHa-Nog heb ik in schildery gezien eer
Ajen , dat is, Goude Voet, genaamd, lawanVoorhoofd-siersel van een Armenische

Ajenis als een halve oor-reep , die daar omPrinces, wiens broeder Hoofd der Ar-
sluit. Boven is die ontrent een duimmenische Natie, te Zjulfa, pas buiten
breed , loopende na beneeden , omge-Hispahan, was. Dit bestond in een
bogen na de rondte van het oor , hoeHoofdband, die van enkele ducaten op
anger hoe spitser , daar ’t met tweeden anderen even vastgemaakt, en als
groote bolletjes, hoedanige ’er aan detegen malkanderen maar aan leggende,
buiten-zyde des zelfs twee en twec bygemaakt was.
een rondom loopen, gesloten is, en ein-Ik zag by deze jonge Gravin van
digt.Way, ook een sierlyk goud Olie-potje

De binnen- zyde boven aan beginddienende, om welriekende olie, tot het
ook met een groot bollerje , en maaktbestryken van ’t hoofd-hair , om het te
dan tot beneeden toe een half rond, datdoen glimmen, te bewaren. Het was
met de twee voornoemde groote bollet-van Massief Goud , woog Ryxdaald
jes daar eindigt; dog in ’t midden heeftswaar, had de gedaante allernaast van eer
men verscheide verdeelingen, wel 10 ofGranaat-appel, en was in’t midden van

een regt neergaande linie van groott ii in getal, de breedsteboven, de smal-
kartels of bolletjes voorsien , aan weer ste onder, ider van gedaante, als of 'er
zyden van welke men nog 3 reyen van drie strookjes tegen een lagen, na welke

een opening volgt, die een bloem by nawat grooter kartels zag, die als een half
rond, en te gelyk als de gedaante van als een groot klaverblad in ’t midden

heeft, gelyk ook ider verdeelins tot be-verscheide kleene spitse blaadjens uyt
maakte. Het had onder een kleen voet neden toe met I1 zulke Floemen onder-

scheiden is. Dit is een fraey Oor-sieraadje, en boven aan een fraejen rand, waar
van Massief Goud , en werd als eenop ook eenige bolletjes gewrogt waren

Ook zag men ’er als twee kleene hant schede om-of over-den buiten-soom van ’t
vatjens aan. Dit is een van de fraeiste oor gelegt, alzo het van binnen hol is.

Wy vertoonen het van buiten , by degoude stukken, die ik by dezen inlan
der gezien hebbe¬ letter L, en van binnen, by de letterK.

Het komt op deze zelve Plaat, by de en hebben het dus in 't dorp Soeli ge-
letter G. voor. vonden.

Het schoonste Oor-sieraad echter, dat En meerIk heb by de Amboineesche Vrouwen

ik onder haar gezien heb, vind men by andreooldriederleiOor-sieraaden gevonden, die
fracjede letter M. en N. Het is van Massier oor-ie-van een geheel ander fatsoen en gedaan

Goud, en beslaat het gansche oor, als raaden.te zyn , dan die ik by andere volkerer
een scheede , die 'er over henen legt.gezien heb. En die wy alle onderschei-
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De letter N. vertoont des zelfs buiten
kant, en de letter M. de binnen-syde

alzo het hol, en niet zeer dik is, wee-
gende, na gissing ontrent een Ryxdaal
der ider. Het is wonderlyk fraey var
cpwerk, en sieraaden , en men heef
aan’t boven-eind ook een grooten Dia

mant staan, behalven dat 'er hieren daar
pas beneden, en ook boven de zelve in
een zelve rey , na de binnen-kant toe
en ook zo aan den buiten-rand, verschei-

de Robynen op geplaatst zyn.
Het bovenste einde is ontrent twec

vingeren breed , loopende na beneden
na ’t fatsoen van een oor wat om gebo-
gen, zynde van boven af, tot byna be¬
neden, in ’t midden met bloemwerk be-

zet, en ook ten deelen als getraliet, en

buiten dit tralie-werk nog een buiten-
rand van ander werk van langwerpige
bolletjes , die vol kleene ronde robynt
jes bezet zyn , voorzien , die ontrent
tot de halve buiten- bogt malkanderen
even eens volgen; dog wat verder aar

den draey van ’t oor komende , loopt
het werk met een vyfhoek uyt, die wan
binnen in van een grooter zoort van
bollen en met twec peer-Robynen aar
weerzyden, van een grooter halve bol

die nog wat meer na binnen toe komen
voorzien is ; welk buitenwerk dit Oor-

sieraad niet minder versiert, als de gro-

te krul , die ’er onder aan gemaakt is
en die mede in een fracje buiten-rand

die van binnen vier groote bladen heeft,
bestaat

Buiten dit heerlyk Oor-sieraad , hel
ik nog een ander paar van die zelve
zoort , by den inlander Reepi genaamt
gesien , waar onder nog andere Goude
Sicraaden afhingen, waar van het on-
derste wel na een harnas geleck, dat aan

een goud Ketentje van het midden var
dit Oor-sieraad, pas onder de andere sie-

raaden, ontrent een groote duim afhinc
Dit had weer drie ruiten beneden af

hangende , wat kleener, dan tusschen
welke dit harnas afhangt, en was in 't
midden ook van een geruit Juweeltje
voorsien, ter regter zyde van ’t welke
om dit Oor-sieraad zelf ook als een kleer

goud sakje hong, ter zyden van ’t welke
men aan ider kant twee grooter ruiten
dan de beneedenste, die zig aan dit har-
nas verroonen , en neg zoo een ruys
aan de binnen-zyde van deeze Reepi,
even als die andre, aan cen ketentje af-
hangen , en zich wat hooger en in 't
midden vertoonen ziet terwyl aan de
buiten-zyde een zeer fracje rand van
tralie werk is, die’t gansche oor enkelo
rond gaat, en in ’t midden na de buiten-
kant nog eenigzins met een fracje kar-
teling als verdubbelt word; en aan wel-
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kers benedendeel twee der voornoermde
groote ruyten hangen.

Ik heb deeze Reepi, mede van Mas-
sief Goud, en by de letters O. en P.

met zyn buiten en binnen-zyde aange-
wesen, in het dorp Hoeroemoeri, en
dat Oor-sieraad ongemeen fraey gevon-
den.

Ik zag ook by deze inlandsche dog- Hair¬
ters der Grooten, twee wonderlykc sieraa-
hair-sieraaden, diergelyke my noit voor-den.
gekomen zyn.

Het eerste wierd my in 't dorp Soeli Een gou-
getoont. Het was een groote Goude de Slang.

om erSlang, die maar in eene bogt zodanig op-
t Hairgeschoten lag, dat de kop in de staart
pte

bytende , ’er ook ten deelen op ruste winden

Van de kop af tot ontrent vier vingers
breedte na beneeden was 't lichaam met

fraey opwerk van groote halve bollen
na de buitenkant , en van binnen met

eenig fraey bloemwerk tusschen twee

randen bewrogt, dog verder was het
maar glad en eenigsins gearceerd werk,
in welkers midden beneden zeker goud
stukje quam, dat men ’er in en uyt kon
nemen.Het was drie Ryxdaalders
aan Goud swaar, en diende om ’t zelve
agter over en om de buitenste bogt der
onde heenen te schuyven, en tot meer-
der glimp daar aan vast te maken.

Men ziet dit Hair-sieraad by de letter
Q, op deze zelve Plaat No. XLIV
afgeteekend.

Het tweede Hair-sieraad, niet min
wonderlyk van gedaante, vertoonen wy

aldaar meede onder de letter R.

Het was in’t rond zoo veel grooter
dan het hier vertoond is; dat de binnen
ste opening, of ’t midden in zyne mid
del-linie wel vier vingeren breed was

Het was gemaakt van schoon hoog
Goud, zynde (hoewel hol van binnen,
4 Ryxdaaldeis ( 15 Ryxdaald. ’t stuk)
swaar.

Men had aan’t zelve 3 randen , die
zig als een zoort van dun verheven ke
ten-werk vertoonden, en die met scho-
ne groene , roode , en geele kleuren,
door een gemengeld, afgezet waren

Tusschen die buitenste en de middel-

ste rand was het Goud niet alleen glad
maar ook wat ingebogen, byna als de
schyf van een katrol waar over het touw
loopt, alzoo dit diende, om daar over

de hair-strengen, die zy door dat vier-
kant , ’t geen zig boven aan vertoont.
trekken, door te halen, en in het rond

er om te winden , waar toe ook die
kring tusschen de tweede of de middel-
ste en tusschen de kleenste of binnenste
rand, dient

Dit Hair-sieraad, dat ik ten huise van
zeker vriend in Amboina zag, die dit

Y3
van

Nog een
ander

Hair-

sieraad.
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zy 't zelve boven het beste Goud stellen.van een Amboinces als een pand , Waai
Het ziet 'er uyt als bleck rood koperzoo-op hy geld geschoten had, besat,
en ’t komt my voor als het rechte Ori-danig als wy even zeiden omstrengelt, zal
chalcum der Ouden , dat by hen medezekerlyk een fraey gezigt aan iemant
zeer hoog geschat, en even eens als dit.gegeven hebben, die zo een Conde om
ook uyt een konstige t'zamenmengingdit Goud Hair-ficraad zo geslingerd, en
van Goud en Koper opgemaaat wierd.gevlogten quam te zien.
Ik heb ’er ringen , Rotang-knoppen,Buiten deze twee ongemeene zeldsa-
Stellen van roks-knoopen, en verscheideme Hair-sieraden, heb ik nog drie Hair
vaten van gezien , die in hooge weer-stekers gezien, die wy op de zelve Plaat
de by hen waren. Daar zyn 'er , dieNo. XLIV, vertoonen.
meinen, dat het Hasmal, Ezech. 1: 4.De cerste, met de letter S , zag ik
mede zo een zoort van koper met Goudby den Meester van het dorp Thiel
gemengt geweest zy, dat wy voor hun-Zy was van Goud, hebbende een groot
ne reekening laaten.blad, als een gulden-stuk, van binnen

Men zou by deze kraam van Ambon-van een fraey groot agtkantig gessepen
sche hoofd-sieraaden der Vrouwen, ookJuweel voorsien, en verder met een ron
zekere hoofd-sieraaden der Mannen kon-de kring van groote peerlen versiert.
nen voegen, zynde Goude hoed-bandenbehalven dat daar buiten om een andre

van kapitaale goude Letteren gemaakt.kring van zeer fraey Goud bloem-werk
en hen by sommige gelegentheden vanliep.
de Heeren Landvoogden, ofte Veld-Dit blad was vast aan een hair-naald

heeren in Amboina , wegens diensten;van Goud, en diende aldus ten deele
aan de E. Maatschappy bewesen, vereert;om het hair zelf vast te steeken, ter
maar wy zullenze liever op dien tyd ,deele om zig als een fraey hair-juwee
velken die hen van die Heeren geschon-boven uyt te vertoonen , en dus aan

ken zyn, vertoonen, alzoo zy ook niet’t hoofd van de Juffer glans by te zet
cigentlyk tot deeze Sieraaden , enten.

De tweede, by de letter T, was van kleinodien, den Amboinees eigen , be-
hooren.fatsoen by na even eens , dog wel eens

Deze voornoemde Kleinodien nu vindzo groot, en wel met drie vier kringen
van peerlen bezet, behalven dat hetju- men maar hier en daar by eenige van de

grootste Vrouwen, dog geenzins by deweel van binnen ook een schooner, en
gemeene liedenveel grooter Diamant dan de eerste,

Men ziet dan aan dit vorig verhaal,doorwas

die beschryving van de Kleinodien derDe derde, by de letter V, was wat
Grooten , dat een Amboinees in’t ge-grooter van blad, als de eerste, en wa
meen niet veel tot zyn Kleederen , enkleener als de tweede ; maar had in ’t
Onderhoud van nooden heeft ; en daarmidden een geslepen sterre van een
uyt zou men moeten oordeelen, dat hy,schoone Topaz, zynde vordersvan Goud,

ci met een meenigte van kleene peerl- eenigzins gegoed, en, wat neerstig zyn-
tjens bezaeit; ook was de naald, waar de, van tyd tot tyd zou moeten over-
dit blad vast was, vrylanger, en dunder. leggen ; dog het is wel verre van daar;
dan een der twee eersten. want schoon sommige nog al fraeje in

Diergelyke heb ik zeer veel van de- komsten van hare landeryen , thuinen,
ze en gene vermogende Mistige Dog en vooral van hare Nagelen, hebben (be¬
ters op Batavia, vol schoone Diamanter halven dat de Koningen, Graven, en
beset, zien dragen, die haar (gelyk te Orangkaja’s, nog al een fraey inkomen
denken is) geen kleenen luister aan ’t van hare Hhatsil, of van hun recht, dat
hooft geeft, en ’t gezicht van die na ten van ider pond Nagelen toekomt,
haar ziet doet scheemeren. dat ontrent een stuiver van ider pond is,

Onder de Sieraaden der Vrouwer genieten) zo verquisten zy dit alles , en
kan men ook rekenen , dat sommige nog meer daar by, met hunne Maalty-
nu ook zeer kostelyke Goude Kete den , Geschenken over en weder, en
nen om den hals beginnen te dragen; met onderlinge geschillen voor den

van welke ik 'er gezien heb, die 3 Rechter , geen swaarigheid vindende,
4 Ryxdaalders swaar waren, en waar om 100 Ducaaten om eenen Nagel-
van de Ryxdaalder tegen 3 of 24 Ryx- boom , die de eenc zegt hem toe te
daalders (alzo het Manilha’s, en zeer komen , en die de andre weer voor-
fray werk was) betaalt wierd. vend de zyne te zyn, te verpleiten.

By den inlander is ook zeker mineraal, Het verwonderens-weerdigste, my Geen
dat Bede-of een gemaakte zoort van Goud, So- in dit land voorgekomen , is ,

aars
gezienikwassa, of by andren Tambak, daar noit een Bedelaargebak

hier.
hebgenaamd, in zoo hoogenagting , dat

Dit
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Ik heb dit Werk, zo als ’t zeer netDit is ook geen zaak, die men in twy-

met een kurieuschand geschreven is, on-fel trekken zal, als men maar bedenkt,
der my, en zou het niet geerne willendat de bosschen overvloed van vrugten
missen , alzo het zeer weinig te zien,geven, die, schoon zy wel dezen of ge-
en veel minder te bekomen is.nen toekomen , egter noit aan de voor

De Titel des zelfs is Hbakajat Tanabbygaande geweigerd, of verboden wer
Hitoe, dat is, de Geschiedenis van 't Laadden, voor dien tyd te gebruiken.
Hitoe,Ook zal niemand aan een arm man Die cenDit is wel de eenige Amboineesweigeren , als hy ’t verzoekt, zoo vee

geschie-
ikmaardie iets geschreeven heeft ,Brandhout, als hy noodig heeft voor een denis van

heb ’er veele zelf ontmoet, die van eerde Kustdag, al was het meer , te kappen ; en
Hitoeongemeen goed oordeel waren, en, maarZynals hy dan niet te luy is, kan hy op in 't Ma-

een weinig geoeffend zynde , zig bediegemak drie bosschen hout hakken leits uyt-
toonden van een buitengemeen goed veraaneen schelling weerdig zyn, en die gegee-

venstand te zyn.een iegelyk verkoopen; hoewel hy ge
heert.Om egter een voorbeeld van een zeerlevmakkelyk van twee stuivers daags
Ookgoed oordeel, en begrip onder hen, zelfkan.

vind men
wemet een van die geene , die menSchoon de Amboineesen in’t gemeen

onder de
Zouvoor de slechtste, en onwetendste, Amboi¬wat segt van oordeel, en niet zeer
wy neesenmoeten houden , te geven, zullenverstandig zyn , zo heeft men ’er egter

Luidenop-in’t volgende Hoofd-stuk een zeerverscheide van ouds her onder gehad,
van een

ofmerkelyk geval van een Heidenschdie zeer goed verstand hadden goed
oordeel.Alfoereesch Koning op Ceram voortIl heb nogtans niemand van hen die

brengen , die ons genoeg zal doen zien,eenig werk in’t licht gaf , dan alleen
dat, zyn ’er onder de Alfoereesen men-Ridjali, een Hitoeees van geboorte, er
schen, die zo net, en zoo wel gegrondeen doortrapt Moorsch Priester, by naam
over hunne saaken en ’t recht, hen toe-gekend, die de Historie der kust Hitoe
komende , weten te redeneeren , danin 't Maleytsch, in een Arabische letter,
zekerlyk onder de Imboineesen , na zobeschreeven heeft, en hoewel hy dat
langen ommegang met de Hollanders,niet met die ordre en netheid, die wy
en zoo grooten gelegenheid , om hundaar in wel gewenscht hadden, verhan-
verstand te scherpen , nog veel bequa-delt , heeft dit werk ons egter kennis

mer en scherpsinniger lieden , dan desevan zeer veel fraeje zaaken gegeeven.
Vorst , moeten zyn ; waar over wyvan welke wy anders niets zouden ge-
den Leeser zelf tot Oordeelaar stellen.weten  en waar van wy ons in dit

Werk bedient hebben.

DERDE HOOFDSTUK.

Eval van Pelimao, een Alfoereesch Koning op Ceram. Die zeer trouweloos door
Wzynen Boesemvriend, Philip du Pree , verraden , en aan ons overgegeven wierd.
Zyn deftig Antwoord op de vraagen , hem door den Landraad voorgesteld.
Zyn Dood. De Amboineesen zyn seer wraakgierig. Voorbeeld in den Koning van
Oelat. Die eticlyke Moorden doet bedryven. Om zich aan een ouden vyand te wree-
ken. Men heeft selden gebrekkelyken of verminkten, onder de Amboineesen. Ver-
keerde Handeling der eerst-gekomene Duitschers met jong geboorene Kinderen. Oude Lui-
den onder de Amboineesen. De Schryver spreeët met een zeer oud Amboinees. Waar
van de Amboinecsen sig in het reekenen van hun Ouderdom bedienen. Ouderdom van
dezen Man. En zyn kragten Oude Luiden op Hoctoemoeri. Wapenen der Amboi-
neesen. Een Amboinees na 't Leven met zyn groot Schild verbeeld. Een Boeginees
miet een rond Schild. Hun Vaartuigen. Praeuwen. Of Orembaejen. Op wel-
ke zy na de Maat scheppen. Een wyse van Rocjen , by de Ouden mede bekend.
Gelyk de Trommels, waar op zy de Rocy-Maat stoegen. Hunne Gesangen onder
Rogjen. De Tsjampans, en Coracora’s der Amboineesen. De Hongi-Tocht, die
rondom Ceram jaarlyks gedaan werd. Hoe sterk deze Vloot is. Verdeeling der zel-
ve, onder dric Hoofden. Als ook een Fiscaal , om ordre te houden. Afteckening
van die Coracora. Waar op de Heer Land-ongd geplaarst is. Uitvoerige Beschry-
ving van dese Vloot. En zeer nette Afteekening der zelve. Monster-Rol der
Coricora-Vloot, in ’t jaar 1709. Bysondere Lyst van de Coracora’s, zoo als zy
in ’t jaar 1706. te samen schepten, met iders Dati 's 'er by.
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nog aan hunnen wettigen Vorst ont-
trokken te hebben.Elima,, een Alfoereesch Koning op t

Schoon eenige nu weer afviclen, an-groot Eiland Ceram, landwaard in
dre daar tegen quamen ten eersten na 'top 't Gebergte agter Sepa, stond
Rasteel Victoria vlugten, en gaven aaneigentlyk niet onder ’t gezag der E.
den Landvoogd kennis van het geneMaatschappy; maar was, ten uyterster
aan hunne Geloofsgenooten door Peli-genomen, maar als een bondgenoot van
mao 's last bedreven was.haar aan te merken, en dierhalven een

De Heer Landvoogt De Vicq weloppermagtig Vorst in zyn gebied.
ziende, dat hy een misslag begaan had,Dese , bespeurt hebbende , dat ver
met die menschen zo bloot te laten voorscheide van zyne onderzaaten van hem
de woede van dien Vorst , die hy welafgevallen, en , om tegen zyn regtveer
denken kon, dat niet zou nalaten ditdigen toorn gedekt te zyn, Christen ge
ten eersten te wreeken , vernam doorworden waren, en zig onder de magt
zommige aanbrengers, dat Philipdu Prec,der E. Maatschappy begeven hadden,
Geheimschryver van den Landraad, eenmeer , om van de schatting , die hy
poesem-vriend van dezen Koning, en al-van hen eischte, bevryd te zyn , dan
zo in staat was , om hem dien Vorst,uyt een ware lust tot het Christendom
dien hy menigmaal op Ambon gehuis-en te gemoet siende, dat ook zyn andre
vest, en by welken hy ook in zyn hoosd¬onderdaanen dit schadelyk voorbeel-
dorp wel vrolyk geweest had, zeer ge-ligt zouden konnen na volgen, en hem

in’t kort wel een Koning zonder volk makkelyk in handen te leveren, alzo zy
als broeders zamen leefden, en malkan-maken, zoo by daar tegen geen midde
deren niet anders dan Socdara , dat isberaamde, en geen voorbeeldelyke stra
broeder, noemdendaar ontrent oefende , vond na rype

Men vond dan in rade goed, dezenoverweging goed , om den eersten van
du Prée daar toe te versoeken , im ver-deeze overloopers , die hy magtig kon
zeekering, dat hiy de Maatschap; daarwerden, zoodanig te straffen, dat al zyr
mede een grooten dienst doen zou, viès-andre ondersaaten zig zekerlyk daar aar
halven hy aannam dit schelmstuk antspiegelen, en schrikken zouden, iet dier

gelyks te doen. wat was dit dog in den grondanders, als
men zyn boesem-vriend zoo verradelykHet gelukte hem dan , by zekeren
behandelt ; als deze du Pree deed) uyttocht, eenigen van die gasten in handen
te voerente krygen; die hy, ’t zy schoolmee

Om dit werk nogtans met eenigensters , het zy andere Lieden, zon-
goeden schyn te doen , ging du Preeder onderscheid tusschen mannen of

met een Chaloep, geladen met eenigevrouwen te maken , ongemeen wreec
Goederen , die op Ceram getrokkenbehandelen, en straffen deed. De Mee
waren, handelen, om tegen leyst, Zy-sters bond hy aan staaken, sneed hen de

manlykheeden , en andren ook de han de Petola-kleederen , kopere Bekkens,
den, voeten, neusen en ooren af, wer en aslerley zoorten van gemeene blacu-
pende die voor de honden. De Vrou we, en bruinc Basta, en Salampoeris,
wen sneed hy de borsten af, brandende Sagoe, Slaven, Goud, Linggoa Plan-

ken, Ceramse Toetombo ’s , Natienszommige met gloejende ysers by na o
veral op en in hare lichamen op zulken Cacatoewa 's, Loeri ’s, Paradys-Vogels,
afgryselyken wyse, dat het veelen van en andre waren, in Amboina getrokken,
zyne nieuw bekeerde, en met de zelve in te ruilen. Men gaf hem ook, of ’t
straf bedreigde ondersaaten, uyt vree- mogt noodig zyn, eenige soldaten mede,
se van ook wel eens voor die straf te die zig, wanneer zy ontrent de wal qua
zullen moeten bloot staan, ten eerster men, onder in de Chaloep verbergen zou-
weer afvallen, en tot hunnen ouden Heer den ; maar het geen hem het sterkste
deed wederkeeren , vermits zy op hun daar toe aanzette was de belofte van
versoek, van den Heer Landvoogd niet zekere schenkagie , zoo hy hem wel
met eenige soldaaten (gelyk naderhand, quam over te leveren, en men hielt den
te vergeefs geschiede, en dat men toen aanslag zeer stil, en verborgen.
zeer licht had konnen doen) gedekt, Hy vertrok daar op , verzekerd van

maar volstrekt als voor de woede van des Landvoogds gunst, met groote ho-
dezen Vorst, die hen overvallen kon, pe van een goeden uytslag, quam by
als hy maar wilde, bloot gesteld wier- het land , waar ontrent het dorp van
den; daar men nogtans, wilde men dit dien Koning was, ten anker, en stapre
menschen tot het Christendom laten o- ten eersten den berg op , komende by
verkomen, en voor zyne onderdaanen Pelimao ter plaatse , daar liy was, en
zannemen, hen immers behoorde be daar hy van hem als een boesem-vriend
schermt, of wilde men dat niet doen, ook ontfangen wierd, gelyk in vorige

tyden wel meermalen geschied was.dan maar afgewesen, en niet aangenomen,
Na
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Na dat hy nu eenigen tyd zeer wel

van hem onthaalt was, versogt Du Prec
desen Koning (gelyk hy meer gedaar
had, dat hy hem op zyn Chaloep wilde
komen besoeken, en gelegenheid ge
ven , om de beleeftheid , daar nu zot
lang van hem genooten, eenigzins te
beantwoorden, en hem met Spaansche
Wyn, Sck, en vooral met Brandewyn
(daar hy na snakte) eens braaf weder te

beschenken. De Koning, niets quaad
van zo grooten , en ouden vriend den
kende, geleide hem met eenig gevolg
gebergte af na zyn Chaloep, en ging
met hem op de zelve ; dog Du Prec

ziende, dat hy eenig volk by hem hield.
wist middel te vinden , om die land-
waard in te zenden, terwyl hiy met der
Koning begon vrolyk te zyn.

Ondertuischen maakte hy den Ko
ning, en de weinige luiden , dic hy nos
by zig had, in korten tyd door 't over
tollig drinken van Brandewyn , zoc
dronken, dat zy van zich zelven niet
meer wisten. Hy liet hem daar op we
vast in de boejen ssuiten, haalde de zei
len by , lichtte het anker, en verzeilde

van daar na ’t Rastcel. De Koning, dic
ondertusschen nugteren wierd, en zig
aan handen en voeten swaar geboeid
vond , rees zeer verbaast overend ,1

ten eersten wel voorsiende, wat men met

hem in den zin had , en om war reder

hy zoo gehandelt wierd , kon zig nie
bedwingen van dezen Du Pree voorder

trouloossen schelm, die eropaarde was,
uit te schelden, vragende hem, een, en
andermaal, op de bitterste wyse, hoeht
zoo grooten verrader ontrent een boe

sem-vriend , die hem noit misdaan , en

in tegendeel alles goeds bewezen had
had konnen worden, sweerende, zo hy
los quam, dit aan hem, al was hy mei
nog zoo veel wagten omringt, zodanis
te zullen wrecken , dat andre vergeter
zouden oit vreder hunne vrienden zoo

schandelyk te verraden
Na dien tyd sweeg hy bot stil, wil

lende hem , nog andren , op geen zaal
meer antwoord , dan dit alleen geven
dat hy die cen Koning was en on-
der niemand stond , zig niet verweer

digde, om zulken verrader te ant woor
den.

Men quam ondertusschen voor ’t Ka-
221steel ten anker, en men gaf kennis

de Landvoogd, dat de aanslag zeer we
gelukt, en dat die Koning geboeid aar
boord was

Hy wierd ten eersten aan Land r

in een naeuwe gevankenis gebragt ,al¬

waar men hem over het voorgevall ene
deede ondersoeken, en niet alleen afvra

gen, of hy dit zyn volk belast had te

doen; maar men had nog de dwaasheid
H. Deel.
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daar by te voegen, waarom hy dithad door den
gedaan, even als of die Vorst zig wel Land-

Raadwonderlyk misgrepen had; maar hy ga
10617gg¬hen cen antwoord, zo opmerkelyk in eer
steld.

Heiden, en Alfoerees, als ik oit van

een verstandig Europeer af gewagt zou
hebben.

Het was verre van daar, dat hy over
t geweld hem aangedaan eenigzins ont

zet, of bekommert was om het feyt,
waar mede hy belast wierd, te verbloe

men , of te loochenen, hy gebruikte in
tegendeel drangredenen van zoo veel
kragt voor zyne rechters , dat die hen
behoorden aangezet te hebben, om hem
wecr op viye voeten te stellen.

Ie ben , zey hy , een Vry-geboren Ko-
ning , die nog onder u-lieden, nog onder
iemand anders , sta ; en die derhalven niei

gehouden ben aan u-lieden eenige reden van
ryn doen en laten ontrent myne onderdaa-
nen te geeven.

Indien ik u-lieden hier of daar mede in
zw Land beledigt had, dan zou ik my zel-
ven schuldig verklaren , en grond konnen
vinden , waarom gy my op zulk een verra-
dersche wyse,en door zoo grooten schelm,
als Du Prcc is , gevangen hebt doen nemen
dog vind my nu volkomen buyten alle
schull van u-lieden ergens in misdaante
hebben.

De straf, die ik ontrent myne afvallige
ondersaaten gebruikt hebbe , is een zaak,
die ik voor u-lieden niet moet, nog wil ver¬
antwoorden, alzo ik dat als hun Koning
en Opperheer, die die magt over hen bad.
gedaan , en alleen daarom in t werkge¬

steld heb, om anderen van diergelyken afval
af te schrikken

Dit zeide hy een recht te zyn,dat
hem niemand in de wereld kon betwis-
ten , alzo hy onder niemand stond , en

niemand , al had hy qualyk gedaan,
verantwoording daar over schuldig was,
dat hy nu, schoon zoo onwettig ge-
vangen , en voor een rechter, onder
welke hy geenzins stond, gesteld, geen-
zins naliet de zelve Koning, die hy te
voren was , te zyn; dat hy , als een
Koning van zyne ondersaaten zeer wel.

en zodanig gehandeld had, als alle Vor
sten en als de E. Maatschappy zelfs on-

trent hare afvallige onderdaanen hande
len zou, en bevoegd was te handelen,
zonder aan imand rekenschap van haar
doen te geven.

Maar wie heeft u, zeide hy tegen den
Heer Landvoogd, wie heeft u magtge¬
geven , om myne ondersaaten, die vanmy

er-afgevallen waren, zonder dat ik u oit
gens in misdaan heb, onder uw bescherming
te nemen wat de Godsdienst betreft, tot
welken zy veinsden over te gaan , dien be¬
hoefde ik immers in myn land, daar men
die noit gekend bad, en daar ik die ook niei

inge¬
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Men vraagde hem verder, hoe hyingevoerd wilde hebben, niet meer te dul-

zulke wreedhe-den aan oniersaaten vanden, dan gy myn Heidenschen Godsdiens
de E. Maatschappy, en die nu Christenzoud hehben willen plaats geven. Ook zyn
waren, had durven plegen.myne ondersaaten om geen andre reden

Aangaande awen Gedsdienft, zeyde hy,Christen geworden , dan om zig van de
die korit immers in myn Land niet te pas ,jaarlyksche Scharting, die zy my schul-
daar in ik zoo verl, als gy in 't uwe tedig waren, te onttrekken. Wie heeft u
zeggen heb , ik heb conu geen reden te gee-nu regt gegeven , om zulke wederspanni-
ven, waarom ik die in myn Land niet dul-gen tegen hunnen wettigen Koning te be
den wil. Zou t u vyel aangenacim zyn,schermen: zoud gy my niet regiveerdig, 2o
als ik von uwe Christen onderdaanen inik zulke rebellen van u beschermt bad, den

uw weervil de mync maakte, en hen derdOorlogover zulk een onregtveerdige bescher
Heidens werden, om var uwe Chrissen-ming, die tegen alle recht en reden aau-
Wetten en Laften ontslagen te zyn: gygaat, hehben aangedaan: en of dit nogniei
zoud irimcrs oordeelen, dot ik u zeer ver-trouloos genoeg was, dat gy myne weder
ongelykte, en zoo oordeel ik , dat gy nuspannelingen zoo onregtveerdig aanhoud
ruy doet.sy doet my, een Koning , die immers on-

Wat de wreedheeden belangt, waaromder u niet sta , en die , zoo ik uw bond
zyt sy 20° wrecl van een dief, die tgenoot al ben , immers nergens in tegen :
een of ander gesioolen heeft , ap te hangen,gesoudigt, en ontrent myn onderdaanen
is ’t niet, cm dat by uwe Werien over-maar gedaan heb, dat alle Koningen on
trcoden , en tegen u gesondigt heeft, en omtrent iéebellen doen, gy doet my, als of
andre van dit quaad of ie schrikken. Zoik onder u stond, op zulk een verradersche

vocinig magt n als ik hob , on u za redenzyse , door een schelm, die ik als myn

boesem-vriend gehandeld heb , gevangen van dit uwbillyk doen te vragen , imers
nemen , en hier voor uwen Faad, siellen, zop weinir reden hebtgy , om my tro

van nyn wett- doen te vragen Moogt gyéaar gy nogtans wel weet, dat ik een vry
Koning ben , die onder u niet sta , en u dat in uw Lard, en Ryk, doen, en mag

ik dat niet in myn eigen Ryk en Land aanniet schuldig ben rekenschap van myn doe-
of laten, ontrent saaken myn eigen onder myn eigen ondersaaien deen, of sou ik u

daar af reden moeten geven e otsaaten betreffende, te geven.
Dierhalven zoo vrage ik u, wie heeft- straft zyn volk, 20° als by det goedvind,

magt gegeven, my te doen vangen, my Ey en voor zyn Ryk best oordeelt, of zoo als
gevangen te houden, en my zoo veragt hiei de Wetten van zyn Land mede brengen.

Dus straft gy uwe schelmen en asvalligenvoor u leven of ik tegen u misdaan bad.
en onder u stond) te doen verschynen, daar op uwe manier zonder imand roonschop
ik in ’t myne zoooppermagtig ben, als 8y te geven, en ik heb de myne gestraft, zoo

als ik heb goedgevonden, ee ben niet -e-in 't uwe zyt ; en met wat scloyn van rechi
kond gy dit uw doen oit of oit billyken, van houden, nog ssenegen, u eenige rekenschap
een Koning , die zyn cigen Meester is daar von te geven.

Het antwoord op alles nu , wat menen die nergens in weet miséaan te hebben,
als cen misdadiger véor uw Recht-bank te hem verder vraagde, quain daar op uyt.
brengen, allcenlyk daarom, om dat by goed dat hy onder hen niet stond, en dat zy

wel londen toezien , wat zy met eengevonden heeft syne wederspannige en af¬
gevallene ondersaaten ten spiegel van an¬ Koning desen , die hen niet miedaan,
dre te straffen; ja t is, wel zoo verre van nog met al hun vragen niette doen had ;
daar, dat ik u misdaan zoi hebben, dat dat hy ra riepevert ongelyk, dat zy
gy Heer Landvoogd, niy ten hoogsten daar rem aandeeden, en dat, hetsingdan ver-
in misdaan en verongelykt hebt met myn der met hem zoo’t wilde, de zynen niet
afvallige ondersaaten onder uwe bescher- nalaten zouden, dir ongely 20 aan Du
ming te nemen. Prce als aan hun, te wrecken; dat hy

Indien uwe ondersaaten van u afgeval- geen van hen allen in ’t minste vrcesde,
len , en tot my overgekomen waren, ik zou dewyl hy geen swaarigheid maakte, om
ze u ten eersten weder toegesonden, maar aanstonds te sterven ; en dat hy in zyn
zulke uytvaagsels tegen hunnen wettigen verder gedrag hen klaare bewysen daar
Heer noit op zulken wyse, gelyk gy de my van geven zou.
ne gedaan hebt, beschermt, en veel min u Terwyl nu deze zaak by forme van
gevraagt hebben, waarom gy hen zo of ze proces behandelt wierd , zo stond men
gestraft had. Dierhalven, dewyl ik dan daar mede, als men die eens in den grond
onder u niet sta, nog u cenige verantwoor inzag, zeer verlegen, alzoo veele van
ding schuldig ben, zoo eisch ik vanu, dat de Rechters zelfs gelyk my dat eeni-

gy my aanstonds op vrye voeten zet, mef gen uit hen zelf gezegt hebben) oor-
die verzeckering, datik, die een vrygebo- deelden , dat die man waarlyk ontrent
ren Koning ben, u anders, opgeen eene vrage ons niets misdaan, en niet anders on-

meer het allerminste antwoorden zal. trent zyn volk verricht had, dan wy
zelf
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zelf ontrent de onzen, als zy van on-
afvielen, doen zouden.

Hy daarentegen wilde nergens meer
op antwoorden, en at zo weinig van de
spys , die men hem geven liet, dat hy
eindelyk , van spyt zig uithongerende,

alvorens het proces voldongen was
tquam te sterven. Men meinde in

eerst, dat hy zich vergeven had ; dog
geopend, en geen teekenen van vergif
gevonden zynde , zag men dat zyn
maag ledig, en niet dan een uithonge-
ring van zich zelven oorzaak van zyn
dood geveest was. Hy wierd by de
beenen langs ftraat na de galg gesleept.
en ’er ook aan opgehangen. Die met
hem mede gekomen waren , van zyn
gevolg, had men als getuigen tegen
hem gebruikt, en toen zond men hen

als onschuldig aan dit misdryf , weer
na hun Land

De Landvoogd was bly , dat de dooc
van dien man hem van den zelven be

vryd, en in staat gesteld had, van zynt
bittere verwyten niet incer, aan te
hooren

Ik heb dit verhaal van verscheide

lieden, die hem gekend hadden, maar
ook menigmaal aan de waarheid ge-
twyffelt, niet konnende gelooven, dat
’er in zoo een woest mensch zoo veel

verstand, om zig zoo kragtig uyt te
drukken, stak; maar ik heb het daa
na z0o, als ik het hier verhaal, uyt
den mond van een zeer bequaam Rech-

ter , die verscheidemaalen zelf met hem
over die stoffe in 't Maleits , dat hyi

redelyk wel sprak, gehandelt had , op
gestelt , en die heeft my verklaart, dat
hy dit alles met zoo veel vrymoedig
heid, en kragt voor hun allen geen
cens, maar menigmaal, z00 overtui-
gende, en met zullien deftigheid, ge
zegt had, als de beste Hollander zou
konnen doen ; weshalven ook veelc

van die Rechters meinden , dat mei

beter gedaan had , indien men dier

Koning weder na zyn Land had geson
den, alzo zy nietzien konden, dat hy ei-
gentlyk tegen ons geso-digt had , o
onder ons stond ; dog die Landvooge
begreep het anders, niet willende be
kennen , qualyk gedaan te hebben
schoon hy bot aan de grond was :
dat wel meer in Indien gebeurt; hoe

wel het de E. Maatschappy geenzin
dienst doed.

Had nu een Alfoerees , en een wil

de Berg-koning, het verstand, om zul
ken antwoord aan dien Landvoogd, en
de Land-Raid des Gerechts in Amboi
na in den Jaare 1678. (wanneer di
voorviel) te geven , hoe veel meer re-

den heeft men niet, om te gelooven
dat onder de Amboineesen, die dage¬
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lyks met onze Natie verkeeren, nog
veel grooter er scherper verstanden zyn,
die zig in staat bevinden , om nog veel
grooter preuven van oordeel en kennis-
se te geeven, dat wy wel breeder kon-
den aanwysen , zoo ’t ons niet te verre
van ons spoor afleiden zou

De Am-De Amboinees is ook van een
boince-wraakgierigen aard, tot zo verre zelf, en zyn

dat zy hunnen haat tegen desen of ge-zeer
nen , die hen gevoelig misdaan heeft, wraak-
aan hunne kinderen, als een zoorte van gieng.
erfgoed, overgeven

Men heeft daar van een droevig ge- voor-
val by na ontrent dezen zelven tyd in een beeld in

den Ko¬Koning van Oelat, op Honimoa, ge-
ning vanzien. Hy had een bitire wrok op een
Oelat.van zyne bloedvrienden uyt een Proces

tegen zyn Vader, en grootvader al be-
gonnen, gesproten , en had belooft, 't
koste, wat het wilde, zich daar over
de eenc of de andre stondt te wree-
ken.

Op zekeren tyd dan verstaan heb-
bende, dat vier kinderen, zynde meis-
jes , en een slavin , van zyn vyand na
een hunner thuinen , ontrent de Zee
of ’t strand , gegaan waren, zoo riep
hy eenigen van zyn volk, en belastte
hen de hoofden dezer vier kinderen ,
en dier slavin, by hem te brengen.

Zy weigerden dit als een daad , die Die ette-
lykezy oordeelden niet te mogen doen, waa
moor¬

op hy hen voor bloodaards, voor wy den doet

bedry-ven , en voor mannen , die niet waar
ven.dig waren een broek, maar een vrou-

wen-kleedje te dragen , uytschold,
dreigende hen, een swarten hond in
hun huis te zullen werpen ; de bitter-
ste smaadreden , die men een getrouden

Amboinees in zyn aangezicht werpen
kan , alzo dit zeggen wil, dat dewyl
zy maar vrouwen, en niet in staat wa-
ren , hunne vrouwen te bekennen, hy
een swarten hond in hun huis werpen
zou, om die vrouwen te beswange-
1On

Zyn onderzaten dan dit laatste ver-
wyt niet konnende verdragen, wilden

veel liever ’t uyterste wagen, en beslo-
ten dierhalven met haar zeven persoo-

nen, (waar onder een slaaf was hier op
uyt te gaan.

Vier van hen ssoegen de vier kinde-
ren , ider een hoofd af, de slaaf nam
’t hoofd van de slavin weg, en twee
stonden op schildwagt. Alles dan dus
na hunnen zin uytgevoert hebbende;
droegen zy de hoofden in zakken na
huis, en gaven die hunnen Koning o-
ver, die dit alles wel fyn meinde bestelt
te hebben, alzo een igelyk, die de rom-

pen daar dus leggen vond, oordeelen
zou , dat de Papoewas’s dit verrige
hadden, hoedanig ook de gedagte van

Z2 de
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Gebed voor hem gedaan, en als hy nude Vader dezer kinderen was; ja de Ko¬
aan ’t Vader ons gekomen was, bad hyning had hem nog wel in zyn aanzigt
dat mede, maar kon aan het sot nietdurven wryven, dat dit een rechtveer
comen, beginnende dat gedurig weerdige straffe Gods over hem was, wegen:
van voren af aan, tot dat hem eindelyk’t ongelyk , dat hy hem en zyne voor-
gelast wierd te eindigen, gelyk hy deed ;vaderen aangedaan had.
nog al omziende, of zyn Pardon nietDit bleef dus wel eenigen tyd verbor-
juam ; dog niemand vernemende, zoogen ; dog lieden uyt een nabuurigen
merkte hy misseid te zyn, schikte zigthuin, die het zeer wel afgezien had
ter dood, en wierd onthalst, krygende.den, maakten dit eindelyk aan de Va-
ter bede van den Koning van Noesani-der van de Kinderen, en die aan ’t Op
vel, nog een kist. De andre vyf wier-perhoofd van Honimoa , den Soon var
den Gerabraakt, roepende niet anders,den Heer Landvoogd De Vicq , be
dan Pati Cara, o, Pati Cara, o, Mi-kend.
nom Kit. Orang Poenja Darab, dat is,Deze greep eerst zeer stil de handda
o Pati Cara, o Pati Cara, zuipt onsdigen, die ’t feyt bedreven, en daar na
bloed: want hy had hen verklikt.ook den Koniug, die hen dit belast had

Onder de Inlanders ziet men zeer zelen zond ze gezamentlyk na ’t Kasteel,
den verminkte, of wanschape menschenalwaar zy onderzogt wierden.
maar zy hebben alle meest hunne gezonDe schuldigen bekenden aanstonds de
de leden, uitgezonderd dat veel van d’Ammisdaad, dog zeiden, dat zy dit uyt laff
bonsche polken wel eenig letzel aan devan hun Koning, en eerst na zo ondra-
neus, en mond , hebben.gelyke verwyten, en bedreigingen, ge-

Vele Duitschers, in de eerste tydendaan hadden , en dat hy derhalven di
met Inlandsche Vrouluy getrouwd, envoor hen verantwoorden moest ; dog
siende, dat zy de kinderkens, als hiermen toonde hen klaar, dat zy, die Chri
te land, niet bakerden, nog inluiren metstenen waren wel wisten, dat Gods wet
swagtels, of windselen, wonden, maarverbied imand , veel min zulke onnoo-
datze die maar een los kleedje om ’t ly,zele kinderen , te dooden , en dat zi
slingerden, en voor al maar de plaats onverplicht waren God meer, als hun Ko-
trent den Navel verzorgden, dwongenning, te gehoorsaamen. Als men Hem
hunne vrouwen , die kraamkinderkenizelf ondervraagde , wat van die zake
op deze landswyze behoorlyk te bake-was, zeide hy nergens van te weten ;
ren, maar al die kinderen quamen daardog als hem het vuur wat nader aan de
van, in zoo warmen land, of te ster-schenen gelegt, en alles klaar aangetoont
ven, of in ziekte te vervallen, zoo datwierd, bekende hy het feyt aan hen on
die Duitsche hoofden zig eindelyk weerde voornoemde redenen tot wrakebelast
na die Oostersche Landswyse voegden,te hebben.
en ook, wilden zy eenig zaad in ’t le-Zy wierden dierhalven gevonnist, de
ven behouden, wel schicken moesten.vier, nevens die slaaf, om levendigge-

Men heeft onder hen oude en sterkerabraakt, hy om onthoofd, en de twee
suiden. Ik heb ’er gezien, die, na gis-andre , om gegeesseld, gebrandmerkt
sing, over de honderd jaren oud zyndeen voor hun leven in de keten geslagen
nog alle dag berg op berg neer in 'tte werden. De Koning, die eerstge
Bosch uit hakken of jagen gingen, enrecht wierd , quam zeer net in 't wij
nog vyf of zes uuren op een dag gemak-gekleed (dat in’t gemeen ’t gewaad der
kelyk konden gaan; niet half zoo moe-doodschuldigen hier is) op 't Schavot
de werdende, zoo lang zy ’t gebergtedeed een deftige aanspraak tot het ge
op en neer liepen, dan dat zy op eenricht, hen bedankende voor de genade
gelyke grond gingen, en zoo hen datdie zy hem bewesen , zeggende daar na
begon te verveelen, zoo waren zy, hoetot de zynen , Mannen , ik ga u voor
vermoeid zy ook, zelf tot sweetens toe,heb ik eerst gezondigt met u dit te belasten.
zyn mogten, weer aanstondsfris, als zy,ik zal 'er ook eerst voor lyden, hopende dat
onderweeg een rivier ontmoetende, metGod my, en u-lieden, zal genadig zyn;

hoewel hy (gelyk blyken zal) niet dachtdat nat besweet lichaam (hun kleederen

te rullen sterven, alzo 'er waren geweest uitgetrokken zynde maar dryvend in het

water liepen. Dit heb ik, tot myndic hem hadden wys gemaakt, dat hy
groote verwondering, van Lieden, dievergiffenis erlangen zou

my uuren aan een over hoog gebergteZy, hem dit hoorende zeggen, zei-
2den, ja , Heer Koning, wy hoopen hadden moeten draagen, en dierhalven

zeer vermoeid waren, menigmaal ge-haast te zullen voigen.
zien, en bespeurd, dat, in plaats datHy, die gedurig op zyn pardon dagt
hen dit hinderen zou (gelyk het ongekeck wel honderdmaal om, of hy nie
twyffeld velen van ons doodelyk zou ge-mand daar mede zag aankomen; dog

ookweest zyn, en by de Geneeskundigeniemand vernemende, wierd eindelyk 't
zou
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zou geoordeeld werden) zy fris,en vol
komen van hunne vermoeidheid her-

steld, ’er weer uitquamen, ’t geen aan
hun iverig dragen klaar te ontdekker
waS.

De By zeker bezoek van de buiten-ker
Schryverken, op ’t gebergte van Leytimor ge-

spreekt
met een legen, vond ik in het dorp Hatalae eer
zeer oud man van hooge jaaren, die egter nos
Amboi¬ zeer wel van oordeel, en redelyk we
nees. van gezigt, maar daar by zoo oud was

dat hem de geheele ruggestreng was uit
gekalkt, en zoo bloot, dat men ider
leedje, als dat van een Japansche rotting
leggen zag

Ik vraagde hem, hoe oud hy was. HyWaar
van gaf my tot antwoord, dat ik wel wist

d’Ain- dat alle Inlanders, of Amboineesen wei
boincser

nig van hun ouderdom weten op te gesig in he

ven, of die net aan te wyzen; maardatrekenen

van hur zy zig gemeenelyk van twee middelen
ouder. bedienen; of met aanwyzing van eer
doim be

Clappus, of andre boom, ten tyde vandienen
77hunne geboorte geplant, die dan by

getal der leden, waar me zy jaarlyk toe
neemt , ook de jaren van die gene, by
wiens geboorte hy geplant is, aanwyst
of (zeide hy) by ’t noemen van der
Landvoogd onder wien zy geboren,of var
die of die lengte (wyzende dan op eer
jongen van die jaren, die zy toen gister
te hebben) geweest zyn.

Van het een nog het ander (vervolg-
de hy) kan ik miy niet bedienen. Var
’t middel der boomen niet, dewyl de
Boom, by myn geboorte geplant, door
de oorlogen weggeraakt, en ’t my on
mogelyk te zeggen is, waar myn ouder

dien geplant hebben, dewyl die dan hier
dan daar , door den Oorlog geen ruft
hebbende, geweest zyn. Van het mid-

del, om een Landvoogd te noemen
kan ik my ook niet bedienen : wan

myn jaren gaan verreboven dien tyd, da
er eenig Hollands Landvoogd gewees
is. Toen de Portugeesen hier nog mee
ster waren , en eer men oit van Hol

landers hoorde , had ik al eenige tyc
voor Soldaat gediend, en hunne gevel

2iS 0denaryen staan my zeo levendig,
ik die nog zag, voor oogen. lk stond
over dit verhaal verzet, en kost my niei

genoeg verwonderen, dat ik daar bover
in ’t gebergte een man vond, die mei
zoo veel onderscheid, van saken, voor

zoo een menigte van jaren, ja by n-
voor cen gehecle Eeuwe, voorgevallen

als een ooggetuige wist te spreken.
Toen hy my dit verhaalde, was d

Heer Nicolaas Schaghen, Landvoogd var
Amboina, en die Landvoogdy al om

trent 9o jaren onder de magt der Ne-
derlandsche Oost-Indische Maatschappy
geweest; zo dat hy, dien ikgis, toen hy
Soldaat was, een borst van twintig jaren
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geweest te zyn, en ontrent 4ofs jaren,
voor dat hy van Hollanders hoorde,
soldy getrokken te hebben (want in der
are 1599. hebben zy ’er al kennis aan

gekregen, dewyl men ’er toen al Hol-
landers gezien had , zekerlyk ten min-
sten een man van 130. jaren moet ge-
weest zyn.

De Heer Scbaghen , by zekere gelegen-
heyd uit my gehoort hebbende, dat ik
zulk een oud man op ’t gebergte gevon-
den had, en begerig geworden, met
hem te spreken, was van voornemen
dien ouden en afgeleefden man in een
Draagstoel, vermits hy al ver ’t geberg-
te op woonde, na beneden te laten bren-
gen; maar hy was dien hoogen berg,

langs een zeer moeijelyken weg komen
afgaan, zonder zig van dit gemakkelyk
middel te hebben willen bedienen, de-
wyl hy zig, hoe krom hy ook was, lie
ver op zyn voeten, dan op zoo een
Draagstoel, vertrouwen wilde, behal-
ven dat hem dit ook te groots voor-

quam, oordeelende, dat dit zyn mede-

Dosplingen tot nyd, en veragting van
zyn Perzoon, aanzetten zou, indien hy
zig deze aangebodene eer, die zelf zyn
Orangkaja niet zou hebben durven
aannemen, had laten aanleunen. Na

zyn gesprek met den Heer Schaghen ging
hy weer te voet na huis, en lei een weg
van ontrent, a uuren gaans, en alzoo
van 4 uuren gins en weder , in zo hoo-
gen ouderdom af-

Nog is ’er een vrouw op Hoetoe
moeri van zoo hoogen ouder geweest
dat zy ten tyde der Portugesen mande
kens aarde had helpen aandragen, on
de Gordynen, of punten van ’t Kasteel
te maken, welke vrouw derhalven niet
jonger als die Hatalaees geweest zal
zyn.

Zekere Steven Pati Oessen, van ’t dort
Hoetoemoeri, een zeer vermakelyk oud

man, met welken ik menigmaal gespro-
ken en gegeten heb, zag zyn kinderen
en Kindskinderen in verscheide trappen
en geleden. Hy was zoo oud, dat hy
van den eersten Landvoogt, den Heer
Frederik Houtman, Lyfdienaar geweest

was, die derhalven al mede verre over
de 100 jaren moet geweest zyn.

Die man ging nog op zyn gemak van
Hoetoemoeri na ’t Kasteel Victoria

'teen weg van ruim twee mylen, over
gebergte, en keerde dan zonder onge-
mak, wederom. Dagelykx ging hy, niet
tegenstaande hy een Ryke Amboinees,
en dit swerven zyne kindren zeer tegen
den zin was, nog in ’t bosch, om in de
Plantagien en Thuinen te hakken. Hy
betuigde, dat hy dan leefde, als hem
dit niet belet wierd

Gelyk de Amboineesen door de bank Wape-
geen nen der23

En zyn
kragten

Oude
lieden op
Hoetoe¬

moeri.
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giftige beentjes van zekeren visch, degeen Oorlogs-man is, alzoo is hy ool
pyl-steert genaamd , aan harc Caloewa-van weinig wapenen, om zig tegen zyr
jen of worp-pylen vast hechten, die metvyanden te beschermen, voorzien.
hare weerhaaken zeer boose wonden ma-Hy heeft ’er nogtans eenige, die voor
ken.hem van een genoegsaame nuttigheic

Groot geschut gebruiken zy noitzouden zyn, als hy maar moeds genoef
maar wel bassen, die een kogel van eenhad, om zyn vyand onder de oogen te
pond of twee schieten, en die op hunne

zien.
Oorlogs Vaartuigen van gebruik zyn,Zy gebruiken, tot deksel van ’t hooft
van welke wy aanstonds nader zulleneen koperen Stormhoed, waar op zy
spreken.gemeenelyk, tot cieraad, de vederen

De Vaartuigen der Amboinesen zyn Hunvan den Paradys-vogel hebben. En tot
Vaartui-niet veel in getal, en van geen groot be-deksels van ’t lichaam gebruiken zy

lang. Van ’t meeste gebruik onder hen sen.tweederlei schilden
zyn hunne Parahoe ’s , praeuwen in ’tZy hebben schilden, die wel ontrent
gemeen genaamd , zynde kleene vaar-4 voet in de lengte, en by na eer3
tuigen, van een uitgeholden boom (waargroote voet in de breedte, konnen ha
toe zy als de beste den Titi-boom ver-len, die met de witte Porcellana Horen
kiesen) gemaakt ; van 10  12, ook welhier en daar van buiten, in ettelyke reyer
van 20 en meer voeten in de lengie, enboveneen, zyn ingelegt ; waar van 21
een voet of twee breedzich ongemeen wel weten te bedienen

Zy gebruiken ’er gemeenelyk Nga-Praeu-om de slagen en stooten van hunne vyan
wen.dio ’s, of lange vierkante vlerken, by, dieden af te weeren.

er aan weerzyden over, en opde op-N.Wy vertoonen hier in de Plaat
pervlakte der Zee, by de minste dyningXL. een Amboinees na ’t leven , die
der zelve, zodanig komen, en zo te-zeer wel getroffen, en met zulken schilc
gen de golf wederzyds aanstuiten, datgewapend is.
zy ’t vaartuigje altyd in zyn even-wichtZy hebben ook kleene ronde schil
en op de golf houden. Zoo lang dieden , van Rotang zeer net gevlogten

zyNgadjo ’s het uithouden, konnen2  3 voet in de middel-lyn halende,
met die lichte en snelle vaartuigen alin ’t midden met een spitse pen, waa
door sware Zeëen henen booren , en inmeede zy stooten konnen. Zy weten die
korten tyd een verren weg afleggen;zeer gemakkelyk te behandelen, en daar
dog komen die te breeken, zo staat hetmede ook geswind om te gaan; zynde
er slecht mede geschapen , want danbeide deze schilden van binnen van eer

buitelt dit vaartuigie ten eersten om-handvat voorzien. Wy vertoonen in de
Ook gebeurt het wel , dat de zelve.zelve Plaat , een Boeginees met zulker
wanneer zy op dezen of genen boosenrond schild zeer wel na ’t leeven getee
hock een swaare zee ontmoeten, metkend , onder No. XLI.
vlerken met al 't onderste boven gesme-Verder zyn zy gewoon een Tamboe

ten werden , dat ook grooter vaartui-ko’s sweerd, of houwer, een Torana
gen wel onderhevig zyn.of werp-spiets, als een korte piek, er

Gemeenelyk zyn 'er 2 of ; , die zoozomtyds ook wel ryl en boog, te ge
een prahoe regeeren; 1 of z om te roe-bruiken, maar die gaan nu meer by de
jen , en een om te stieren.Alfoereesen , dan by hen, in swang

Naast dit vaartuig komen de Orem-die met zeer groote, steevige boogen OrO¬

baejen , dat zomtyds visch-vaartuigen van rembae¬en geweerhaakte pylen , alle van Bam-
ven.20 225 voeten lang, en 3  4 voetenboesen gemaakt, op een hair weten t

breed , en niet overdekt zyn , om datschieten.
hen de Tent in ’t visschen maar hinde-In de latere tyden hebben zy ook ken
ren zou. Even alzo heeft men ook an-nis van een musquet en snaphaan gekre
dere Orembaejen, die zy als speelvaar-gen, waar van zy meer preuven geven
tuigen gebruiken, van de zelve lengtemet nu en dan een harte-beest in ’t bosch

en breedte, en ook wel veel langer ente schieten, dan wel om die met dap
breeder; waar op gemeenlyk (na dat zyperheid tegen de vyanden te gebruiken,
groot zyn) 10, 15, 20, 30, en ookhoewel de Amboineesen , die onder de

wel 40 scheppers of Rocjers zyn, dieCapiteyns Jonker en Bintang, lange jaa-
niet met lange riemen, maar met korteren op Java gedient hebben , in kennis
breede spaanen , of platte schoppen,van dit geweer te behandelen , geener
scheppenHollander behoefden te wyken.

In t midden van zulk een OrembaeyDie van Oost-Ceram zyn ook gewoor
is een fraeje afgeschotene luchte Tent,hunne pylen met eenig swart vergiftis
met banken in’t vierkant, en gordynensap te bestryken , dat geweldig in de
er nevens, zoo dat 'er ontrent 10, 15,wonden brand, en de geneesing zeer
20, en meer menschen (na dat de O¬vertraagt. Daar zyn 'er ook die de ver-

rem-
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zy nlasten (en meer , na dat zy grootrembaey en de Tent, na evenmatigheid

zykonnen voeren. Met deeze plagtender zelven, groot is) in zitten konnen.Opwel¬
wel na Macassar, en Java, in oude ty-De scheppers zyn voor en agter, ookke zyra

de Maat den te varen , dog dat zy hunne vaartwel ter zyden de tent, aan weerzeiden
schep- tot aan het Eiland Madagascar met zul-op planken, daar toe gemaakt, verdeeld,
pen. ke geringe vaartuigen voortgeset heb-en boven o zitten ’er gemeenelyk 2,

ben , zal ik nooit gelooven. Wel iseen, die op een Gong (of, zoo 't een
waar, dat in hunne getallen, Sa, Loe-groote Orembacy is , op de Tatabo-
wa, Telo, Atta, Nima, Nenoe, Hitoe,wang) en een , die op de Tifa slaat,
Waroe, Siwa, Oesa, die 1, 2, 3, 4,volgens wclke Tifa- en Gong-slag de
J36, 7, 8, 9, 10, beteekenen, enScheppers zeer eenparig, als by een va-
boven welken zy niet wel weeten te tel-ste Maat in de Mulyk, gewoon zyn te
len, eenige gelykheid te vinden is;scheppen.
maar die en is van dat gewigt by myDat de ouden mede van zulken slagEen wy-
niet, om my te doen gelooven , dat dievan roejen, of scheppen, geweeten heb-se van

roejen, den Amboinces daar gebragt heeft, al zoben schynt my klaar toe, uyt de woor-
by de weinig als dat hy de Regeering van 4den van den Dichter ovidius in ’t vierde
Ouden

Opperlieeren daar meede zou ingevoertBock van zyne Treur-gedichten, in hetmede
hebben.eerste Treurgedicht, alwaar hy van 'tbekend.

Ondertusschen zyn 'er geleerde lui-singen eerjchippers ondei ’t roeje ge-
den gewecst, die dit vaststelden.sproken hebbende, 'er by voeet:

Eindelyk zo hebben zy ook een zeer
groote zoort van Vaartuigen , een Co-Quique refert pariter lentos ad pectora
racora, dat is, een water-schild-pad,65

met reden zo genaamt, alzo zy gemec-Nur-crum pulsa brechia versatIn
nelyk zeer traag van voortgang is.aqux.

Dit is een overdekt vaartuig, 8mp0, 100.
en ock wel meer voetenlang, wel 12 ofDat is :

14, (en, na zyne groote , wel meer)
voeten wyd, van een groot midden-ver-De Roejer zinrt verheugl, en ploft met
trek , of zomtyds ook van 2  ; fraejenette slagen
kamertjes, voorzien , en by een stilleGelyk als op de maat de Riemen in de
Zee niet onaangenaam, nog onbequaam,Loo
om mede te vaaren, alzo zy, indien deHy weet ze ook op de maat eenpaarig te
wind goed is, ook zeilen konnen; dogdoen draagen
by sware zee, en tegenwind, ploffen zyEn maalt zich op de maat tot nieuwe
maar in ’t water, zonder iets te spoe-slagen ree.
den, en arbeiden veeltyds zig zelven in
stukken.Dat men in oude tyden oolk Tifa’s,

Gelyk de Op zulken vaartuig hebben zy ge-Trom en Trommels tor het slaan van dieRoei-

mels, meenlyk, als ’t van 2 Gnadjo ’s is, 50, vanmaat gehad hebbe, toont ons de Dich
waal 3 Gnadjo ’s 60, 70 en meer, van 4ter Claudianus in het e Eock van den lof
OP2y

Gnadjo ’s, 8o,  po scheppers, diever-van Stilicon, daar hy van Bacchus roe-de ioci-
deelt worden, niet alleen beneden in datjers op ’t roode Meir zegt:maat

soegen. vaartuig, maar ook op 2, 3 , 4, en
meer roeibanken aan wederzyden, dieTaurincque pulsu
zy Gnadjo ’s noemen. Onder dit getalBaccharum Bromios invisant tympana
van scheppers werden mede gerekend,remos.
die op de Gong en Tifa slaan , alzoo
zy op digtmaat scheppen.Dat is :

De grootste Coracora’s hebben je-
genwoordig 4 Gnadjo 's; hoewel ’er inTer wyl dat een Bacchant de roci-maat
oude tyden wel van zeven geweest zyn,quum te geeven,
hoedanigen Coracora die van het dorpOm op dat 1rom geluyt de Golven door te
Oma, op ’t eiland van dien naam, plag-sireeven.
ten te hebben.

Deze groote vaartuigen, waar op zyEn dat het zingen onder het roejen
En de ook veel geweer, en bassen, voeren,ruim alzo oud was , toont de Propheet
Gezan¬ werden meest in tyden van Oorlog te-Ezechicl Cap. 27: 25. Daar hy van Ty-
gen ou- gen hunne vyanden, of wel tegen Roo-rus zegt : De Schepen van Tharzis zon¬der 't

gen van u- vers, die hunne kusten onvry maken, enRocjen.
menschen van daar rooven, gebruikt.Behalven deze Orembaejen hebben deDe

Tsjan- Amboineesen ook Tsjampans, zyn- Om de Zee van deze laatste te zuive-
pans, of de vaartuigen, die een mast hebben, en ren, als ook om zommige zaaken op
Ce7n. die , alzo zy overdckt zyn, wel 5  « Ceram, en elders, te vereffenen, zyn

de
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eerste onder den Zeevoogd, het tweedede Landvoogden van ouds heral gewoonDe Hon
onder den Onderzeevoogd, en het der-geweest alle jaar in den stillen tyd, inde

gi tocht,
de onder den Schout by nacht is gestelt.die rond-maand van October met een geheele

om Ce- en by alle welke hoofden, om deze Co-rond teVloot van Coracora’s, Ceram
In raCora ’s en Esquaders ider op haren rangvan 5scheppen , dat wel een tocht
jaarly ls Als ookte houden, ook een Fiscaal van de Vloo6weken geeft, en die de smalle gemeengedaan

eenFis¬aangestelt werd, om zoodanigen , die te-te (die verplicht is een maand voor nietwerd. caal, om
gen ’t Placcaat der Hongi-tocht, datvoor de E. Maatschappye jaarlyks te order te

hen eerst voorgelesen werd, zondigen houden.werken, om hare Dati of Hofdienst,
gerechtelyk aan te spreken, en hen dewaar toe ider huisgesin een man geven
boeten, daar toe gesteld, af te vorde-moet, te voldoen) op haar eigen kosten

ren; dat zommige Fiscaals al vry warmeest doen moet, scheppende in die tyd
grof gedaan hebben, gelyk zy, het tezoo bloedig en langdurig dagen aan een-

dat hen 't sweet op de ruggen door de veel genotene daar na ook hebben moe-
ten uitkeerenZon als tot Sout bereid werd. Zy ne-

gemen hun voorraad tot dezen tocht Indien nu deze of gene dorpen niet
en konnen medescheppen, of voor diemeenelyk mede; dog vinden hier

daar ook nog wel eenmge buitenkans reize door den Heer Landvoogt ver-ens

van Visch, die oveivloedig met ’t nef schoont werden, zoo zyn zy verpligt,
gevangen werd, en wild vers-ens,her ider dorp, een Kalkooven met kalk voor

te-beesten, of wild kocjen-vleesch, de E. Comp. te branden.
In oude tyden plagt de Heer Land-Aftecke-geen zomtyds mede veel bekomen wort

nns vanen dat hen zeer veel helpt, alzoo eer voogt op de Coracora van den Koning
de Cora-

Amboinccs met weinig te vreden is van Nocssanivel geplaatst te werden;CO1n

aar opO-dertusschen geeft de E. Comp ook sog nu werd hy genicenelyk op die van
de Land-aan ider Inlander anderhalf  twee pont den Koning van Titiway, waar op h
VOOd

Ryst daags, en ain ider Coracora 7  8 twce  drie fracje behangene kamert-gplaatst
kannen knyp. Ook krygt ider Orangk- cs hecft, gehuisvest; hebbende burten is.
ja, die een lid van den Landraad is, op zyn Lyf-wacht, nog wel 50 2 60 Sol-

deze Hongi-tocht, 12 kannen Aral-, laten onder een Lieutenant, of Vaan-
12 ponden Spck en Vleesch, en een drig, by sich, om hem in dese of gene
maat Ryst, en’t zelve krygt ook, als voorvallen daar van tegen de vyanden te
een gifte van den Heer Landvoogt, de bedienen. Deze Coracora vertoonen

Koning van Titaway, en zedert Hassa- wy u in de slaat No. xLin, uyt welke
Soeleiman op Batavia geweest is, is dis men ten naasten by van de andren, dic
ook aan de Orangkaja ’s van Hitoe, er minder zyn, (alzoo dese een van de

die onder Larike behooren, toegelegt. grootste is) zal konnen oordelen. En
Zeker Amptgenoot van my schreef om u een denkbeeld, van zulk een gan-

my op zekeren tyd, dat hy, tot Kelle- sche Hongi, of Coracora-Vloot te ge-
moen zynde, in eenen trck meer dan ven, hebben wy die, zoo als de Hecr

200 manden Visch had zien ophaalen Landvoogt Cojett A°. 1702. daar mede.

behalven, een groot getal schoone Bos in dric Esquadres uitgetrokken, en Ce
verkens, welker spek weergadeloos ram rond geschept is; in de zelve Plaat
schoon was, die zy daar bekomen had¬ zeer net algeteelcent.
den. De voorzeiler van deze lloot was de

Uit dezen grooten overvloed is licht te Jnatohoedi, of het Hoofd van Mared-
begrypen, dat men den afgesloofden heyka, volgens een oud voorrecht, hem
Amboinces zeer gemakkelyk daar var gegeeven.
iets toewerpen, en overgeven kan, dat UitDaar op volgde de Coracora vanTi

voerigezy ook zeer wel weten ten nutte te taway , waar op de Landvoogd al
beschtybrengen, en vry verre te doen strecken. Hoofd en Zeevoogd dezer Vloot Wwas, ving van

By groote Nagel-gewasschen, nogtans ’t geen aan zyn vlag en wimpel ’er on-deic

ontssoegen haar Edelheden, by Schry- der, en zyn groote Vlag beneden , ge- Vloot.
vers van den 24 Febr: in’t jaar 1685 noeg te zien is.

den Amboinees van dit scheppen. Aan wederzyden van den Zeevoogt,
Deze Vloot, by hen de HongiHoe ge¬ ziet men een jagt, dat den voorraad, en

sterk desenaamt, bestaat zomtyds in 50, zomtyd de Oorlogs - toebercidselen,meede-
Vloot is in 60. en ook wel in 70 CoraCor- ’s voerde.

die van een Zeevoogd, behalven de Daar na volgen de andere Coracora ’s
voorzeiler, en van een menigte Konin- van ’t eerste Esquadre , 6 in de eerste
gen en andre hoofden, voorsien zyn.Ly linie, te weten, die van Halong, Soya.

Verdec- Plachten in oude tyden maar vervolgens Noessanivel, Kilang , Hative, en La-ling der
zelve on-agtermalkanderen, volgens iders rang, te toehalat. In de tweede Linie, medc
der drie scheppen; dog de Heer Coyet heeft ze in 6 Coracoras; te weten, die van Alang,
Hoofdendrie smaldeelen verdeelt, waar van het Baguala , Ema, Hoetoemoeri, Way,

Soc-



11

2

a

8a

a
— Gtna a

—
, an Te ten, ans

DE CORA-CORA VAN TITAWA



185

MUYNSTERATNC

RCORREN, als ’er op den 19. October.Van alle zodanige, zo Oude als Nieuwe CC
an ’t Kasteel Vicioria, bevonden zyn, gedaanin’t Jaar 1709. ter Rheede van Anboina voor en
Raad van Justitie, CAROLUS SCHULERUS,door den Boekhouder en Secretaris, van den E. Agthe len te, ten overstaan van

als aangesteld Fiscaal der voor handen zyndde Affistenten , ssaae Meser, Hendik to, als expresse Gecomminterdens, nevens
den Werf-baas, Cornelis Jansz. Mars, tc het nameeten der nieuwe dito.

Lengte der
GequalisiceerdeMet welke Negryen dis Cor Erc te der Gnadjo 's.nieuwe Manschap.Gemonteerdt imetNaamen der Corcorren-Hoofden.

corren Gecombineerd zyn. Ministers.Cer.Corcorien.

voeten. Natos,vadcr Bassen, Snaph.vadein, voeten- Scheppers.Ganet Sae.
Bonoa.Titameten, Orangkaja van

20 703 . 3Kelang, Bonoa, Assahoe¬Habloem Macatita, Orongkaja van
di, en Hatoepoer-h. 65252

Cornelis Moriani, Hoofd op de Corcor vanHalong, en Hativek itsjil. 3 7 54
Saparoewa, Tijouw, enPieter Sawitoe, Radja van

Papero. 22 54
Antoni Letepessi, Pati van Ihamahoe. 20 5032
Jonas Tapirissa, Pati van Abobo, en Leynitoe. 25 50I . 34
Henrik Gomes, Gnatoehoedivan Mardheika. 10De Procureur Sloots, 3 50
Thomas Neyra, Pati van De Adsistent, Metster,Quw. 21I. 653I

De Opper- Chirurgyn,Matth: Patinipa, Orangkaja van Ema, Roeton , Hoeco-
Hans Jacob Wirih. 4rila, en Leahari. 12 583

Soumette, Orangkaja van Leymoe. 10 60I. 3
Jacob Pinturi, Orangkaja van Scroewawan , en Cama-

rien. 10 553
Toehalele, Orangkaja van Coelor, en Iha. 64224
Isaac Ferdinandus, Orangkajavan Latoehalat. 1.16 : 2 59153Capoeceti, Orangkaja van Ceyt. 20 552 : 3D'Assistenten, Boon, en
Abraham Lopis, Pati van Seylale, Nocssanivel, en Munniks.

Oerimessen.
16 6022 :Kelit, Orangkaja van Elara, Loemoi, en Sa-

lassi.
121 . 703Gerbrand Sioeta, Orangkaja van Roemakay.
182: 533 3Auta, Orangkaja van Salatti, Massavoy , en

1Oelilima. 3 14 56
Sareaal, Orangkaja van

2Cabauw , en Pelauw. 222 : 553
Ririatta, Radja van 16Touw, en Tobo. 2 382 : 3
Pistona, Orangkaja van Caylolo , en Roho-

moni. 58203
Matth: Hattalabessi, Orangkaja van Hoelalihoe , Carihoe,

61163Aboro, en Haroeko. 1. 1
60Patti Saulissa, Orangkaja van 204Negri Lima. 2:

Transportere Corcorren. 23 Ps. 2820 1

Monster-
Rolder
Coracora

Vloot, in 't
Jaar 1709.



Naamen der Corcorren-Hoofden.

Transportere Corcorren.

Latoelori, Pati van

Patiatta, Orangkaja van

Pati Combang, Orangkaja van

Latoetoeni, Orangkaja van

Sambilan, Radja van

Kakipatri, Radja van

Patileffi, Orangkaja van

Salancap, Orangkaja van

Francisco Lilisouw , Pati van -

Marcus Jansz., Orangkaja van

Domingos Lehit, Pati van

Laurens Caborit, Orangkaja van

Paulus Coelipa, Pati van

Lucas Queljo , Hoofd op de Corcor van

Cornelis Patiaute, Pati van

Hans Latoekari, Radja van

Dirk Lopis, Pati van

Hermanus Telapoeti, Radja van

Somma Corcorren.

Met welke Negryen die Cor¬
corren Gecombineerd zyn.

23 Ps.

Latoe, en Hoewaloy.

Lian.

Hila en Hitoelama.

Hatoemeten.

Werinama, en Hatia-
hoe¬

Mamala , en Morelle.

Waccal.

Tomoewara, en Tomi-
lehoe¬

Boy, Haria, en Porto.

Toeaha.

Alang.

Nollot.

Siri-Sori.

enKilang , Nako ,
Hatala.

Nalahia , Amet, en
Akoon.

Oclat, en Itawaka.

Oma.

Titaway, en Sila.

41 Ps.

16:

Lengte der
nieuwe

Cotecerten.

vadem, voeten.

13. 4.

2.

Aldus gedaan
den 19.

2.

Breed- ler

Scl-

ten.vadem,

Gequalisiceerde Manschap.Gemonteerdt met Gnadjo 's.
Ministers.

Scheppers.Natos,Bassen, Snaph. Corpor., Sold.
13200. 28 393

203 50

123 551 .

7724I 42.

38731 2

31103I:

673642

601031. I

602032 3

3 25 4712 1

3 5020

183 951. 2

622034 -

3 16 554 .
De Eerw. Predikant,

Abrabam Paren t.

644 2015

De Fiscaal J. Bot-
2032 552 .

tendorp.

613 243 :

583 156.2. De Wel Ed. Aghtb.
Heer Gouverneur, 4 711. 365Adriaan van der Stel.

746 237645. 66

zemonsterd, en ondervonden tot Amboina, aan 't Casteel Victoria,
ctober, in 't Jaar 1709.



185Nader MONCTERING,

Gedaan op den 21. October, 1709. de yr ende ten Overstaan als vooren,
van zodanige CORCORREN, als zedert het doen van de MONSTE-

van den 19. deezer, hier i g ter Reede zyn gekomen.
RING,

Lengte der GequalificeerdeMet welke Negryen die Cor Brec- dernien ve Gemonteerdt met Gnadjo 's. Manschap.Naamen der Corcorren-Hoofden. corren Gecombineerd zyn. inters.S- -.Corcorren.

peten.vadein, voeten. vadem Llilen, Snaph. Co-por, Sold. Natos, Scheppers.
Hoetoemoeri. 10 60Theunis Pietersz., Orangkaja van 3

Erasmus Cajadoe, Hoofd op de Corcor van 1I :Way. 103 53

1.15. 5.1.BaguwalaJoannes Simau, Orangkaja van 12. 3 10 53

Swohoko, Amahey, Ma-Franscisco Latoepauw, Hoofd op de Corcor van
kriki, en Elipapoeteh. I 70203

Tamilau , Sepa, enLucas Tamilauwbesi, Orangkaja van
Toeloeti. 181. 2 3 44

Rahbmet, Orangkaja van 7Tomahoe, Polematta,
Hoecomina , Massa-

rette, en Fogi. 50133

Jacob Castanja, Orangkaja van Hative, en Tawiri. 501335

Sikapali, Orangkaja van Hava, Tehoewa, en
Walaja. 278

1. 1
3

Simitauw, Orangkaja van- Caytetto. 48. 163

Touahoela, Orangkaja van Tengal Tengah, Tole-
hoe, en Pasirpoeteh. 1 18. 3 53

Baycole, Orangkaja van Toeban, Loehoe, en
Massavoy. 603I .3 20

Thomas Roempoein, Pati van - Liliboy. I 7010. 3
Hatoemena, Orangkaja van Oerien, en Assaloelo- 60202 :

Latoeheloe, Orangkaja van Waccasihoe. 12: 26 583
Kiay Maas, Orangkaja van Larike. 20 503. 3

2 sPrmii

Somma der Corcorren. 80615 Ps. 223215. 23

is gedaan, nader Gemynsterd ende ondervonden tot Amboina, aan 't
Kesteel Victoria, den 21. October, in 't Jaar 1709.
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185A MBOINA.
van Sirisori, die van Saparoewa, Pape-Soeli. En dan de derde linie , waar in
ro en Tijouw , die van Tochaha, enmaar deze vier Coracora ’s , te weten.
van Quw.die van Samet, Oma, en Wassoe te za-

In de tweede waren die van Piroe,men, die van Liliboy, die van Haroe-
en Tanoeno , die van Abobo, en Ley-koe, Aboro, en Halalihoe te zamen,
nitoe, die van Akoon, en Amet, dieen die van Caybobo ; zynde alle Cora-
van lhamahoe, die van Camarién , enCora’s van Christen-Koningen , en O¬
sie van Amahey en Elipapoeteh.rangkaja's, uyt 16 Coracora ’s bestaan-

In de derde Linie waren de Coraco-de, en ieder een Princen-vlag; en Geus
ras’s van Hatoewe , die van Sawayvoerende.
Heidensche Dorpen) die van Roema-Het tweede Esquadre, waar in niet.
kay, die van Besi, die van Hatilen, endan Mooren , waren , die daarom tot
Nuniali, welke drie laatste mede Hei-inderscheid ook een witte halve maan
densche Dorpen waren.in hun roode vlaggen hadden , bestond

Dus ziet men dat deze Hongi, ofuyt 25 Coracora s.
coracora-Vloot, uyt 62 Coracora’s,De Koning van Hitoe zeilde als on-

2 Advys- en 2 Voorraad-jagten, be-der-Zeevoogd, en Hoofd van dit Esqua-
stont.dre, met zyn Coracora voor uit; waar

Om nu nog nader kennis van de Man-op ook Hans Metsler , Luitenant der
schap, die op ider Coracora gevoerdHollandsche Troep, die mede ging
werd, als ook van ’t Oorlogs-geweergeplaatst was , waar na ter linkerhand
lat zy mede neemen, te krygen, zo heeftvan hem , eerst een Advys-jacht, en daar
men maar deze by gevoegde Monster-Lystna de andere za in ; linien aldus malkan-
der Vloot, die in’t Jaar 1709. met dendren volgden.
Heer Landvoogd Van der Stel uytgingNamelyk in de eerste Linie, de Co
na te zien, waar in de Naamen van deracora van Kaytetto, Wakkal, Ma-
Coracora-Hoofden , der Dorpen , vanmala, Ceyt, Negri-Lima, en Larike
se groote van verscheide Coracora’s,In de tweede Linie, Tagalisa, Massa-
van de Lieden van Rang , die toen daarrette , Assaloelo, Wakkasihoe, Way
op voeren, van de Bassen, Snaphaanen,Samoe, en Leymoe. In de derde Li-
in van de Nato’s, (Amboinesen, totnie Roehomon en Caylolo , Hatoe
eenig ander werk , dan scheppen, enpoetch; Massavoy, Toebang, en Loe-
tot ’t slaan van Gong en Tifa geschikt)hoe , met hun drien eene Coracora te

als mede van alle de Roejers, of Schep-zamen , Tomilehoe, en Tomoewa-

vers, der Vloot, zeer net uytgedruktra , te zamen eene ; Bonoa, en Ca
werdenbauw, en Pelauw een Coracora met

Hier uyt blykt ons dan ook, dat ophaar beiden.

zulken Vloot 3182 Scheppers, behal-In de vierde Linie waren de Coraco-

ven nog o78 Nato’s, geweest zyn; diera’s van Hha en Coelor, van Haja van
zekerlyk met de Europische Soldaaten,Toelchoe , van Lien , van Latoe en
en met de Wapenen, die zy by zichHoewaloy, en van Werinama.
hadden, in staat waren om wat grootsEindelyk volgde de Schout by nagt.
uyt te rechten , gelyk ons hier en daarzynde de Coracora van Oelat, waar op
in ’t verhaalen van de Saaken van Am-de Koning van dat dorp, en de Fi
boina blyken zal.scaal der Hongi, (toen Samuel Rothé

Om nu het net getal der Coracora’swas , die voor een Esquadre van 18 Co-
die ider Eiland opbrengen moet, te wee-racora’s alle met Prinse Vlaggen, meest
ten, alzo zy hier nog niet alle genoemt,van Christen-en ten deelen van Heiden-

en ’er verscheidene in beide die Vlootensche Dorpen , en in 3 Linien verdeeld,
t'huis gebleeven, en verschoont zyn, zovooruyt zeilde ; gelyk hy ook een Ad-
heeft men maar deze volgende Lyst, zovys-jacht by zig had.
als het in’t jaar 1706. daar mede gele-In de eerste Linie waren de Coracora ’s

gen was, na te loopen.van Porto en Haria, die van Nollat,

er zes uyt, te weten :Het Eiland Oma levert
Dari ’s, of Manschap, tot de Hof¬Coracora ’s.

dienst verpligt in ieder Dorp.
Pris 80Het dorp Oma,

en Wassoe. 24

60Aboro

30Holalihoe

rKarihoe mi 48I
Samet oris Porm— 51
Haroeko oi Proris Pr i ii 7

2II. Deel. A 2 340 Pe¬
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Manschar.Transportere. Coracora ’s.
3402

rim— 114Pelauw 1

Caylolc 74

36CAbauru
5

oris on 42Rehomonic

65Lien

Tolehoe 52

36Tengah Tengah5
iPasir Poeteh 43

6

leverd ’er vier uyt.Het Eiland Man

83Tomilehoe, en
PrisTomoewara 77

Bonoa 59
23Hatoepoeteh

Kelang 54
C 25Assahoedi

Massavoys 74
Pri rim—Toeban e 75

oi—De Christenenop Bonoa, 55
en de

orsMooren 77
4

Onder Het Casteel Victoria 14 Coracora 's.

Noessanivel f 33
Seilale 12
Hatoe 39
Oerimessen 24
De Laha

s

Kilang 43
Hatalae - ii

27
Nakoc Pori5 26

Soya beneden 61
mdito op ’t Gebergte e 33

Hative 65
Hoekonalo or 19

Halong 37

i—Hative Kitsjl8 Pri 15

Latoehalat 81K

—Amahoesoe 22
De Laha i 6C

Ema 61
Hoekorila

—ois 23
Leahari m ri—- inr 7

Roeton 15

Maredheyka Pri 36

De Roodenberg Z 22ris i

8 325

24

802

602

1404

Bagu-
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Manschap.Coracora ’s.Transportere.
8

5

40Baguwala
31PriSoeli

I  is 42r—Way

Poris 68
—IHoetoemoeri

Pris 10Priikleen Hoetoemoeri.

o¬ 8-Alang
88I—PriLiliboy

siis14

De Kust van Hitoe levert op zig zelven zes,
en met Ceram s decl, er onder behoo-

rende, zeven Coracora's uyt.

i
81

r IHitoe-Lamas
PriPrs 89

Hila 8
68

Mamala 5

i—Pri s 10
riMorela 2.

43Wakkal -

r—Pri 19—Eli
Priri— 20eSena lo

PriPris 33Ceyt
Porim Pri 32hoetoen¬

Pr 26uLain
rii 37Wasela

Pri— 26Lebelchoe

23Kaitetto

Prii— 19Wawani

20Tehal22

12Nockoewali

26Nauw
21Hennclatoewa !
28

Henneheloe
25Hennelale
22

—-BinauWw

4
722

Op Ceram onder Hitoe.

Tanoeno 33
rim— Prii— 49Piroe

i—ri— 12Kerin

9Lesselehoe

9Lackemoy
14Poepocloewe
fSoamoeri

Pris7 4Saoli

Op ’t Eiland Horimoa zyn 8 Coracora's.

Pri—I 90
— 80Ita wak ka

Papero 70
Pri— —Tijouw¬ 53

Pri ii 21Saparot w
Pris

31
A a 2

1078

2482

857

314

3649

1871

Toe¬
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Manschap.Coracora's.Transportere.
31

526

110E¬Tochaha
125i1 —Sirisori

86iQuw I
80Poisri—Nollot

ii Pri 116Ihamahoe

— 49Porto

riHaria 91

8—riiBoy 44

Op ’t Eiland zyn 3 Coracora s.Noessalaoet

rTitaway s 115

- 14Sila

PiLevnitoe 36

Pri Pr—Abobo
3

54

Amet 64
Nalahia- 42

Akoon ( 20

Pri— ris3

Op Groot Ceram zyn S Coracora s.

Koelor S
70I

lha — rm 61

Latoe 703
Hoewaloy r—ii 45

riiElipapoetch r1 50

Amahey r 31
Makariki 13
Sowahokc 1 i— 13

—Sepa 1 ri 40

¬Tamilau
rii 61i

Toloeti 5
6

Haja - Prmisri 619

Walaja
ii 22

2Tocaha
20

Leymoet
i 30

Folin
8

Toeloesy
i 13

Hatiahoc d
4

Hatoemeten 1 40
Werinama 50
Toho i—c 30

Kisalau s
r1 ri— 19

—Celor
i 30

r—Kelimoeris
Ai1 —

Kelibon

TiTouw 8— 25

Op, of onder, Larike behooren 3 Coracora 's.

Larike 88

1Wackasihce 1i 85

52

5746

874

3649

345

Oe¬
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Coracora ’s.a 52 Manschap. 5746Transportere.

EN 52—Oerien 5 1.
voiis 62Assaloelo a
oris 2873

Op Ceram, onder Oma staande, zyn 3 Coracora ’s.

riii—ri 64cCaybobo

i—Hatoesoewa - 19

Trii i1 17r1cWaysama

Pri— i 49Camarien
3 1 20Tihocae

rii 14Scroewawan C

PriiRocmakay 73
Pri 2563

Op het Eiland Boero zyn 5 Coracora’s.

——f 1 1Tomal oe 17
— 1i 39Polnata

ri1— 34Hoclomina ,
—ii rMast 34
ri— 27Pri—FOgi

ri—ii— 27Way Sama

r1ri 50Lchali
ri i11 27Loemaite

—— Prii— 43Luccla

isi— 42Tagalisa

—i—Prii 14at
Pim1 ri 14uPara

Ti 23TiiorisMaraoelat

riisr 30uCajeli

rI— 40Waylola

r1 17rPrii—Oelilimi

Pri—Prii — 30ri—Massa voy u

36erisPrsiFlara
im 20—Pri1Sulatti

28iii—Prii—Lomoy
orimsPi— 62L5

671861

Deze Coracora ’s te zamen getrok- werden. En’t heugt my dat ik 'er 64
getelt heb ; ’t geen daar van daanken, beloopen een getal van 61 vaar-
komt , dat deze en gene van Ceramtuigen, buiten welke men in de Lyst

dans eens komen, en dan wel eensvan de Heer Coyet 'er nog eenige van
achterblyven.Ceran ziet, die hier niet opgebragt

VIER-Aa 3



Het Re
g’ement

voor de

BESCHRYVING VAN190

VIERDE HOOFDSTUK.

Eglement voor de Coracora-Vloot. Buyten-voordeelen die de Landvoogd
voor deze Hongi-tocht trekt. Rapport wegens een Hongi-Tocht, in’t jaar
1705. door de Messis. Du Rieu, Schulerus, en Munniks, gedaan. Weerberstig-
heid der Orangtocha’s op Nuniali. Die belast werden mede na Ambon te gaan,
om zich te verantwoorden. Dog de Orangkaja belooft van ’t gebergte aan ’t strand
te komen. Klagten van die van Bonoa, Larike, Wakkasihoe, en Assaloelo, over
die van Nuniali, als Roovers. Eenige Nagelboomen in de Alfoeresche Negry
Oelasoeni ontdekt. Die men belast uyt te roejen. Trots aniwoord van die van Ha-
toenoeroe aan onze afgesondenen. Land-Tocht van eenig Volk, om na Specery-boo¬
men te zoeken. Door die van Hatoenoeroe helet. Klugien van die van 't Dorp Besi
over den Corporaal aldaar, en over Imam Sarassa. Vergadering op Saway, om de
Geschillen aldaar af te doen. Nader bericht waarcm die van Besi gevlugt waren.
En onder zoek van den aangeklaagden Corporaal, en Imam Sarassa. Die alles ontkennen.
Gelyk ook meer andere swaarder Beschuldigingen. Klagten van die van Besi zelf, tot
bevestiging van ’t vorige. Bericht van Orangkaja Lokman, wegens Nova Guinca, en
Speceryen aldaar gezien. Zyn groore magt op Keffing. Goeli Goeli beschreven.
Benevens Oerong. En Goemelang, enz. Nader bericht der Orang Toeha ’s van
Nuniali, en klagten over hunnen Orangkajn. De Lyken der verslagenen door Alfoeree-
sen werden by de Cerammers noit begraven. Instructie van den Landvoogd aan de
Leden van den Raad , terwyl by op de Hongi-Tocht gaat. Van het Orangkayen-
Fecst. En om wat Reden dit Feest gegeven werd. Het geial der Gasten, of der
Christenen, in’t jaar 1712. En der vaste Gesondheden. Spiegel-gevegten der

Het Feest der Mooren iwee dagen ’er na.Ambonse Grooten na die Maaltyd.
En ’t verdre die maaltyd betreffende. Wat de Landvoogd voor dit Feesi in 't by-
zonder trekt.

den, by de Amboineesen , in gebruyk, be- Coraco-Er deze Hongi-Togt aangaat, zoc
staande principalyk in 't voorby scheppen, ra-voot¬is men gewoon het volgende Re
of wel het al te verre agterblyven van deglement (zoo als dit in dezer voe-
Corcor, waar opwy ons bevinden, t geengen onder deze Landvoogt gedaan wierd,
de gemeene man, of scheppers oorzaak geeft,alleen met verandering van den naam des
tot stroperyen, als die , zodanig buiten ’t oogLandvoogds van die tyd) de gansche
zynde , gewapend, even als openbare vyan¬Vloot der Coracora’s, en allen, die daar

den in de Negryen, en Dorpen, ’t zy dieop gebieden, of vaaren, voor te lesen.
verlaten of niet verlaten zyn , heen en
weer loopez, rooven, en moescoppen, en dat
’t zelve gedoente niet alleenig strydig is metADRIAAN VAN DER STEL
t gebruik in een wel Gepoliceerde Re-Raad Extraordinaris van
geeringe ; maar zulks ook komt te styck-

India, mitsgaders Gouver- ken tot afschrikking van sommige Dorgvol¬
keren , welke anderzints wel ligi genegen,neur en Directeur over de
ter standhoudiug, en tot het afwagien der

Provintie Amboina, met schepvloot, zyn mogten ; dog om den ge¬
vreesden overlast, niet en durven , behal-den aankleven van dien
ven de ongelukken, die uyt zolanige onge¬onder ’t beleid van den
regeltheden , by handgemeenschap, of an¬
derzints , zoude konnen resultceren; ZoHoog Edelen Heer JOAN
is 't dat , om ’t zelve zo veel mogelyk voorvan HOORN, Gouverneur
te komen , goedgevonden is , tot een iders

Generaal, ende de Edele narigt deze volgende poincten daar tegens
te beraamen.Heeren Raaden , van Ne-

I.derlands India, allen den Ten eersten , zal niemand op de boete
van 25 Ryxd. zig onderstaan, buiten lastgeenen , die dezen zullen
of ordre , voor des Heeren Gouverneur ’szien , ofte hooren lezen,
Corcor uyt te scheppen; maar agter 2o0

Saluyt, doen te weten : digt, als geschieden kan , of wel ter zyden
deselve , te blyven waarom, en op dat
zulx by nagt niet en kome te gebeuren, be¬Lzoo by de laatste uyttogt der Corre
zorgt werden zal, datter een ligtende Lan-corre magt, en meermalen, gere-
taarn boven aan de mast van de zelve Cor-marcqueert zyn, diverse onordentelykhe-
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cor zil hangen, daar een iegelyk zig na

reguleeren kan.
2.

Ten anderen, zal niemant vermogener-
gens ten anker te komen , dan alleen na be¬
komen Consent , het zy dan goedgevonder
verd , de heele vloot te doen anker wer-

pen , wanneer een schoot tot een Zeyn ge-
daan zal werden, gelyk ook geschieden zal

wanneer raadlaam geagt verd het anker te
ligten , en weder onder Zeyl of aan het
scheppen te gaan, waar op dadelyk een ige¬
sal moeten volgen, zonder uytstel.

3.

In het ten anker komen te beletten , dat
de een de ander geen schade toe en brenge,
waarom het behoorlyk afzyn, of distantie
van den anderen, in het scheppen werd ge
commandeerd op verbeurte van zoodanige
schade , als willens en wetens daar door

mogte hebben veroorsaakt.

4.
Den Gouverneur, na boord keerende om

voort te zeilen , zal niemand der Radjas,
of Orangkaja's , onderstaan zig, of in
persoon , aan land , of met de Corcorrt
aun de wal op te houden, maar t'elkens .
zig mede van land na boord begeven, om

opden Gouverneur daar mede te volgen,
verbeurte van 6 Ryxdaald.

Elders ter Reede komende , en de

Marsch geslagen werdende , zal ider Cor-
corre , die Loldaten op heeft, de zelve ten

spoedigste na land toe zetten.
6.

De Vloot, ergens geankerd leggende, of
voorby scheppende , zullen de Opperhoof-
den van de selve, ’t zy absolute of provi
sioneele , besorgen, dat de Landsaaten, van

die plaats , nog aan lyf , nog aan goederen
door baare onderdaanen, niet en werden

verkort, waarom byzonder haren pligt we-
en zal, wel te letten, wat volk zy Licen¬
tieeren van boord te gaan , op pane van
te zullen moeten instgan voor de misdaad,
van haar lorcors-voll , ten zy bevonden

wierd , zulks t' eenemaal buiten hun wee

ten, en ordre, gedaan ware.

Niemand zal vermogen buiten de Reede,
daar de Gouverneur ankert , te zetten.
als met expres consent, of om reden, dai
de engte van die plaats zulks niet mogt toe¬

laten, op6Ryxd. boete , vermits het t.
laat aan land zenden, der Soldaten daar
door werdende veroorzaakt , veel tyd con-

sumeerd , en alzo niet alleen het exerce
ren des diensts belet, en t respect van den
Gouverneur, die daar na telkens moetwag¬

teten , gekrenkt werd, maar ook om voor
ofkomen zodanige overlasten, als haar,

imand der zelve , door vyand, of andere
moetwilligen , mogte aangedaan wierden,
waarom onvermogens gesteld werden, om de

INA. 191
zulke tydig de behulpsame hand te kinnen

bieden.
8

Aan eenige plaatse ten anker komende ,
zal geene der Radja's, of Orangkajen
onderstaan, voor den Gouverneur na land
te gaan, en daar by niet personelyk aan
land gaat , ook niet als na bekomen con¬
sent van den Gouverneur, op een Ryxd.
boete , elke reyse , dat ze haar het zelve
zullen komen aan te matigen.

9.
In welk District de Gouverneur ver-

gadering laat beleggen zullen de Orang-
tajen van die zelve plaats haren rang ne-
vens de Landraad, en van 't Casteel heb-

ben;, dog de andere in maniere als volgd,
en eerst die onder 't District van Honi-
noa sorteren, daar na die van Hila, dan
van Haroeko , na deze die van Larike,

dan Manipa, en ten laatsten die van Boe¬
r0, en Amblaa.

10.

of teBuyten noodzaake niet te schieten

bas-klakkebossen , ’t zy met grof geschut-
hal-sen, of handgeweer, op pæne van een

ve Ryxd. voor de schoot van de eerste, en
een quart Ryxd. voor een musquet, dito-

II.

De Orembaeys tot transport van den
Gouverneur na land , en tot dienst van
den Fiscaal medegaande , zullen alle etma-
malen van de Corcorren van scheppers

werden voorsien , en zodanig verwisseld,
beginnende met den Leytimorsen Landraad,
en 2oo vorvolgens door de andere Orang-
kajen , te weeten , van ider Corcorre een
man , geduurende dat de Hongi zal uyt-
wesen , zonder daar toe nader aanporringe
af te wagten, die dan methare vaartuigiens
aan dito Orembaeys moeten brengen, en
ook weder behoorlyk laten af lossen, ten ein¬

de geen ’t minste verlet in den dienst wer-
de veroorsaakt, op 2Ryxd. boete voor el-
ke reyse , die daar in nalatig zullen wer-
den bevonden

12.

By noodweer, of andere ongelegentheid
zal de een den ander gehouden zyn, alle
hullp en bystand te doen, immers, die naast
aan de noodlydende is , op arbitrale cor-
rectie.

13.

Ende op dat alles te beter agtervolgd, en
nagekomen werde , blyft de Fiscaal des
loot gelast scherpe toesigt op alle misbrui-

ken te nemen, de overtreders dezer ordre

op de eerste Vergaderplaars te Calangeren,

ende te besorgen , dat onse goede intentie
bereykt werde.

14.
By ontmoetinge van eenigen vyand, het

zy Papoesen, of anderen , zullen de Cor-
corren , door den Gouverneur gecom-
mandeert , om haar te volgen, en was het

mopg.
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mogelyk te verdelgen , of in ons geweld te
erygen haar uyttersse devoir zoo met
scheppen, of zeylen moeten doen , om daar
op toe te setten, als om haar Couragieu¬
selyk te abordeeren op paene, dat we-
gens negligentie, daar over zullen werden
aangeklaagd , zoo als men bevinden zal te
behooren.

15.
En als de zelve overmeesterd zullen zyn.

zoo zullen alle deszelfs inhebbende goederen,
manschappen, &amp;c. by Inventaris pertincnt
werden opgenomen , en ter eerster Occasie
by publycke venditie werden verkogt tot
profyt van de geheele Corcorre-vloot
waaraf aan die gene, die het feyt zal heb¬
ben uytgewerkt, een dubbele portie, tegens
ider andere Corcorren, mits-desen werd

toegelegt.
16.

Dog zoo het geen Corcor, maar een
vaartuyg van minder belaiig is, zal het

zelve geheelyk blyven ten profyten van de
gene , die het zal verovert , en haar de-
voir daar toe gecontribueerd hebben.

17.

Zulx dat ieder zig wel op zyn hoede
en altyt slagvaardig zal moeten houden, om
zelfs niet overrompeld te werden.

18.

Waarom een ider met genoegsaam ge¬
weer, kruyt, en loot, als nu door ons ver-
sien is , t geen weder t'huis gekomen zyn
de , en de Vloot , na gedaane reyse wer-
dende gescheiden , Pertinent aan onze be¬
dienden , of wel daar toe expres aange¬
stelde, zullen hehben weder over te leveren-
op pæne van vergelding der zelven, te we-
ten , zoo t zelve niet tegens den vyand,
of onnoodig geconsumeerd is.

Aldus Gearresteerd den 22. October,
in’t jaar 1688. door den oud Gou-
verneur dezer Provintie Amboina
den Ed. Heer Dirk de Haas, en
wederom gerenoveert, den 21.
October, in’t jaar 1709.

Adt. van der STEL.

Ter ordonnanrie van Wel-
gemelde Ed. Agtb. Heer

Gouverneur Adriaan van
der Stel.

A. van BRUSSEL.

Secretaris.

Dit werd nu even zo ook in de Ma¬
leitsche taal voor den inlander voorgele-
sen, op dat die geen reden hebben mogt
van zig hier of daar over, als of hy daar

af geen kennis gehad hadde , te ver
schoonen.

INGE VAN
Schoon nu de Hongi-togt in een van C. seeur

de stilste maanden in ’t jaar, te weten somtyds

by diein October, gedaan word, zo laar dit niei
Togtenna , dat deze Vloot meerdaneens, door
pg

tusschen komende storm en onweder in
men.

groot gevaar van te vergaan geraakt is
aangezien deze Coracora ’s geen vaar-
tuigen zyn , om ’er Zee mede te bou
wen.

In’t Jaar 1697. had de Heer Land- En in 1

voogd van Wyngaarden geen andere ge-byzon-
der aandagten, dan, na dat hy zeer onvoor-
den

zigtig ’t anker ontrent den hoek van Pe- Heer van

Vyn¬la by Boero, tegen den Raad van de In
gaardenanders, en van den Equipagiemeester
en meerVan den Berg, geligt hadde, zekerlyl
andere.

met de gansche Vloot daar te zullen
vergaan.

Zyn Ed., aan alle de doodbleeke we-
zens wel ziende , dat hier in zulken
swaren Zee alzo weinig hope van te ont-
komen voor hem, met zyne nieuw-uyt-
gevondene Galey (die hy voor zich
door de inlanders, en op hun kosten,
had laten maken, maar die zedert noit

meer, schoon ze30o Ryxd. gekost had
gebruikt wierd) als voor alle de Cora-
cora’s, was, ging zig op zyn allerbest
cleeden, en met zyn paruik , en dee-

gen , opschikken , op dat hy , hier of
daar komende aan te dryven te eer en

te beter uyt zyn gewaad mogt gekend,
en onderscheiden werden

Zy niet konnende wederom keeren.

alzoo de Zee te hol ging, gingen ten
eersten omzitten, en ontschepten aldus
voor de wind af nog zeer gelukkig dit
gevaar , tot dat zy weer op Boero te
land quamen. Even zoo is lange jaaren
te vooren de Heer Antoni Hurdt ontrent

Amblau met 6 2 7 Coracora’s elendig in
de klem geweest. Ook trof de Heer Cojel
eens diergelyken gevaar aan, als hy van
Amahey by een donkeren uacht na
Noessalaoet overstak, alwaar hem een
swaar onweder van wind, blixem , en
donder overviel, hoewel’t licht van den

blixem alleen hem tot het onderschei-

den van de wal, waar op hy anders ze-
kerlyk vervallen zou hebben, gediend
had ; tot dat zy zeer verstroid, zommi-

ge op Noessalaoet, andere elders nog
gelukkig quamen te landen. Diergely-
ken gevaar trof de Coracora-vloot ook
in’t jaar 1711. in October aan, in wel-
ke, anders de stilste maand hier te lande

het zulk een onstuimig , swaar-regen-
agtig en stormend weder door den nog
zeer sterk doorblaasenden Zuid-oosten-

wind was, dat alle de Coracora’s, geen
eens, maar verscheide maalen dachten te
vergaan, en niet, dan na ’t uyterste ge-
vaar menigmaalen uytgestaan te hebben,
aan ’t Casteel verschenen. De Cora-

cora van Porto en Haria verging by den
hock
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wysen, antwoordde hy zeer weinig lie-hoek Riki, ontrent Leahari, gelegen,
den op de Corcor te zyn, die deezenen verscheide andre kregen verscheide

rampen, die we nu voorby gaan. Togt voormaal gedaan hadden, en dat
Op zulken Hongi-Togt werd Extra- die gene, die ’er waren, maar gemeene

ordinair aan den Landvoogd , buyten ’t Massanajers, en derhalven onbequaam,
geen hy anders trekt , nog een kelder om ons aanwysing te doen, waren. Der-
Brandewyn , 2oo kannen Arak, 100 halven , om in geen verlegentheid te

geraken , de gedaghten latende gaan,pond kaarsen , 80 pond Hollandsche of
andre Boter, 8o kannen wyn , 100c wie daar toe wel de bequaamste zoude
ponden Ryst , en 100 ponden Zout wezen, konden niemand beeter vinden,
medegegeven. dan de Corcor van Bonoa, zynde een

Om nogtans een beter bevatting van snel schepper, en welkers Orangkaja
zulk een Ambonse Oorlogs-vloot, mits Titameten continueel Ceram bevarende
gaders van de zaaken, gedurende de zel en by gevolge die passagien kundig, wy
ve voorvallende , te bekomen , zoo den zelven daar toe aanstelden, en hem
hebben wy niet ongevoegelyk geagt daar van de weet lieten doen , waar na

zeker rapport van diergelyken wy van de Corcor Oelat, de gewoonetogt.
Zeynschoot tot ’t ligten der dreggen de-door zekere daar toe aangestelde Ge

committeerden in den naame des Land den, rakende voorts de Corcorren, tot
deeze expeditie gehoorende , aanvoods Cuyet gedaan, hier in te lassen. 't
scheppen ; ten half negen passeerden
wy de Negrye Assaloelo , op welkers

Rapport, by forme van strand de Inlanders op haar manier in de
wapenen gerangeerd stonden, en metDag -Register overgegeeven
doen van eenige schooten, als ook metdoor ons ondergesz. Willem
het swaeyen van haar vlag, of vaandel,du Rieu, Secretaris van Politie.
ons salueerden. Even over neegen uu-

Carolus Schulerus , Secretari-
ren passeerden wy de Negrye Oerien,

van den E: Aghtb: Lantgerig- en ontrent 10 uuren avanceerden wy tot
te, en den Assist. Jan Louis voor Negry Lima , alwaar een post-

houder , aldaar beschyden, aan boordMunniks, aan den Wel Ed

quam, om na de gestalte der Hongi teHeer, BALTHAZAR COYET;
verneemen, aan wien wy (voor zo veelGouverneur, en Directeur,dee-
als wy kundig waren) berigt hebbendezer Provintie AMBOINA,
gedaan de zelve aanstonds weder ver-

met den Resorte van dien, trok , steekende wy van daar regt over
weegens onze Reyse benoor naar den Hoek van Siel, of den droogen

Ryst-hock , welken ontrent een uurden Ceram, en’t volvoeren
naar de middag genaderd zynde, en dender Commissie, ons door zyn
zelven regt op syde hebbende, kondenWel Edele Aghtb: aanbevoo
wy door de vervaarlyke snelle en con-

len.
trarie stroom niet verder advanceeren,
niet tegenstaande wy van een uur tot

Wel Ed. Aghtb: en Gebie- suuren toe met alle magt lieten schep-
dende HEEr. pen, en vonden ons op de zelve tyd

in plaats van voorwaards , ver agter-
Aar dat wy in alle needrigheid des waards gezet te zyn. Derhalven wy8

V morgens afscheid van UEd. Aghtb: om niet genootzaakt te zyn de geheele
hadden genomen, begaven wy ons me nagt daar vrugteloos te moeten schep-
de Comps. Orembaay van 't Comptoir pen , geraden vonden even aan de bin-
Larike, van daar naar de Ley, alwaar de nenkant van Ceram een bequaame anker-
Corcorren met ons naar Ceram gedesti- plaats te zoeken, zo dat wy omtrent6
necrd, ten anker lagen; alwaar aange uuren aan de strand Laoema de dreggen
komen zynde, naar eenigen tyd op de lieten vallen , en daar op het gewoone
Tifa en Gong hebben laten slaan, om ’t lyk Avond-Gebed, met het singen van
absente volk te waarschouwen. De¬ een veers uyt een Psalm, volbragt wierd.
Radja van Oclat verzogt , dat een van Even naar ’t doen van ’t Gebed quam
de Corcorren mogt werden aangesteld. ons aan boord de Capt. Kellibon, gend.
om als Gnatohoedi of weg-wyzer voor Patipoeti, versoekende te mogen wer-
uit te zeylen , alzoo hy zeide noit dien den gelicentieerd , om langs de binne-
weg gepasseerd te hebben, en derhal kust van Ceram naar huys te rug te
ven daar van onkundig te zyn, waar or keeren, onder voorgeeven, dat zyn on-
hem gevraagd zynde, of dan geenen var derhebbende Corcor gansch oud en on-
zyn Corcorren-volk zulks bekend was bequaam zoude zyn , om zoo langen
en ons derhalven de weg zoude konnen Reise met ons te konnen doen, waar
II. Decl. Bb van
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hoek. Ontrent een half uur verder ge-van hem het teegendeel wierd gedemon-
schept zynde , zagen wy eenige zeerstreerd, met hem te zeggen, dat dee-
groote stukken van klippen hol over bolzen dag zyne Corcor de vlag vry beter
tot een tamelyke hoogte in zee leggen,en nader gevolgd had , dan veele der
zynde de zelve afgestort van een daarandere Corcorren , en dat zulks gansch
regt boovenstaanden hoogen klippigengeen teeken van eenige onbequaamheid
berg , zynde vervaarlyk om aan tewas, en dat zyne Corcor, niettegen-
schouwen, ’t geen ons door Orangkajastaande zy klein was, egter beeter op ’t
Titameten verhaald wierd door de laat-water lag, en tegen de zeer hol gaan-
ste aardbeeving veroorzaalet te zyn.de Zee beeter konde opreisen, dan een

Weder een half uur verder zagen noggroote en swaare Corcor, dog deeze
zodanige afvalling van gebroke klippen,remonstrantien hem niet konnende be¬

sog niet zo veel, nog zo groot, als deletten, van nog nadere instantien te doen,

boven gemelde, passeerende deezen dagvierd hem te gemoet gevoerd , dat het
verders Cambello , Lessidi, en Erang,niet genoeg was op den bestemden tyd,
met swaar hol water en een verbolgenemet zyn Corcor tot ’t bywoonen der
Zee, dog door den teegenstroom geenHongi op Amboina te komen, en dan
kans verders ziende, om ’t Nassause Gatweer te willen vertrekken, maar dat zyn
te passeeren , quamen wy na de middagplight ook vereischte de Hongi te vol-
ontrent 3 uuren op Ajer Mira ten an-gen , werwaards dezelve schepte, en
ker; dog niet lang daar na de wind fa-dat hy, zulks van te vooren weetende,
vorabel zynde, en het water beginnen-zig van een bequaam vaartuig ten dien
de te wassen , ligten wy de dreggen,einde moest voorzien, of dat het anders
en passeerden ontrent 5 uuren tegensnaar onwilligheid tot den gewoonen
den avond de engte van de NassauseHofdienst aan de Comp smaakte, vra-
Vloot, komende wyders des avonts on-gende hem verders af , waarom dit zyn
trent halfagt op Assahoedi ten anker;versoek niet aan U Ede. Aghtb: had ge-
alwaar het Gebed weder als op gisterendaan, waar op hy ten antwoord diende.
gedaan wierd. Alhier zonden wy dedat hy door ouderdom, en bygevolge door
Orembay na een Corcor, die, geduuren-swakheid van memorie, zulks vergeeten

had, naar alle welke redenkavelingen. de de geheele na de middag verre agter
en vertooningen wy, hem, onder ’t drin- ayt geweest zynde, nu quam op zetten,

om te verneemen, wat de reeden van zynken van een soopje, vermaanden de be¬

veelen van U Ede. Agtb: zyn gebieder, ang agter blyven was geweest, en wierd
bestaande daar in om ons benoorden Ce- de zelve bevonden te zyn , de Corcor
ram om te volgen, met alle bereidwillig- van Abobo , klagende het hoofd van
heid naar te komen , en daar door te dien door voorsz. hol water en swaare

toonen, dat hy een regt onderdaan van dyningen in groot gevaar, en zyn
de E. Comp. was, ’t welk hy eyndelyk Corcor haast vol water geweest te
aanneemende daar op vertrok. Even zyn ; hoedanige klagten ons door den
naar deszelfs vertrek quam aan boord Pati van Liliboy mede gedaan wier-
de Radja van Kellemoeri, met den O- den.
rangkaja van Selor, met het zelve ver- Zondag den 25. October, even voor

’t lumieren van den dag, wierden op dezoek, en onder het zelve voorgeeven.
die even zodanig gehandeld wierd , ordinare Zeynschoot de dreggen wederals

hier booven van Capitein Kelibonver- geligt, zeilende met een favorable wind
meld staat, met deeze verandering al- tot in de bogt van Cawa, alwaar wy
leen , dat op de vraag , waarom ’t zelve op de middag onze dreggen lieten val-
verzock niet aan U Wel Ed. Aghtb len , op dat het Hongi-volk zig onder-
hadde gedaan, hy Radja Kellimoert ant tusschen van water zoude konnen voor-

woorde , zulks op Larike gedaante zien (waar aan zy klaagden groot ge-
hebben, dog door U Wel Ed:. Aghtb brek te hebben) en zuks gedaan zynde,
geantwoord te zyn, dat het toestemmen wierden de dreggen des namiddags on-
van ’t zelve verzoek aan den Fiscaal van trent half drie uuren weder geligt, zei-
de Vloot stond, van welk voorgeeven lende voorts den klippigen hoek van

Tanoeno voorby, op welke hoogte wyhem de loose uytvinding ernstelyk zyn
de voor oogen gesteld , en hy daar over dwars van ons ontrent 3 mylen ’t zec-
bestraft , wierden zy beide onder waard in, een Zyl zagen zynde een

reedelyke groote Chialoup, stellendedrinken van een soopje of twee gedi-
zyn cours dwars naar ’t Eyland Bonoa,mitteerd, en geordonneerd de vloot te
scheppende vorders voort tot des nagtsvolgen.
ruim IIuuren , wanneer voor de Ne-Zaturdag den 24. October, ’s mor-

grye Nuniali de dreggen lieten vallengens ontrent 4 uuren wierden op gewonc
komende daar op een praeuw aan boordZynschoot de dreggen weder geligt, pas-
van den Orangkaja van Lissabatta, omseerden gemakkelyk den droogen Ryst-

Os
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ons alhier te verwelkomen, en bekend
te maken , dat deszelfs Corcor alhier
aan strand gereed lag, om de Hongi te
volgen , dog dat die alleen wagtte naar
de Massanajers , die de Negry Nuni
ali, als met Lissabatta een Corcor schep-

pende , moest contribueeren , om de
zelve Corcor te bemannen, verzoeken-

de hy, dat wy, om zulks te verhaasten
den Orangkaja van Nuniali geliefden

aan te pressen, ’t welk hem beloofd zyn
de , en daar op een soopje gedronker
hebbende, vermits’t reeds laat in de nagt
was, hy van boord gedimitteerd wierd

met ordre, om eenige van zyn vollnaar
boven te zenden , om den Orangkaja,
en Orangtoeha’s, van onze komst tever

wittigen , en tot afkomen aan te ma-
nen, alzo wy de zelve eenige noodige
zaken van U Wel Ed. Aghtb: hadden
bekend te maken.

Maandag den 26. dito, ’s morgens,
met het aanbreken van den dag ver
scheen een praeuw aan ons boord van
sen Orangkaja Kakiassan van Nuniali
met desselfs 6 Orangtoeha's , genaamd
Elok Sullatoe, Elck Casisi, Elak Hati-

koe, Elak Manoeelekoe , Elak Makatita,
en Elak Lekapole , ons verwelkomende

de welke eerst met een soopie of twee

zynde geregaleerd , begaven wy ons met

de zelve naar land, en voorts naar de Ba-

leeuw, of ’t Raadhuis, alwaar de mili-
tie daar van te vooren verwittigd zyn-

de, reeds in’t volle geweer stond, ze
ook de Natos der Corcor met schild

en swaard gewapend , die rondom de
Baleeuw een kring geslagen hadden
werdende voor eerst den Orangkaja , en

Orangtoeha’s van Nuniali, in gevolge
UWel Ed. Aghtb geëerde ordre, afge-
vraagt, of aldaar niet verre van strand
ook eenige groote Cafassa-boomen vie
len , om groote balken , bequaam tot
swaare gebouwen, daar van te kappen.
waar op ons tot antwoord wierd toege-
diend, van ja, dat de zelve daar de ge-
heele strand langs , en niet ver van de

zelve , in genoegzame meenigte vielen,
ter dikte van ander half voet in ’t vier-

kant, en 24  30 voeten lang. Vorders
haar Orangtoeha’s af gevraagd zynde
of de beschuldigingen; door den Orang
kaja, Kakiassan, tegens haarlieden inge
bragt, waar waren, van dat wanneer op
Nuniali Comps. Brieven aan quamen,
die na Bonoa, of Saway moesten voort

besteld worden, zy Orangtocha’s, om

zulks te verrigten miemand van haar on-
derhoorig volk wilden contribueeren
waar door de Orangkaja genootzaaki
was zulks door zyn eigene slaven te doen

effectueeren zo antwoordde de Orang-
tocha Elak Sullatoe uyt naam van haar
allen met een groote Assurantie , dat

195INA.
zulks waar was , en zy zig aan de be-
stelling van Compagnies Brieven niet
gelegen lieten zyn ; dog aanstonds be-
merkende, dat dit zyn zeggen vry stout

was, verdraide hy wederom zyne woor
den, en zeide , dat de Orangkaja een
Compagnies brief had ontsangen , dog
dat zy te dier tyd in ’t vieren van eeni-
ge plegtigheeden van haren Godsdienst
zo bezig waren geweest , dat geen een
man konde gemist worden, om de brie-

ven te bestellen , 't welk door den

Orangkaja zynde teegengesprooken
met te zeggen , dat zulles onwaaragtig

was, en dat het, niet eens, maar meer-
maalen , was geschied, dat hy de Ma-
rinjo van de Negry met Compagnies
brieven by alle de Orangtocha’s in 't
rond had gesonden, zonder dat een van
allen de zelve had willen aannemen te be-

stellen, welk zeggen van den Orangka-

ja door den Marinjo genaamt Maca-
tita volkomen wierd geconfirmeerd,
waar na de Orangtoeha ’s werdende af-
gevraagt, of zy dan altyd, als Compag-
nies brieven aldaar aan quamen, juist
met de plegtigheden van haren Gods-
dienst beezig waaren , welke vraag zy
niet konnende oplossen , de zelve met
stilswygen beantwoordden. Haar ver-

ders afgevraagt zynde , waarom zy
ingevolge U Wel Ed. Aghtb. ge-

respecteerde ordre, die zy als Compag
nies onderdaanen verpligt waren te ge-
hoorsaamen) haar Negry in 't gebergte
niet verlieten, en beneden aan t strand

een bequame plaats uitkoosen , om daar
een nieuwe Negrye te maken, en waar-
om zy de reets geextrueerde wooningen
onbewoont lieten staan , waar door zy

genoegzaam te kennen gaven , maar
schynvrienden, en in der daad vyanden
der E. Compage, te zyn, en dat zo zy
obstinaat bleven met in ’t gebergte te wil-
len blyven, de Compe., in plaats van
haar te assisteeren tegens de overvallen

haarer vyanden, tot andere gedagten
zoude moeten komen , met haar ten
proye haarer vyanden over te laaten, en
zelfs middelen in ’t werk te stellen, om

haar over oppositie tegens Comps. be¬
veelen zodanig te straffen, dat het haar
en hare nakomelingen, smertelyk zoude
vallen ; waar op de Orangkaja Kakias-
san voor eerst antwoorde, dat hy altyd
bereidwillig was geweest, om Comps
bevelen naar te komen, en altyd, met
zyne Negrye aan strand te verplaatsen,
daar van blyken had willen geven, dog
dat zyne Orangtoeha’s zig altyd tegen
dit zyn goed voorneemen hadden geop-

geweest ymandposeerd, en onwillig
van haare onderhoorige met der woon
naar beneeden te licentièren. De Orang-
toeha Elak Sullasoe voor zyn medemaats.

Bb 2 en
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ole, werdende afgevraagd, of zy nu be¬en zigzelven ’t woord nemende, ant-
reid waren , en in opregtigheid aanna-onbe¬woordde wederom met groote
men , in vervolg Compagnies beveelenschaamtheid, en Assurantie, dat hy ten
stiptelyk te observeeren , en met haartyde dat Ernst Cnipping , doenmaals Se-
Negerysvolk op strand af te komen,cretaris van Politie, als Admiraal met
onder toesegging, dat , zulks doende,eenige Corcorren in voorige tyden op
de E. Compe. haar als trouwe onderdaa-hare stranden was, de zelve hem belast
nen zoude aanmerken , en beschermenhadde, van Lakaela op Nunialy te ko¬
tegens alle overlast , die zy van haaremen woonen , ’t geen hy agtervolgd
vyanden zouden te verwagten hebben,had, derhalven hem vremd dagt, dat hy
daar, zulks niet opvolgende, zy, totnu weder van woonplaats veranderen.
ecken van Compagnies gramschap overen aan strand zoude moeten komen woo-
hare wederspannigheden, niet anders alsnen, en dat, niet tegenstaande zy de E
’t tegendeel zouden moeten beproeven,Compe, als haar Opperheer, erkenden,
waar op de Orangkaja antwoorde, daar’t egter in haar magt stond te woonen,
toe altyd bereid te zyn geweest, en nogzodanig en waar zy wilden, zonder
te zyn en als een trouw onderdaan vandat de E. Compe haar daar in konde
de E. Compe. te willen leven en ster-constringeeren. ’t Gemeene volk mee
ven, dog, zo als de Orangtoeha’s ge-de ondervraagd zynde, waarom zy nala
reed stonden zig op de zelve vraag tetig waren , in Comps bevelen te ge
verklaren, quam de Marinjo Macatita,hoorsaamen , met onwillig te zyn tot
by den Orangtoeha Elck Macatita, hemCompagnies brieven te bestellen, en met
aanstootende , en zeggende , dat hy’er woon in ’t gebergte te continueeren.
zulks niet zoude bekennen, ’t zelve welant woordde de zelve daar op, dat zy af
tot drie malen repeterende, ’t welk doorhangende waren van haren Orangkaja,
ons duidelyk verstaan zynde, en hy Ma-en Orangtoeha ’s, en der zelver bevelen

rinjo , op afvragen , ook niet ontken-in alles moesten gehoorsaamen, en door
nende zulks gezegt te hebben , wierdde zelve niet werdende geordonneerd
nem al mede aangezegt met de boven-Compagnies brieven te bestellen, zulk-
gemelte Orangtoeha ’s naar Ambon teop haar eigen authoriteit ook niet ver-
zullen moeten vertrekken, om zig we-mogten te doen, en den Orangkaja, en
gens het voorsz. te verantwoorden , enOrangtoeha’s, met 'er woon in’t ge-
ter Judicature van U Wel Ed. Aghtb.bergte blyvende continueeren , zy ook
gesteld te worden, ’t geen hy met stil-niet dorsten zig van de zelve te separee-
zwygen beantwoordde, werdende daar opren , en haar wooningen aan strand te
de zelve vyf persoonen onder goede op-extrueeren.

zigt na boord der Moorsche CorcorrenNaar welke wederzydse vraagenen

gezonden, te weeten :ant woorden, dan naeukeurig onderzogt
werdende , wie wel de voornaamste

Elak Sullatoe , op de Corcor vanroervinken of belhamels van alle deeze
Bonoa.yngereegeltheeden waren wierden de

Elak Casisi op de Corcor van3
zelve bevonden te zyn de Orangtoeha ’s

Waccasihoe.Elak Sullatoe, Elak Casisi, Elak Hatikoe,
Elak Hatikoe , op de Corcor vanen Elak Manoeelekoe, de welke daar or

Tomoeara.ook ondervraagt zynde, of eenige klag-
Elak Manoeelekoe, op de Corcor vanten tegens den Orangkaja Kakiassan

Assaloelo, enhadden in te brengen, antwoordden een-
Marinjoe Macatita, op de Corcor vanmondig van neen, niets ten zynen laster

7te konnen voortbrengen weshalven Larike.

haar zynde aangezegt, dat zy vier Orang-
Naar wegvoering van welke 5 Per-toeha’s (ingevolge U Wel Ed. Aghtb

soonen, de voorsz. twee Orangtoeha ’sgehonoreerd bevel) met ons zouden
moeten naar Ambon vertrekken , om Macatita en Lekapole, ook toestemder

in de beloften van den Orangkaja Kakizig teegens de beschuldigingen van ha

assan, zeggende, dat zy dezelve trouren Orangkaja voor U Wel Ed. Aghtb.
welyk zouden naarkomen , necmendete defendeeren , nam de Orangtocha
zy met haar drien aan , binnen de tycElak Sullatoe wederom het woord op, en
van twee maanden haar Negrye vanantwoordde, dat de Comp haar believen
rebergte aan strand te transporteeren;met hem doen mogt, of hem vermoor
log haar daar op vertoond werdendeden, of in de ketting slaan, zo als de zelve
dat zulks de eerste maal niet was, zygoet dagt, dog de andere Orangtoeha's
lieden de E. Compe met goede belof-beant woordden deeze stelling maar met

ten, en niet naarkoming van de zelvestilswygen, waar op dan verders de O-
hadden misleid, en dat het nu de laatsterangkajen, en de twee overige Orang
maal zoude weesen , weshalven zy zigtoena s, Elak Macatita, en Elak Lcka-

had-
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hadden te wagten Compagnies geduld
te veel te tergen , of zouden door ver-
swaaring van straf, daar van gevoeler
hebben , dog zy persisteerden by haar
beloften, met toezegging de zelve op-
regtelyk te zullen naarkoomen.

dieWaar na de Orangkaja Kakiassan
ons in deezen niet geheel onschuldig
scheen , nog in 't byzonder ernstiglyk
vermaand wierd , zyne beloften 10.

gens ’t transporteeren zyner Negerye
aan strand als nu na te komen , door
dien de Orangtoeha 's, die hem altyd
daar in (volgens zyn zeggen) gedwars-
boomd hadden, nu van hem afgevoerd
wierden , en hy derhalven geen ont
schuldiging konde by brengen op der
zelver onwilligheid, weshalven, by lan
ger vertoeven in’t volvoeren van zyne
beloften, hy klare preuven zoude geeven.
dat het altyd alleen zyn schult was ge-
weest, en niet der Orangtoeha’s ,die

die nu op zyne beschuldiging na Am-
boina moeste vertrekken, alle 't welke

hy Orangkaja nogmaals met betuigin-
gen van getrouwe onderdanigheid te
gens de Ed. Compe. beantwoordde, hem

Drangkaja, ende Orangtoeha’s ook
verders afvragende, of, by aldien de E
Compe voorsz. Coeffassa-balken mogte
benodigt zyn , zy wel genegen zouden
wesen de zelve voor de E. Compe.te
kappen, ’t geen zy beantwoordden, dat,
haar zulks aanbevoolen wordende , zy
zig altyd bereidwillig zoude toonen,
die beveelen te volbrengen, en op af-
vrage of daar ontrent geen ander be-
quaam timmerhout te vinden was, ant

woordden zy van neen, buiten voorsz

Cofassa-hout geen ander, of dat be
quaam was, aldaar te groejen.

Verders quamen de Orangkayen van
Bonoa, Larike , Waccasihoe, en As-

aloelo haare klagten institueren tegens
sie van Nuniali, over dat de zelve zon-

der Pas-cedul tot voorby den hoek van
l’anoeno quamen, onder pretext van tt

visschen, als anderzints , dog dat zulks
inderdaad alleenlyk maar was  om te
moeskoppen , te rooven, en te moor
den , waar van de voorsz. Orangkaja ’s
zeiden reeds aan haar onderhoorige ex-
empelen gezien te hebben, en dat by na
vorsching van de daders, zulks altyd ge-
legt wierd op de daar ontrent woonen-
de Alfoereesen , daar in tegendeel die
van Nuniali, daar in stilheid komende,
en weder vertrekkende , niet zonder
groote reeden daar van door haarlie-
den gesuspecteerd wierden , verzoeken-
de uit dien hoofde , dat de ingezetenen
van Nuniali zoo ver buiten haar district
willende gaan visschen, of eenige ande-
re besigheden verrigten, geordonneerd
mogten werden , daar toe alvoorens een
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vas van den geposteerden Corpi. tot
Saway te halen, met expressie der na-

men van de zelve inlanders , die der-
vaards zouden vertrekken, op dat, ee-

nige roof, of moorderyen geschieden-
de, men ’er na konde vorschen, of die
van Nuniali te dier tyd daar geweest
waren, en alzo den regten dader uyt-
vinden , welk verzoek wy haar Orang-
kaja’s beloofden aan UWelEd. Aghtb.
te zullen voordragen, op dat zy U
Wel Ed. Agtb. gerespecteerde dispositie
laar op mogten erlangen.

Insgelyks klaagde de Orangkaja van
Lissabatta, dat , ten tyde van de Ede.
Teer Gouverneur, Dirk de Haas Zalt.
deszelfs Negory ’s volkeren zig van die
van Nuniali hebbende gesepareerd, ze-
dert die tyd nog verscheide van zyn
onderhoorigen by die van Nuniali wa-
ren verbleven , en door dien zyne Ne-
gerye als nu op Saway quarts-dienst
noest præsteeren , en de zelve zeer
swak van manschap was , verzogt hy,
dat die van Numali mogten geordon-
neerd werden, dezelve zyn onderhoori-

gen hem weder ter hand te stellen, om
naar zyne Negerye te voeren, waarOp

wy hem ten antwoord dienden , dat, U
Wel Ede. Aghtb. met het gros der Hon-
gi-vloot binnen 2  3 dagen staande te
olgen , hy Orangkay ’t zelve verzoek
aan U Wel Ed. Aghtb zelfs konde doen,
om U Wel Ed. geëerd goet vinden daar
op te verstaan.

Werdende verders, op versoek van
den zelven Orangkay , die ons een Pas
vertoonde van den geposteerden Corpo-
raal tot Saway, gedateerd den 20. Oc¬
tober, waar by hy gelicentieerd wierd
zig met zyne Corcor by de Hongi te
vervoegen , den Orangkaja van Nunia-
li bevolen de behoorlyke Manschap te
formeeren, om de Corcor van Lissabat-
ta te helpen bemannen, en van strand,
daar dezelve opgehaald lag, in zee te
brengen, ’t welk door den zelven aan-
stonds geeffectueerd wierd, en wy, hier
niet nodigs meer hebbende te verrigten,
vertrokken naar boord, alwaar ontrent

nalf elf uuren op de gewoone zeynschoot
de dreggen geligt wierden, en de vloot
voorts aan ’t scheppen raakte. Even
aaar de middag , quam aan ons boord
de Orangkaja van Hatilen , met die
van Hatoewe, die met haar Corcor by
de Vloot waren gekomen , om ons te
verwelkomen, de welke ons, op afvra-
ge waar de Corcor van Saway en Besi
leef, berigt gaven, dat de Corcor van
Saway schepvaardig had geleegen , dog
lat de Negery Besi, die de zelve Cor-
cor, neevens die van Saway moest hel-
pen bemannen, zich, nu drie dagen ge-
leden, met d’Orangkaja en al, bosch-

Bb 3 gaard
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werdende hemi verders ook aangezegtwaars in hadde begeeven, zonder dat
dat nu hem op zyn verzoek zoo veelzy op onze afvrage ons cenige reden van
Comps volk wierd medegegeven, omdit wegvlugten konden geeven.
de bewuste exstirpatie te doen, hy der-Een half uur naar dato quam een O¬
nalven goede zorg moest dragen , datrembaey mede aan boord, met Imam Sa-
geene der zelve op dien togt eenig quaadrasa van Saway , die ons een brief over¬
wedervoer , alzo hy daar voor aanspre-handigde van den Corporaal, Jurrien
kelyk zoude wesen , waar op hy metSpringveld tot Saway, aan U Wel Ed.
woorden en gebeerden betuigde zynAghtb geaddresseerd, welke wy onder
noofd daar voor te pand te stellen , enons hielden, om ter gelegene tyd dezel-
zoo de zelve lieden eenig quaad weder-ve schuldpligtig aan U Wel Ed. Agtb.
voer, hy ’t zelve gaarne wilde ver-voord te bestellen , verhalende ons den
liesen.zelven Imam Sarassa mede het wegvlug-

Hier op wierden de behoorlyke or-ten van die van Besi, gelyk hier vooren
dres gezonden, om de voorsz. militairen,vermeld staat, zonder al mede (volgens
en’t volk van Tomoeara aan land tezyn zeggen) de reden van dat gedoente
doen komen , en den Orangkaja vante konner uytdrukken.
Tomoeara verders belast met zyn on-In de Bogt van Bolela quam een O¬

derhebbende Corcor aldaar zoo lang terembay aan ons boord, met den Orang-
ertoeyen, tot dat de voorsz. uytgezon-kaja van Saleman, genaamt Mattahoca

denen van hare expeditie weder te rugvertoonende een pas van den Corporaa
voormeld, waar by hy nevens agt kop- quamen, en als dan ons maar aanstonds

en wierd gelicentieerd, om in de Ne- naar de strand Wapoeal , even voorby
gerye der Alfoereesen, genaamt Oelasoe- Maloan, te volgen, dog indien wy van
ni, eenige Nagelboomen op te speuren. daar reeds mogten vertrokken zyn, zy
en, naar verrigting van saaken , weder ons als dan maar regt door op Saway
te rug te keeren, zynde de zelve pas zouden komen opzoeken.

gedateerd den 23. van de loopende 't Zelve nu alles weder zoodanig be-
maand October. steld zynde, en om geen tyd te verlic-

Met de zelve Orangkaja Mattahoea sen , geraakten wy na twee uuren we-
verscheen meede aan boord den Alfoere- der aan het scheppen , passeerende on-
sen Radja, Elak Saulatoe, Radja van trent halfvier uuren de Alfoereesche Ne-
Lakaela, als ’t gebied hebbende over geryen Cassieli, en nog een andre, aan den
het District, alwaar voorsz. Nagelboo- top van een zeer hoog gebergte gelee-

gen.men zouden staan , de welke, daar op Wy advanceerden ontrent in5
ondervraagd zynde, verklaarde, dat ter uuren tot voor ’t strand van Maloan,
plaatse voorsz. 6 7 groote Nagelboo- alwaar onze Gnatohoedi , Titameten,
men waren staande, met presentatie, zo ons waarschoude , dat het hier tyd was
’t ons geliefde volk mede te zenden, de met de vloot te ankeren, om dat , tot
zelve aan te wysen, en die te laten exstir- de strand van Wapoeal voortscheppen-
peeren , waar op wy goedvonden alhier de , daar geen goede reede voor de Vloot
een Corporaal met 4 schildergasten aan geduurende de nagt was, dog hem daar
land te zetten, die zig, nevens zoinlan- op vertoonende, dat wy alle mogelyke

poed moesten aanwenden , en geen deders van de Corcor van Tomoera, behoor
lyk van bylen en parangs voorzien , on- ninste tyd verlooren laten gaan, en dat
der geleide van de zelve Mattahoez, wy mogelyk nog des avonds de volke-n

Elak Saulatoe, die ook beloofde nog 20 ren van Loemacla, en Hatoenoeroe zou-

van zyn onderhoorige Alfoereesen daar sen konnen laten afroepen, waar op hy
by te zullen geeven ter plaatze meer Titameten zeide , dat aan de strand van
gemeld zouden transporteeren, om de Wapoeal alleenlyk voor 3  4 Corcor-
uytroeying van voorsz. Nagelboomen ren bequame anker-plaats was , om des
te doen, en nauwkeurig naa te speuren, nagts in veiligheid te konnen leggen, en
of ’er geen meer van dito slag aldaar ge- niet voorde geheele Vloot, weshalven wy
vonden wierden , alzo ons Titameten, vaststelden met de Corcorren van Oelat,
Orangkaja van Bonoa berigtte seekerlyk Bonoa, en Lissabatta, voor uyt te schep-
te geloven , dat 'er meer van dito boomen en, en de resteerende Vloot voor Ma-
stonden, als 'er op gegeven waren,met last loan ten anker te laten, met aansegging
om dan daar mede ook zodanig te han van ’s anderendaags met ’t lumieren van
delen , vermanende verders hem Radja den dag ons te moeten volgen, ’t geen
Lakaelc, onder ’t drinken van een soopje- dan zodanig in ’t werk gesteld wierd;
en met beloften van recompens, nadere gaande de voorn. drie Corcoren weer aan

t scheppen: en quamen verders ontrentonderzoeking na speceryboomen onder
zyn District in’t werk te stellen, en daar 7uuren des avonds voor de strand Wa-

t oel ten anker, waar op wy raad pleeg-van behoorlyke aanwysing te doen,

den, wat middelen door ons nu best in 'tgeen hy aannam te zullen volbrengen,
werie
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werk dienden te werden gesteld , om
de volkeren van Loemaela, en Hatoe
noeroe, af te doen komen, en, naar goe
de informatien, bevonden wy, dat d’'In

landers van Nuniali met dezelve Alfoe
reesen wel in 't beste verstand leefden

zoo dat beslooten wierd eenige van dis
inlanders naar voorsz. Negeryen toe te
zenden , en de voorsz. Alfoereesen uit
Compagnies name te laten verzoeken af
te willen komen, alzo wy van noodige
zaaken met haar hadden te handelen,
naar welk besluyt de Orangkaja var

Nuniali, met Lissabatta te zamenschep
pende , aan boord zynde ontbooden
hem aangezegt wierd, ten eynde voorsz.
6ofy van zyne onderhoorige te moeten
derwaards zenden , en, zo ’t mogelyk
was, nog dezen avond , om zoo vee
tyd uyt te winnen, als doenlyk was; dos

de zelve Orangkajaant woordde, by avonc
zulks niet te konnen geschieden, maan
dat hy s’anderen daags s’morgens mer
het lumieren van den dag bereidwillig
was , zyn volk ten einde voorsz. af te
zenden; dog op onze zyde egter wer
dende geurgeerd, zulks nog ’s avonds te

temoeten geschieden , om dat anders
veel tyd verloren ging, en hy egter by
d’onmogelykheid persisteerende, wiert

hem dan belast zyn volk, ’t geen der
waards zoude gaan , met het lumieren

van den dag te doen vertrekken , en hy
met het drinken van een soopie wede
naar boord gedimitteerd, naar het wel-
ke het behoorlyke avond Gebed naar

behooren wierd gedaan.
Dingsdag den 27. dito , ’s morgens

met het lumieren van den dag, vertrok
ken van hier S inlanders van de Nege
rye Numali, met schild en swaard wel

gewapend, naar Loemaela, en Hatoe
noeroe, om aldaar te verrigten , ’t geene

op gisterigen datum in deesen genoteert
staat.

Ontrent 7 uuren quam alhier medt
ten anker het resteerende van onze Vloot

die op gisteren aan de strand van Maloar

gebleven waren
Ontrent ruim 10 uuren quamen de

hier vooren gemelte 8 inlanders van de
Negery Nuniali weder te rug, de wel-
ke ons tot rapport bragten , dat zy ge

avanceerd zynde tot digt by de Neger
Hatoenoeroe , aldaar gevonden hadder

den Soon van den Radja van de zelve
Nezery, genaamd Latoe Loematapoetch
verzeld met eenige andere Alfoereesen
van die Negery, als wanneer de Nuni
aliers haar last aan den zelven bekent

maakten , die daar op haarlieden to
antwoord dienden , dat haar gewoonte
noyt mede gebragt had, op ontbod van
de E. Compe af te komen, en dat zy

derhalven tot zulks te doen nog onge-
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genegen waren , ook dat zy stonden
onder het hooger gezag van den Radja
van Sahoelau , en buyten zyne ordre niet
vermogten af te koomen, dog zoo hy
Radja Sahoelau zelfs wilde afkomen, zy
als dan geneegen waren hem te volgen, en
neffens hem by de E. Compe. aan strand

te komen, dog, volgens gegeve last, die
van Nuniali ons verzoek nogmaals her.
halende, met te zeggen, dat haar geen
leet zoude geschieden , en dat men
Compagnies wegen alleen ergens over
met haar wilde spreken, bleven zy Al-
foereesen egter by haar voorgaande wei-
gering persisteren, zoo dat die van Nu-
niali vrugteloos moesten aftrekken.

Waar over dan gedelibereerd zynde
hoedanig, men nu best op een andert
wyse deze Alfoereesen tot afkomen zou
de disponeeren , ten dien einde alle de
Opper-hoofden der alhier present zyn
de Corcorren aan boord van den Admi-

raal zynde verscheenen, wierd bessooten
ontrent 150 man van het Corcors-volk,
onder een elcorte van een Corporaal, en

6 soldaten , derwaarts te zenden, met
dusdanige ordre, als hier onder vermeld
staat

Dat alle het Corcors-volk zig be-
hoorlyk van schild, en swaard , hasaga-
jen , bylen , en parangs , zoude voor-
zien.

Dat voor af egter in’t gezigt van de
volgende zouden marcheeren 10 inlan
ders van de Corcor van Lissabatta, en

Nuniali, z0 om de weg aan te wysen
als om nogmaals te zien, dat zy de Al-
foereesen tot afkomen konden bewe

gen, in welk geval dan het resterende
volk voor af weder te rug zoude trekken.

Dat deze zouden volgen de Corpo
raal, met 6 soldaten, behoorlyk gewaa
pend, en voords in ordre alle de inlan
ders van de andere Corcorren.

Werdende den Corporaal dan verders

belast, als hy by de voorsz. Alfoereesen
zoude gekomen zyn, met alle min-
saamheid de zelve te persuadeeren, haar
Radja’s, of eenige gemeene mannen
onder hen , tot ons te doen afkomen,

om de zelve Compagnies- wegen aan-
gaande eenige noodige zaken te onder-
vragen , daar toe alle redenen by te
brengen, die dienstig mogten zyn haar
daar toe te persuaderen, dog, zo de zel-
ve daar toe weigerig bleeven, al mede
met minnelykheid te verzoeken , dat
men haar in hare Negery mogte volgen,
alwaar gekomen zynde, hem uytdrukke.
lyk belast wierd nauwkeurig te inquire-
ren, of aldaar ook Nagel- of andere Spe¬
cery-boomen wiesschen, en daar on-
trent niet alleen het berigt van de zelve
Alfoercesen te gelooven, maar zelfs zyn
oogen te gebruyken, en zyn byhebbend

gezel-
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Volk.
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cor na de wal te halen, en naar deszelfsgezelschap zulks ook te belasten om met
gesteldheid nauwkeurig te vernemen;alle omsigtigheid de zelve op te speuren.
verhalende ’t volk van Werinama, haaren de zelve gevonden, of wel door de
Corcor gebrooken te zyn, door de dregAlfoereesen aan hem zelfs ontdekt zyn-
van de Corcor van Ouw , die naa haarde, de Radja’s permissie te verzoeken,
ten anker gekomen , en zyn dreg zoode zelve te mogen omvellen, of dat zy
digt aan hare Corcor landwaard aan uyt-Radja’s haar volk wilden belasten de
gebragt had, boven dien zeggende denzelve om te vellen, met toesegging,
Pati van Quw verzogt te hebben zyndat de E. Comp. haar daar voor eerlyk
dreg wat verder af te leggen, ’t geenen rykelyk zoude beloonen, en dat, wan-
door hem zoude zyn geweigerd gewor-neer zulks toegestaan wierd, zy alle, die
den; waar tegens de Pati van Ouw in-haar opgegeeven wierden , of die zy
bragt, dat zyn dreg ver genoeg van dezelfs zouden komen te ontdekken, maa
Corcor van Werinama hadde afgelee-zouden laten omkappen, zo wel kleine,
gen, dog dat zy zelfs zig met haar land-groote, en ons eenige takjes sen zo de
touw zo ver strandwaard aan hadden ge-zelve ’er aan waren) ook de vrugten var
haald, en alzo met de kiel op de steenende zelve tot een teeken zouden toe bren
gekomen waren. Altoos de Corcor ontlegen , en goede notitie houden , hoe
digt, en op de wal gehaald zynde wier-veel zy van elke zoort zouden komer
bevonden onder digt aan de Kiel een ta-om te kappen, en op de zelve omkapping
melyke opening of gat bekomen te heb-by voorsz. Radja’s ook hard aanhouden
ben , waar door cen meenigte water inmaar dat zy by hartnekkige weygering
de Corcor was geloopen, en een grooteom zulks te gedogen, en dat de zelve
quantiteit van haar mondkost, bestaandeAlfoereesen zig absolutelyk daar teegens
meest in Sagoe, daar door was bedorstelden, als dan geen geweld zouden ge
ven, ten minsten met zout water door-bruiken, om haar zelven in de waagschaa
weekt. Hier naa wierd dien van Weri-te stellen, maar dat zy in zodanigen ge
nama aanstonds belast hout te gaan kap.val in ’t wederkeeren buiten ’t bereil
pen, en ’t zelve gat, ten besten doenlyk,der zelver Alfoereesen zynde gekomen.
weder toe te kalefaten, ten welken ein-zylieden konden omkappen zoodanige
de op haar verzoek door ons haar eenigespecerybomen, als zy op weg in haar re
spykers wierden inhandigt, en zy, voordstour mogten vinden , en by aldien he
met 't stoppen van haar lck besig zyn-mogte gebeuren, dat de zelve Alfoeree-
de , kreegen daar meede ontrent 5uu-sen op haarlieden aannadering quamer
ren des naarmiddags gedaan werk, en ,te retireeren, en uyt haar Negeryen zig
haar nog bequame goederen daar wederverder bergwaards begaven , zylieden
in hebbende doen brengen, raakten dedan vryelyk tot in de Negeryen zouden
zelve kort daar na van de wal weder optoetreeden, om in de omher gelegent
stroom.bosschen naar Speceryboomen zeer nauw

Ontrent 2 uuren naarde middag quamonderzoek te doen, en alle, die zy mog-
ten vinden, maar invoegen voorsz. on- alhier by ons aan strand een Alfoerees
der de voet te kappen , dog dat in zul van Maloan, ons uyt de naam van zyn
ken geval zy lieden zig niet moesten se Orangkaja boodschappende , dat hy

hebbende gezien , dat de Corcorren al-pareeren, maar by den anderen houden
om voor de schielyke overvallen deeze hier ten anker lagen , hem Alfoeree-
moorddadige Alfoereesen bevryd te nadde afgezonden, om te onderstaan, of
zyn wy nog lange hier zouden blyven leg-

Met deese ordre, invoegen voorsz. ver gen; zo ja, dat dan voorsz. zyn Orang-
trok dan ontrent de middag de voorsz kaja tot ons aan strand zoude afkomen
troep Soldaten, en Inlanders (naar da om ons , als de gewoonte en zyn pligt
wy de zelve bezigtigd, en over de 170 mede bragt, te komen verwelkomen

man sterk te zyn bevonden hadden en dusdanig zyn onderdanigheid aan de
boschwaard in naar boven gemelde Ne- E. Compe te bewysen , waar op hem

geryen. Alfoerecs geantwoord wierd , dat wy
Naar ’t vertrek van dit detachement verblyd waren , dat de Orangkaja zoo

terwyl wy langs de strand wat gingen bereidwillig zig teegens de E. Compe
betoonde te zyn, dat wy zelfs niet wis-wandelen, zagen wy de inlanders van de

Corcor van Werinama alle hare mond ten, hoe lange wy alhier nog zouden
vertoeyen , door dien eenig volk naarkost, en verdere bagagie, uyt de zelve aar
Loemacla, en Hatoenoeroe, zynde ge-land brengen, waar van de oorzaak af
gaan, om met de hoofden dier Nege-gevraagt hebbende , gaven ons tot ant
ryen te spreken, wy naar der zelver we-woord, dat haar Corcor, van onderen ge-
derkomst aanstonds van meening warenbrooken zynde, reeds veel water in had
te vertrekken , derhalven zyn Orang-en zy derhalven hare goederen daar uyt

kaja konde afkomen, zoo hy wilde,aan land bragten, om naderhand de Cor
en
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dat 't onbillik zoude zyn ongewapend byen dat , zo wy nog alhier mogten zyn,
hem te komen, daar hy en de zyne zowy hem zouden ontfangen, dog zoc
wel gewapend waren, dog zo zig wildenwy reeds vertrokken waren , dan zyn
ontwapenen hy desgelyks doen zoudeafkomst niet noodig zoude zyn, temeer

alzo Maloan (volgens aan ons gegeever 't welk door Latoepoloea zynde aange-
nomen, begaf de Corporaal zig zonderberigt) ontrent ; uuren van strand afge

legen was , by gevolge wy geen gissing schietgeweer alleen met een inlander van
Nuniali, en een van Bonoa , derwaardsmaakten te zullen konnen blyven leg

gen ter tyd Ey Alfoerees deze bood dog dat hy Latoepoloea, by aannadering
rschap aan zyn Orangkaja gedaan , bemerkende, dat den Corporaal zyn de

den zelven daar op afgekomen was, ze gen nog op zyde had, met hem niet wil-
de sprecken, voor hy dezelve ook afge-dat hy Alfoerees met deeze boodschap

aan zyn Orangkaja , wederom ver- legt hadde, ’t welk de Corpl. weigerde
trok. te doen, als zeggende , een soldaat te

Tegen den avond ontrent ; uurer zyn , en uyt dien hoofde zyn zydge
arriveerde aan strand weder te rug, het weer niet vermogt af te leggen, en dat

derachement der militairen en gewa- hy Latoepoloea daar voor niet behoeide

pende inlanders, die op de middag naar te vreesen , daar op hy ook genaderd
Loemaela, en Hatoenoeroe, waren ver- was, en had hy Corpl. voorsz. Latoepo-
trokken, waar van de Corpl. aan boort loez verzogt , met hem te willen aan

verscheenen zynde , dit volgende rap strand gaan, om van Compagnie’s wee-
port decd : dat hy met zyn gezelschap gen met het hoofd der aldaar leggende
een zeer moeyelyke weg hadde gepas- Hongi te spreeken , onder verzeeke
seerd , als konnende maar een man tef- ring, dat hem geen het minste leet ge
fens daar door gaan, en overal met kui schieden, maar hy met alle vrientschap
len en gaten vervuld, dat zy naar de zoude ontfangen worden , waar op hy
zelve waren gekomen by eenige inlan Latoepoloea hadde geantwoord , dat zy
ders van Haroenoeroe , dewelke door noyt eenige gemeenschap met de Compe
die van Nuniali en Lissabatta zynde hadden gehouden, en derhalven ook noyt
aangesprooken, zy Hatoenoereesen nie tot de zelve waren afgekomen , dat hy

ook stond onder den Radja van Sahoe-hadden willen staan, maar zig gelyk al
lau, zonder wiens last hy niet dorstvlugtende geretireerd hadden, zeeker

lyk, gelyk uyt ’t vervolg zal blyken afkomen , uyt vreeze van qualyk door
den zelven daar over te zullen gehan-daar maar alleenlyk geposteerd geweest

zynde, om onze desseinen te recogno- deld werden , dog 2o hy Radja Sghoe¬
sceeren, de welke, ons vernomen heb lau zelts wilde afkomen , zy hem dan

zouden volgen, om persoonelyk te ko-bende , als vlugtende zig geretireerd

men hooren, wat van ’s Compagnieshebben, om van onze komst aan haa

begeerte was , waar op de Corpl. hemhoofd rapport te doen. Daar na ver
te gemoet voerende, dat de Compe mag-haalde hy Corpi gekomen te zyn aar
tig genoeg was haar teegens Radja Sa-een digt Bamboes-bosch , waar van de

wegen , door’t omkappen van zeer vee hoelau, en alle hare andere vyanden, te
le Bamboesen , ook genoegsaam toege beschermen, en zy daarom geen reden
ftopt waren 20 dat zy met groot van beschroomtheid konden hebben,
mocyte daar door geraakten , waar na zeide hy Laicepploea, dat Radja Sahoelau

hy quam op een vlakte , ziende op eer alleen haar opperheer was, en zy onder
heuvel in ’t hangen van ’t gebergte vy niemand, dan onder hem , wilden staan,

en nog minder de Compe volgen, waarAlfoereesen staan, die hem gezegt wier
den te zyn Latoepoloez , zoon van der op de Corp. hem vraagende, of zy dan

Radja Saboelau daar van niet zoudenRadia Latocloematapoeli van Hatoenoe
roe , met 4 gemeene Alfoereesen, als konnen verwittigen , en den zelven tot
zyne lyfwagten, en op een klyne di afkomen verzoeken, antwoorde hy, dat

deszelfs Negerye te ver, en meer als driestantie verder na boven , verhaalde hy

Corpl. nog een groot getal van dezel dag-reisen van daar afgelegen , en hy
ve Alfoereesen te hebben gezien , zyn- ook ongenegen was zulks te doen. De
de alle met schilden en swaarden we Corp. hem verder gevraagt hebbende
gewapend, dat hy Corpl. aan voorsz. La of daar geen Nagel, of Noote-boomen
toepoloen hebbende bekend gemaalet, da wiesschen, en zo ja, dat hy permissie
hy gaarne met hem zoude sprecken verzogt, om de zelve te mogen omver-
waar op hy Latoepoloca ant woordde zulk. kappen, onderbelofte, dat de E. Comp-
niet toe te staan, voor en aleer hy Corp haar daar voor een eerlyke en rykelyke
zig ontwapende , en dan kon hy alleer belooninge zoude geeven, en zo zy niet
by hem komen, moetende de restceren wilden , dat hy E. Corpl. de zelve liet
de van zyn volk zo lange te rug blyven uytroeyen , dat zy dan zulks zelfs wil-
waar op den Corpl. hem demonstreerde. den effectueeren in presentie van eenige

II. Deel. Cc
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van Compagnies volk , die tot zeker-
heid zulks mogten zien, dog hy Latoe-
roloea antwoorde geen Specery-boomen
onder zyn District te staan, en dat derhal-
ven d’’omverkapping onnodig was , en
dat die geen, die zulks aan de E. Compe
hadden wys gemaakt, zelfs maar zouden
boven komen, om die om te kappen,
welk hy Latoepoloez zeide met verlangen
te gemoet te zullen zien. De Corpi
insteerde verders om met zyn gevolg tot
nde Negive temogen marcheren, onder
oorwendsel om dezelve te bezigtigen, 't
3een hy Latoepoloez wel uytdrukkelyk
weigerde, zeggende, zo zy zulks wilden
doen, hy de zelve (al schoon Compag
nies volk, of niet) alle zoude doen een
voor een den hals breeken, zonder ie-
mand van allen te sparen, weshalven hy
den Corpl. ried maar aanstonds weder
beneden waards te trekken, of dreigde
dat hy met alles te doen ombrengen aan-
stonds beginnen zoude , waar op de
Corpi. willende afscheid van hem ne-
men, en ten dien einde hem de hand

geven, liy Latoepeloea geweigerd had
hem Corpl. de hand te geeven, maar
hem een bos pinang had doen behandi

gen, om dezelve aan ’t hoofd der Cor
corren te schenken , waar op hy Latoe
poloea zig naar zyn ander volk had be-

geven , en hy Corpl. verder beneden-
waards was gemarcheerd.

Ontrent het retour van den voorsz.

Corpl. quamen by ons aan boord de o-
rangkaja Titameten van Bonoa, en Ka-
kiassan van Nuniali, ons berigtendet
geene volgt:

Ontrent de Orangkaja Titameten, dat

by aldien de E. Compe. de hier boven
ven geciteerde Negeryen , Loemaela,
ep Hatoenoeroe met geweld tot hun
pligt wilden dwingen, de Alfoereesen
van Maloan (die altyd goede vrienden
van de E. Compe. waren geweest) daar
toe wel de bequaamste zouden zyn, en
door de sterkte van haar manschap, be¬
staande in ontrent 5oo strydbare kop
pen, suffisant zouden zyn, om die van
Loemaela en Hatoenoeroe, maar on-
trent 300 diergelyke koppen uytmaa¬
kende, volkomentlyk onder te brengen,
ook dat Radja Latea , die met zyn on

derhoorige in oorlog teegen die van
Loemacla en Hatoenoeroe lag, daar toe
ook een bequaam hulpmiddel zoude zyn,
en dat by aldien de E. Compe de zelve
Alfoereesen daar toe last gaf, hy Tita-
meten vast stelde, dat zy het zelve met
vreugde zouden aanneemen , om haar
geswoore vyanden, de Oelisiwa’s, alle
mogelyke schade en afbreull te doen.

Ten tweeden rapporteerde de Orang-
lyja Kakiassan van Nuniali, op afvra-
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ge , waar ’t van daan quam , dat ider
Negery twee Radja ’s had , daar anders
elke Negery maar een Radja had, te
weeten Loemacla een Radja, genaamd
Latoca Eya, en Hatoenocroe, Latoeloe-
matapoeli , dog, dat elk der voorsz. 2
Negeryen nog een tweede stem had, als
Loemaela, Latochalea, en Hatoenoe-

roe , Latoeloemaerang , en dat deeze
tweede stemmen ook de naam van Rad-

ja voerden ; ’t geen hy verders zeide
even eens te zyn, als op Amboina de

Radja en Pati van de Negery Soya, dog
dat de tweede stemmen van de Radja s
niet afhankelyk waren, maar yder in zyn
Soa een absoluit gezag voerde.

Verders verklaard hy , dat hy (hoe-
wel altyd in vrientschap met de zelve
volkeren geleefd , en uyt dien hoofde
een zeer gemeene ommegang daar mede

gehad heef-) van kints gebeente af tot
nu toe noyt gehoord heeft, dat in voorsz.

Negeryen cenige Speceryboomen van
Nagelen, of Nooten, wiessen, verders
gevraagd zynde, of hy ook gehoord, of
eenige kennis had, van de ontmoeting,
die Titameten, nu ruim een jaar geleeden,
met de volkeren dier twee Negeryen ge-
had had, antwoorde den Radja van Ha-
toenoeroe, genaamd Latoe Loematapoeli.
gehoord te hebben , dat hy Titameten
qualyk hadde bejegend , om dat de zel-
ve tot haar lieden quam, om Nagel-bo-
men te exstirperen, en, door dien de zel-
ve daar niet vielen, hy ook niet begeer-
de, dat hy Titameten in hare Negeryen
quam, alzo daar niets te verrigten had,
dat hy ook gehoord had, dat de Radja
van Hatoenoeroe , Latoeloematapoeli,
zoude gestorven , en zyn Zoon Latoe-

oloea in zyn plaats gekomen zyn , dog
dat hy egter daar van met geen zecker-
heid konde spreeken.

Verders om-gehoord zynde , of de
volkeren van Loemacla en Hatoenoeroe

nu kortelings weder eenige Moorderyen
en Strooperyen aan haar nabuurige vol-
keren hadden gepleegd , had de Orang-
kaja van Hatoewe ons ondertusschen
berigt gedaan, dat, nu ontrent ; maan-
den geleeden , een van zyn onderhoori-

ge door die Alfoereesen was omgebragt
geworden , konnende anders geen ge-
pleegde hostilityten van die natie ont-
waren.

Hier nu alles verrigt hebbende , ’t
geen ons mogelyk was , wierden on-
trent half zes op de gewoone Zeyn-
choot de dregzen weder geligt, en
schepten vooris den geheelen nagt
door, tot

Woensdag den 28. October, wanneer
ontrent half elven af en aan de Negerye
Saleman aan boord quam de tot Saway

ge-
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geposteerde Corpl. , Jurgen Springveld
z0 ook de Radja van Saway, Orangk-
ja Saleman, en de Orangkaja van Roc-
maholat , die met haar nu eerst nieuu
in Zee gebragte Corcor ons quamer
ontmoeten, wanneer den Radja van Sa-
way afgevraagd wierd, waarom met zyn
Corcor niet eer by de Vloot was geko
men, gelyk die van Lissabatia, en Ha
toewé, gedaan hadden, die daar op ter
antwoorde diende, dat die van Besi, dic
met hem een Corcor moesten beman-

nen, nu 4 dagen geleden haar Negerye
verlaten hadden, en boschwaards in ge
vlugt waren, zonder dat zy, op nader af-

vragen, ons eenige de minste redenen van
dat weg-vlugten wisten te geven, ge-
lyk de Corpl. Springveld, daar op onder¬
vraagt werdende , ook zeide niet de

minste reedenen van dat wegvlugten te
lonnen geeven, die daar op wel ernste
lyk werd vermaand, dat deze Negerye,
gevlugt wecsende , daar toe nootsale
lyke redenen moesten wesen, en dat hi

Corpl. daar zynde gesteld, om op alle
goede agt tegeven , die reedenen hem
gevolgelyk niet onbekend konden zyn
en hy derhalven wel voor zig moest
en, van door ’t verswygen van dingen.
die de E- Compagnie nootsakelyk moess
weeten , zig niet in ongeval quam te

storten , dog op alle decze verroonin-
gen blecf hy Corp. egter met groott
protcstatien by zyn voorige Negative
persisteeren , werdende daar op vervol
gens aan voorsz. Inlandse hoofden, en
hem Corp., een soopie in’t rond e¬
schonken , en quamen voorts des naar
middlags ontrent z uuren voor Compag
nies Pagger tot Saway ten anker, al
waar wy aan land gekomen zynde, met

3 Chargies door de militairen , alhiei
geposteerd, wierden gesalueerd, en door
den Corpl verwelkomd , waar naa wy

ons binnen Compagnies Pagger bega
ven, en aldaar ook door d’Inlandse groo-
ten deeses districts verwelkomd wierden

Kort naar onze aankomst alhier lieten

wy den Marinjo der alhier omhergele
gene Negeryen in de zelve rondom be

kend maken , dat op morgen ogtent
hier vergadering zoude gehouden wor
den , en dat derhalven die geene , die
eenige questien onder malkanderen had
den , ter behoorlyker tyd , en plaatse
zouden verschynen , om haar belangen
als dan in te brengen.

Waar na wy ondergesz. Willem du
Ricu , en Carolus Schulerus , ons me-

Comps. Orembaey na de Negerye Besi
vervoegden, om naa de gesteldheid van
de zelve Negerye te verneemen, alwaar
aangekomen zynde, digt aan strand
zagen een manspersoon met een wi
Badjoe, die op onze aankomst van strand
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zig hooger op retireerde. Aan land ge-
treeden zynde , vonden wy Compagnies
vlag aan een stok gebonden , in een op

gehaalde praeuw staan , zynde aan die
vlaggestok tot een schenkagie gebon-
den een klyn geyten bokje met een bos
pinang, en een jonge Clappus. Verders
zagen wy langs den weg verscheide
groene takken op gezet, en zelfs van
Gabbe Gabbe , gelyk als boogen ge-
maakt, met groente omvlogten, om er
onder door te gaan. In de Negerye ge-
komen wesende , vonden wy al weder
geen Inwoonders aldaar , dog de huisen

nog vervuld met haar lieder smallen
huisraad, waar door wy vast stelden, dat
dezcive dorplieden niet ver van daar
zig onthielden , en buiten allen twyffel,
zig 's nagts in hare Negerye begaven.
Deze geleegentheid aldus doorzien zyn-
de, begaven wy ons weder te rug, en
zonden niet lanig daar naa zes Inlanders

van Bonoa derwaards , om met dezelve
inwoonders van Besi te spreeken,en die
tot afkomen te noodigen , en haar aan
te zeggen , dat, zoo haar cenige onbe
hoorlykheden waren aan edaan , waar
door zy, bevrcest zynde, gevlugt waren
gelyk wy recds half verstaan hadden
geschied te zyn) zy maar zouden afko-
men , om haar klagten te institueeren,
onder toesegging, dat haar niet quaads
zoude ontmoeten, maar met haar naar

billikheid zoude gehandeld werden.

Teegens den avond de zelve inlanders
veder te rug keerende, rapporteerden
ons, dat zy, een uur gaans van de Nege
rye af, de zelve Besiers gevonden, me
haar gesprooken , en onze last aan haar

ofbekend gemaakt hadden , die daar

hadden geantwoord, dat zy niet gevlug
waren uyt cenuge quaadwilligheid tee
gens de E- Compagnie, maardat zy, niet

langer konnende torschen de onverdr-
gelyke lasten , die haar door den Corpl
en Iman Sarassa wierden opgelegt, nog
om haar over groote armoede langer in
staat weesende aan den Corpl. op te
brengen de boeten , die hy continuee
van haar vorderde, genoodzaakt hadden
geweest, met de vlugt zig zelven
van die swaare mishandelingen te ont-
trelcken, en dat zulks niet als vlugren
moest aangemerkt worden, maar dat zy
lieden maar geweeken waren ter tyd en
wyle U Wel Ed. Hoog Aghtb., of des

zelfs afgevaardigden, aldaar zouden aan-

gekomen zyn , om haare regtvaardige
klagten te institueren ; weshalven zy
ook zeiden bereid te zyn , en aannamen
tegens ’s anderen daags ’s morgens aan
de Baleeuw van Saway te verschynen.

om voor de Hongi-Vergadering hare
klagten te institueeren.

Naar welk ontfangen berigt wy aan
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loften, door die van Besi op gisteren ge-land het avondmaal hebbende genuttigd,
daan, wy lang op de reeden daar vanwierd om verscheide redenen goed ge-
onze gedagten lieten gaan, als wanneervonden, nog deesen nagt, of wel mor
ous voorsz. Titameten verhaalden , dat,gen ogtent, voor het lumieren van den
naar Besi voorsz. toe scheppende, hy,dag een tweede besending naar die van
in ’t scheemeren, alzo de dag maar ee-Besi te doen, om haar besluit van afko¬

ven begon aan te brecken, van verre aanmen te doen werkstellig maaken, en or
de strand van Besi een praeuw met ceni-deliberatie, wie daar toe best zouden
ge inlanders had gezien, die op zyn aan-employeercn, quam Titameten, Orang-
nadering zig uyt de zelve praeuw bege-kaja van Bonoa, daar toe zelfs zyn
ven, en in de Mangi Mangi verschoolendienst aanbieden, om in persoon der-
hadden, zo dat hy geloofde, dat die vanwaards te gaan , en zyn uyterste ver-
Besi door d’’een of d’ander moestenmogen aan te wenden, om die van Besi
zyn gewaarschouwd , en afgeschril't,met hem te gelyk te doen afkomen
waarom zy niet dorsten af koomen, wel-om nog voor het aangaan der Vergade-

ring alhier present te zyn , welke pre- ke reden ons ook niet heel vreemd dagt.
en waren wy van gedagten, dat dezelvesentatie zynde aangenoomen , begaven
praeuw, of door den Corpl., of doorwy ons naar boord , om op onze Cor-
Iman Scrassa, derwaards was gezonden,corren onze nagt-rust te nemen.
om alle mogelyke middelen in’t werkDonderdag den 29. October, ’s mor-

gens ten 7 uuren quam van Besi weder te stellen , ten einde die van Besi van ’t

te rug de Orangkaju Titameten, van Bo- afkomen af te schrikken , waar door
hare gepleegde insolentien mogten ver-noa, ons rapporteerende , dat hy, op

Besi zynde aangekomen , nog eenige holen blyven Naar ’t ontfangen van dit
inwoonders van de Negerye van verre rapport begaven wy ons naar land , en
in de zelve had gezien; dog dat op zyn vervolgens naar de baleeuw van Saway
aannadering de zelve waren geweeken om , in gevolge van’t op gisieren in
en niet tegenstaande alle aangewende deezen genoteerde , alhier Vergadering
devoiren de zelve niet tot staan hadden te houden, en te onderzoeken , of ’er
konnen krygen , veel min met haar te ook eenige questien waren , zynde ons
spraak had konnen koomen, weshalven zodanige zaken voorgekomen, en al-

tehy, om de zelve niet weder vlugtig hier voorgevallen , als U Wel Ed.
maken, weder was af gekomen, welk Aghtb. by de ondervolgende Rol, zal
rapport zeer discordeerende met de be- konnen consteeren.

Donderdag den 29. October, 1705.
Vergadering gehouden op de Ba-
leeuw van de Negery SAWAY.
present :

De Onder-Koopman, en Secretaris der F’olitie, mitsga-
ders Admiraal der Presente Hongi Vloot, WILLEM
DU RIEU.

De Boekhouder, en Secretaris van den E. Aghib, Land-
gerigte, CAROLOS SCHOLERUS, Fatt LILISOY,
zynde d’eenigste Orangkaja van den Landraad, of
Kamer-Orangkaja.

De Orangkaja s Landraden deezes Districts, en de ver-
dere Hoofden der Corcorren van de presente VLoot.

Mattheus Ticera, Mardt. Eyscher.
DEn Eysscher tot fundament van de-

zen zynen Eysch, zegt op den 8. Contra
Septbr. passato alhier gearriveerd zyn-
de, aan den Gedaagde heeft aanbesteed Lietjing, Radja Saway , gedaagde, om
7000 takken Sagoe, en tot voldoening Eysch te aanhooren-
van dien zyn Lywaten reeds ter zelver
tyd aan hem Gedaagde verstrekt heeft, met Conditie, de besproke Sagoe over
30 dagen te moeten leveren, en dat tot nu toe daar niets op gevolgt is, en zyn

Eys-
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Eysschers Pas reeds vervallen, en hy derhalven niet vermogens is, langer daar naa
te wagten, verzoekende de voorsz. 7000 Takken Sagoe, als zulks met de co-
stuimen deezer landen over een komende.

Den Gedaagde, voor antwoord, bekend de goederen, tot voldoening van 7000
Takken Sagoe, van den Eysscher ontsangen te hebben , dog zegt, vermits ver-
scheide besigheden niet in staat geweest te zyn , zyn beloften, van de zelve
Sagoe naar 30 dagen te leeveren, te hebben konnen volbrengen , zeggende naar
een maand tyds daar toe in staat te konnen zyn.

Den Eysscher zegt zyn Pas reets versoopen te zyn, en derhalven niet ver-
mag de zelve met langer wagten te violeeren, persisteerende derhalven als by
Eysch; als zeggende door gebrek van die Sagoe een geheele verloore reyste
hebben gedaan.

Den Gedaagde als by antwoord:

De Orangkajen van Lissabatta, Hatoewe,Hatilen, en verdere Inlandsche
Hoofden , gevraagd zynde of ’t voorgeeven van Eysscher waaragtig
i5, en by manqucment in de leevering der besprooke Sagoe, of gehou¬
den is, ’t ontfangen goed te restitueeren , boven de helft der beloofde
Sagoe, antwoorden cenmondig van ja.

Den raad ingevolge van voorfz. berigt condemneerd den Gedaagde,
in de prompte restitutie van de ontfangene Lywaten, en dat hy
daaren boven ter eerster verschyning van den Eysscher wederom
alhier aan den zelven zal moeten leveren, 3500 Takken Sagoe,
zynde de helft van 7000,met de kosten.

De Evsschers zeggen, dat haar Cor- Baul, Radja Werinama, en Boilili,
cor ceroisteren ter ftrand van Wapoe- Radja van Tobo, Eysschers.
al is gebrooken geworden door een lip
van de dreg van des Gedaagdes Corcor, Contra
en dat daar door een groote quantiteyt
Sagoe, en andere levensmiddelen , van Thomas Neira, Pati van Quw, gedaag-
de Eysichers bedueven waren , verzoe- de, om Eysch te aanhooren-
kende derhalven in haar schade te ge-
moet gekomen te mogen werden te meer de jegenwoordig nog resteerende
mondkost niet kan sufficieren, om de reys tot hare negerye te doen.

De Gedaagde zegt, dat der Eysschers Corcor niet zodanig door zyn dreg ge-
brooken is, maar dat de Eysschers, haar prauw in de Corcor hebbende opge-
zet, altyd de zelve Corcor zo na aan de wal haalen, dat zy daar op en afkomen
zonder cens een prauw te gebruiken , en het ter dier plaatse vol steenen ge-
weest zynde, ’t gemakkelyk heeft konnen gebeuren, dat de Corcor, op een scher-
pe steen gestooten hebbende, aan ’t sinken is geraakt; over zulks sustineerd ner-
gens in gehouden te zyn.

De Eysschers, voor replicq, zeggen voor den gedaagde ten anker te hebben ge-
leegen, en hy daar op zoo digt by haar ten anker zynde gekomen, niet vermo-
gens was zyn landtouw aan een dreg, digt by strand, eeven onder water te laten
vallen, maar dat hy vulks zelfs aan land moeste vast gemaakt hebben, zeggen ook
dien Gede tot verscheide maal te hebben laten weeten, dat hy de dreg wat na zig
zoude halen, ’t geen hy geweigerd had naar te komen, en dat ook de opening
van onder in haar Corcor oogenschynelyk kan gezien worden, door de lip van
cen dreg veroorzauket te zyn, persisteerende vorders, als by Eysch.

De Gedaagde voor Duplicq zegt, dat ’t voorgeeven der Eysschers, van eerst
ten anker te hebben geleegen, waar is, dog dat de voorsz. Opening niet door de
lip van zyn Dreg kan gemaakt zyn, door dien als dan de Dreg in de opening zoude
hebben moeten blyven steeken, en de Corcor daar op neerzinken, 't welk niet
geschied zynde , hy ook sustineerd genoegzaam te consteeren , dat die opening
door zyn Dreg niet gemaakt is; persisteerende voords als by antwoord.

Den Raad Condemneerd den Gedaagden in dezen, om aan de Eys-
schers op te leggen, en te betalen, een sommetje van anderhalye

Ce3 Ryxd.
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Ryxd., om daar voor alhier Sagoe tot leevens onderhout in te

gereserveerd blyvende de Actie van denkoopen, met de kosten
tot tyd en wyle wederom by den WelFiscaal der Hongi-vloot,

Ed. Agtb. Hecr Gouverneur zullen gekomen zyn.

Jacob Pader, Corporaal in Compag-Den Gedaagde bekend de 22 Ryxd.
nies dienst, Eysscher.deugdelyk aan den Eysscher schuldig te

zyn , dog niet de Papoesche Slavin, Contra
zeggende de schuld van 22 Ryxd. oor-

Imam Sarassa , van Saway , gedaagde;spronkelyk te zyn over koop van een
om betaling te doen van 22 Ryxd.Papoese Slavin , voor 15 Ryxd., en
mitsgaders tot wederuytkeering vanaan Lywaten nog 7 Ryxd. , 't welk
een Papoese Slavin , door den Eys-de voorsz. 22 Ryxd. uytmaakt; ont-
scher aan hem geleend, met de kos-kennende booven dien een Slavin van
ten.den Eysscher geleend te hebben.

Den Eysscher zegt de pretensie hem door den Corp. Pader, zodanig opgegee-
ven te zyn, derhalven niet wel te gelooven is, dat denzelven meer zoude eys-

schen, als hem toequam.

Den Gedaagde als by antwoord.

Den Raad condemneerd den Gedaagde, in de prompte voldoening
van de ge-eischte en bekende schuid , ter somme van 22 Ryxd.
ontseggende den Eysscher voords zyne pretensie, van de Papoese
Slavin, tot nader bewys, condemneerende voords den gedaagden
in de koiten.

De Eysscher zegt, dat hy een zoon Telghoea , Moor van de Negerye Loe-
zynde van Malacca , deszelfs nalaten- maolat, Eysscher.
schappen, als ook die van de desselfs
Ooms, Paiti enToual te moeten genie- Contra
ten , alzoo door voorsz. zyn Ooms,
geen mannelyk oir was nagelaten , en Moelipesi, mede Moor van Saway, Gede
nu den Gede. zig onregtmatig de na- om uytkeering te doen van zodani-
latenschappen van voorsz. Toual hadde ge nalatenschappen, als hy onder zig
aangetrokken, verzoekende voords als heeft van des Eysschers Oom, Toual,
by presentatie. met de kosten.

De Gedaagde voor antwoord zegt, dat het waar is , dat hy de nalatenschap-
pen van voorsz. Toual onder zig heeft, maar den Eysscher daar toe niet geregtigd
is, als werdende die nalatenschappen door hem Gede bewaard voor Nikakore
zynde een eyge Dogter van voorsz. Toual , die by hem Gede werd opgevoed,
en dat alle Landeryen reeds aan den Eysscher, als ’t mannelyk oir, zyn over-
gelaten, concludeert derhalven tot rejectie van den Eysch.

Den Eysscher stemd toe, dat Nikakore, is een Dogter van meergemelde 7oudl,
dog zegt altyd gedagt te hebben , by de Landeryen ook de Meubile Goederen
van den zelven Toaul te moeten genieten.

Den Gede voor Duplicq, als by antwoord.

Den Raad ontzegt des Eysschers onregtmatigen Eysch, en pre-
tensie, met de kosten.

De Eysscher zegt, dat den Gede nu Haita, Orangkaja van Saleman, Eysscher.
al eenig jaren geleeden, zyn Neef,
Aisoeli , van Hitoe Lama , zoon van Contra
Bagea, hier gebragt heeft , en nader-
hand den selven als een slaaf houdende, Iman Sarassa, Gedaagde om uytkeering
hy Eysscher, tot vrykooping van zyn te doen, van zodanige Goederen, als
Neef, aan den selven heeft inhandigt hy hem heeft voldaan voor 't overle-
een groote Gong, van drie span hoog, veren van zyn Eysschers Neef,ge-
een kleedjc met 15 groote Schotels, en naamd Aisoeli, van Hitoe Lama, met
dat den selven Aisoeli door Radja Hitoe, de kosten.
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als nu gevorderd wordende, om in zyn vaders plaats den dati tot Hitcelama waar
te neemen, restitutie van’t voorsz. verzoekt.

De Gedaagde bekent voorsz. Goederen van den Eysscher ontsangen te hebben,
dog negeerd de verkooping van voorsz. Aisoeli, maar dat hem zulks door den
Eysscher vrywillig was gegeven , tot recompens voorde sorge, die hy gedaagde
voor den selven Aisoeli had gehad, met presentatie egter van zulks op afvordering
van den Eysscher altyd te willen restitueeren.

Den Eysscher voor replicq, als by Eysch.

Sen Raad condemneerd den Gedaagde, ingevolge zyne presentatie,
om aan den Eysscher wederom uyt te keeren een Gong, van 3

span hoog , een kleedje, en 15 schotels, met compensatie van
kosten.

nieuw opgemaakt, en in ’t inkomenNaar ’t afloopen van de Rol, wier-
aan weerzyden met een fraeje kamerden alle de inlandsehe Hoofden dee-
voorzien, waar in goede suffisante hou-zes Districts afgevraagt,of ook ce-
te vloeren waren leggende, zynde voortsnige questien en oncenigheeden onder
zeer wel opgemaakt, en van suffisantehaar lieden waren, waar op dezelve al-
balken en alles wel voorsien , aanle cenpariglyk antwoorden, jegenwoor
welk heel gebouw wy ook niet kondendig wel met malkanderen te leven , en

geen questie van eenig belang onder bemerken , dat een eenig stukje oud
hout was, maar alles splinter nieuw, enmalkanderen te hebben , waar op de
nog niet ten vollen droog.zelve vermaand wierden lange in een-

dragt te continueeren , en gesamentlyk Den Orangkay van Hatoewe zeide
ook, van gevoelen te zyn , dat het bou-als trouwe onderdaanen van de E. Comp.
wen van voorsz. huys de oorzaak vandesselfs bevelen trouwhertig op te vol-
het wegvlugten der meergemelte Besiersgen , ’'t welk zy alle met een groote
was, en dat den Corpi- hem had doendankbaarheid , betuigden te zullen vol
aanzeggen, dat Imam Sarassa, een briefbrengen.

van U Wel Ed. Agtb. ontsangen had,Waar op dan nog alle de zelve Gro-
waar by geordonneerd wierd, dat d’in-ten wierden gevraagd, of haar lieden

landse hoofden deses Districts een nieuwniet bekend was, uyt wat reedenen die

huis voor Imam Sarassa moesten maken,van Eesi gevlugt waren, gaven daar op
om U Wel Ed. Agtb. op desselfs komstten antwoord.

alhier, daar in te ontfangen, en dat in-En eerstelyk Lietsjing, Radja van Sa
gevolge van dien U Wel Ed. Agtb. ge-way, dat hy geloofde, dat die van Besi.
eerde ordre, hy Corpl. aan hem Orang-gevlugt waren, om zig te bevryden van
kaja van Hatoewe, hadde bevoolen, omde sware lasten, die haar door den Corp
500 bossen Gabbe-Gabben, en 300 do-en Imam Sarassa, opgelegt wierden, zeg
syn Atap, voor’t zelve op te bouwengende, dat hy Corpl. de Inlandse Hoof

den deezes Dictricts hadde bekend ge- huys te moeten leveren , dog dat hy
Orangkaja zulks hadde geweigerd temaakt, ordre van U Wel Ed. Aghtb.
doen, waar op Imam Sarassa hem zou-te hebben ontfangen ; om voor Imam

Sarasse , een huys te bouwen , op dat de te gemoet hebben gevoerd, hoe derft
gy teegens d’ordres van de Ed. Agtb.UWel Ed. Aghtb. , tot Saway koo-
Heer Gouverneur opposeeren , waarmende , een behoorlyke verblyfplaats

mogten hebben, 't welk die van Lissa- op hy Orangkaja Hatoewe wederom ge-
batta , Hatoewe, en Hatilen, hadden ge antwoord had , dat hy daar over zelfs
weigerd te doen , onder voorgeeven, eerst met U Wel Ed. Agtb. wilde spree
dat zy eerst de schriftelyke ordre vanL ken ; eer hy hand aan ’t werk wilde
Wel Ed. Agtb. ten dien opsigte wilden slaan

zien, en hooren lecsen , en dat daar op Waar mede zig de Orangkaja’s van
die van Saway, en Befi , door sware Lissabatta, en Hatoewe, ten vollen zyn
drygementen van den Corpl., en Iman confirmeerende.
Sarassa, gedwongen waren gewecst, Waar op den Corpl. Jurgen Spring-Enon-t

zelve huys te bouwen , waar van wy veld, binnen geroepen, en hem afge- derzock
van denten desen niet nalaten konnen , be vraagd zynde, of hy ook eenige klag-
aarge¬schryvinge aan U Wel Ed. Agrb. te ten tegens ymand van voorsz. Negery’s klaagde

doen. hoofden in te brengen had, antwoord-Corpo¬
Dithuys stond terselver plaatse, alwaar raal, ende den zelven van neen , geen sonder-

Imamhet oude huys van Imam Sarassa, voorsz linge klagten teegens de zelve te heb-
Sarassa.hadde gestaan , zynde uyt de grond op ben , en dat zy alle , behalven die

van
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Orangkaja’s, en sprak met den Corpl.van Besi, redelyk wel op haar dienst
netjes als uyt ecuc mond , en op af-

pasten. vrage , wie hem geauthoriseerd had,Naar 't welke hem Corpl. dan wiert
zyn huys te laten vernieuwen door debekend gemaakt , ’t geene door meer
Negerys Ingezeetenen, die zulks nietweegens hetgemelte Orangkaja’s ,
verpligt waren, zeide, dat 't zelve huysoouwen van ’t huys voor Imam Sarassa.
een Compagnies huys was, en tot ge-was gedeclareerd, die alle 't zelve ten
mak van U Wel Ed. Agtb. op ge-meestendeel ontkende , zeggende , dat
bouwd , dog wanneer hem gevraagdde Orangkaja'; zelf met malkanderen
wierd , wat hy dan met wyf en kin-hadden geraadpleegd , om een nieuw
deren in’t zelve huys te doen had,huys te bouwen ’t geen bequaam mog-
stond hy zeer verleegen , antwoord-te weesen, om U Wel Ed. Agtb. daar
dende, dan eens dat het zyn, en danin te ontfangen , dat daar op voorge-
eens, dat het Comps huys was, konnen-slagen werdende, het huys van den
de dit niet wel beantwoordden , zeg-Radja van Saway te vernieuwen hi
gende egter ten laasten , dat, zo 'tRadja zulks had gedeclineerd, met te
ins beliefde , hy daar aanstonds zoudezeggen, dat hy geen Maleyts verstond,
uyt trekken, en niet teegenstaande al-en derhalven U Wei Ed. Agtb. niei
e de inlandse hoofden eenpaarig wee-wel konde ontfangen , waar na dan
gens haar gezegde van het opgebouw-door de zelve inlandsche Hoofden be
ie huys bleeven volherden, zo blevenslooten was , daar toe het huys van I-
de Corpl., en Imam Sarassa, by haarmam Sarassa te neemen, en dat uyt dien
onckentenisse persisteeren , hoewel zeerhoofde, den Radja van Saway met
in haar reeden varieerende.Drangkaja Besi, Orangkaja Saleman,

Waar op dan verders de Orangkajenen Orangkaja Roemaolat, 't zelve huys
zynde afgevraagd , of nog eenige zongoedwillig hadden opgebouwd , zon-
derlinge klagten teegens den Corpder dat door hem in t minst van een
hadden in te brengen , antwoorddenbrief zoude gemeid zyn. Bekennende
joor eerst den Raaja Saway, en O.hy egter even daar na, dat hy ’t bau-
rangkaja Lissabaita, geen zonderlingewen van een nieuw huys aan d’inlano
llagten teegen den zelven te hebben.se Grooten hadde voorgeslagen, met

Orangkaja Hatoewe zegt, dat hy opte zeggen, dat ’er niet een bequaam
bevel van den Corpl. van Imam Saras-huys in de Negery was, om U Wel
sa’s huys te helpen bouwen, daar toeEd. Agtb. in te konnen ontfangen, en
nwillig zynde geweest, en nader-dat zy derhalven wel dienden te be-
nand ziek werdende , hy Corpi. zynraadslagen, om een nieuw huys te bou-
Orangtocha’s hadde laten ontbiedenwen, mirsgaders dat hy daar toe zelfs en over de zelve onwilligheid haar af-

het huys van den Radja hadde voorge-
gevorderd een boete van 40 ps. lywa-slagen, tot een tecken van haar lieden
en , dog dat hy Orangkaja, haarliedengoedwilligheid, vertoonende een zeker
verboden hebbende zulks op te bren-geschrift, door den Radja van Saway,
gen , den Corpl. daar niets van gekre-met twee zyner Orangtoeha’s, onder-
ren had, niettegenstiande hy verschei-teekend, en door den Corpl. opgesteld.
de aanmaningen daar toe hadde ge-waar by hy Corpl. zig reeds ten hoog-
daan.sten contradiceerde , als hebbende be-

datSen Corpl. hier teegens zegt,vorens gezegt , ’t huys van den Rad-
het waar is , dat hy over onwilligheida van Saway voorgeslagen te hebben.
die van Hatoewe een boete van 4o ps.daar nu uyt zyn eigen opgestelde ver
lywaten heeft opgelegt, dog dat zulksklaring bleek , dat hy ’t huys van
is geweest over onwilligheid , in't re-Imam Sarassa hadde voorgedragen, waar
vareeren van Compagnies Pagger , enop den Radja van Saway gevraagt zyn-
niet van Imam Sarassa ’s huys.de, of hy wel wist , wat het geschrift

Nog zegt Orangkaja Hatoewe, dat inbehelsde , ’t geen hy onderteckend
t begin van October 2 zyner quaarts-had , antwoordde dat den Corpl. hem
ieden naar Amboina zyn gewecst, omgezegt hadde , dat het weegens ’t huys
een Compagnies brief aan U Wel Ed.van Imam Sarassa was , dog den in-
Agtb. te bestellen, dezelve op haar we-houd van dien hem niet voorgehouden
derkomst door den Corpl. zyn geslagente weesen , maar dat den Corpl. hem
geworden , zo dat zy de vlugt buitenmaar hadde belast te teekenen, ’t geenr
Compagnies Paggers namen , die daarde Corpl. ontkende , zeggende hem
over aan den Corpl. hebben moeten be-zulks voorgehouden te hebben.
talen 8 stuks lywaten. ’t Welk deImam Sarassa daar op ook binnen
Corpl. bekend ontsangen te hebben,geroepen, en weegens 't bouwen van
zeggende, dat voorsz. quaartslieden,voorsz. zyn huys ondervraagd zynde,
tot Amboina aan U Wel Ed. Agtb. on-ontkende ook al het gedeclareerde der
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een groote Assurantie was op zyn ey-waarheden hadden wys gemaakt, en hy
gen houtje zyn volk te hebben laten af-daar over de selve had geslagen, en dat

zy voorsz. Lywaten aan hem uyt haar halen, en, zo hem eenig ongelyk geschied

was, hy zyn klagten ter behoorlykervrye wil gegeven hadden.
rangkaja Hatilen klaagd, dat, 2 zy- plaatse konde hebben geinstitueerd, maar

niet behoorde tot zulke extremiteitenner quaartslieden over eenige misslagen
in haar quaarts-dienst door den Corpo- zig te laten vervoeren,mitsgaders dat zulk
raal in de tronk zynde gezet, hy Corp. gedoente een zeer groote ondankbaar-

heid was voor alle de weldaden , dieeen boete van dezelve had geeischt, als
wanneer die van Hatilen, niet zes stuks haar de E. Compage beweesen had, en
lywaten komende, om die te verlossen insonderheid daar voor vier jaaren hare
de Corpl., onder voorgeven, dat het ingezetenen door de Papoea’s zynde

weggevoerd , zy, door voorschryvenste weinig was, zulles had geweigerd
als wanneer zy naderhand komende met van de E. Compe-, die weder hadden
10 stuks lywaten, de Corpl. die haddt gekreegen; bekend hy schuld, en ver-

aangenomen , dog egter geweigerd de zoekt ootmoedig gepardonneert te mo-
zelve quaartslieden te ontslaan, voor en gen werden, met belofte van deeze gunst
al eer zy hem nog leverden twee slaa- door een gestadige bereidwilligheid tot
ven, en ao stulss lywaten; dog dat de- comps dienst te zullenerkennen,en wierd
ze last haar Hatilengers te swaar vallen- hy onder toevoeging van een scherpe re-

primende gepardonneerd.de, zy onmagtig waren gewecst, zulks
op te brengen, en dat ook derhalven, De zelve Orangkaja, afgevraagd zyn-
dezelve quaartslieden nog een maand in de, of dit jaar geen Papoesche Corcor-
de tronk hadden gecontinueerd , en dat ren aan zyne Negerye , en tot Loulata,
hy Corpl. als toen ziende , dat 'er niets ofPapoeti, geweest waren, mitsgaders
te voorschyn quam, dezelve luyden van of dezelve aldaar ook eenige rooveryen,
selfs had gerelaxeerd. of Hostilitciten, hadden gepleegd, ant-

Alle 't welle door den Corpl. sterk woord deesen jare aldaar 4zodanige vaar-
werd ontkend , niet teegenstaande de tuygen geweest te zyn , die aldaar Sa-
Orangkaja Hatilen diesweegen vast or goc, als anders, waren komen handelen,
zyn stuk bleef staan. dog dat geen het minite quaad aan in-

De militairen alhier bescheiden daar woonders dier Negeryen gedaan had-
den.op binnen geroepen en gevraagd zynde.

of zy van voorsz. knevelaryen, en extor- Hier op treed ter Vergadering binnen
sien van haar Corpl. niet eenige kennis Tomaboe, jonge dogter van Saway (zyn-
hadden, zeggen neen , door dien geen de na den aard harer landslieden al vry
van haar vieren nog een maand rot Sa- moy van tronie) met grote droefheid
way gelegen had, maar dat zy wel zom klagende, dat, naar het vertrek van den
tyds iemand in de tronk hadde zien zit Corpl., Jacob Pader Gby wie zy bekent
ten, dog weegens ’t opbrengen der boe gehouden te hebben; deeze Corp. Jur-
tens onkundig te zyn. gen Springveld tot 3 verscheiden reysen

De Orangkaja Hatilen, verders voor- toe by haar had gesonden den zoon van
gehouden zynde , wie hem zoo ftout Imam Sarassa, genaamd Samalieuw, om
hadde gemaakt, en wat reedenen hem haar te persuadeeren by hem Corpl. te
hadden gemoveerd, om nu weinig tyds komen, en gelyk met de voorige, ook
geleden, terwyl de Corpl op de kruys met hem te houden , ’t geen zy altyd
togt was, 20 gewapende inlanders met zeer hardnekkiglyk hebbende gewei-
een Orcmbaey , naar Saway te zenden gerd , had meer gemelte Corpl. den
om twee quaartslieden uyt Compagnies zelven Samaleeuw, geassisteerd met den
Pagger van haar verschuldigde quaarts- Marinjo van Saway, genaamd Latoepoa.
dienst af te haalen, antwoord daar op, en twee quaartslieden van Hatilen by
dat de Corpl op de kruys-togt zynde, haar gesonden, die haar met geweldte-
een zyner quaartslieden , aan de Pagger gens wil en dank hadden weggevoerd,
haar behoorlyke dienst waarneemende, en by voorsz. Corpl. gebragt; dat zy
door Imam Sarasse was belast geworden onderweegen zeer lamentabel had ge-
om 60 ps. Salimoeni hout te kappen, en chreid, tot dat zy op de Baleoe geko-
dat zulks den dienst van de E. Comp men zynde, in plaais den Corpl. door
niet mede brengende, en zyn onderho- naar tranen andere gedagten zoude kry-
rige onder de commando van Imam Sa- gen, hy haartot binnen in zyn kamerhad¬
rass niet staande , zy daar over hadden de gevoerd, en, haar met geweld willen-
geklaagd, en hy, daar op de zelve had de gebruiken, zy had beginnen te roe-
doen afhalen , dog geen geweldge- pen en getier te maken , waar op de
lecgd, of eenige Assurante woordenge- Corp , haar met de hand op de mond te
iprooken te hebben, dog hem daar op leggen zulks belettende, haar als doen
te gemoet werdende gevoerd, dat zulks voor de eerste maal heeft bekend, zyn-

H. Deel. Dd de
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de zulks nu ontrent  maanden gele

den , dat hy Corpl. vorders haar Tom-
oe zeedert die tyd altyd by zig had ge
houden, tot dat nu kortelings hy, op t
aannaderen der Hongi, haar Tamahoe

op de zelve manier, te weeten met ge
weld weder buiten de Pagger had ge
stooten

De Corp. Jurgen Springveld, deez
beschuldiging voorgehouden zynde, be
kend, dat hy haar Tomahoe door meer

gemelde Samaleeuw had laten afvragen
of zy genegen was met hem te houden
gelyk zy by den voorgaande Corpl. J.
cob Pader gedaan had, dat zy, sulks heb
bende aangenomen, met hem Samaleeu-
by hem Corpl. was gekomen, die haa

vervolgens als zyn byzit bekent gebruyk
te hebben, tot eeven voor de komst de
Hongi, als wanneer hy haar weder hat
laten gaan , dog zegt dat dit alles me
Tomahoe's eygen vrye wil is geschied
zonder door hem eenig geweld, nog in
’t ontvoeren, nog in’t gebruyken van
dezelve, gepleegd te zyr

De Marinjo deezer Negery, Latoepoa
in presentie van hem Corpl., hier over

ondervraagd werdende, ant woordde, da
hy met Samaleeuw, en twee quaartslieder

van Hatilen, door den Corpl. gesonde
is geworden om meergemelte Jomahoe
t zy met, of teegens haar wil, by hen

te brengen, ’t geen hy Marinjo ook ver
klaard, in gevolge voorsz. ordre te het

ben gedaan , en dat hy dezelve dogter
met geweld uyt haar huys gehaald, en
by den Corpl. gebragt heeft, dat zy on-
derweegen zeer heeft geschreid, en, o
de baleoe gekomen zynde, door der
Corpl. binnen in zyn kamer is gebragt
en dat hy Latoepoa daar op vertrokke
is.

De Orangkaja van Hatilen, opstaande

zegt, dat het bovenstaande geval hem
ook zoodanig verhaald was geworden
door de twee quaartslieden, die met
meergemelte Marinjo de zelve Tomaho
hadden afgehaald

Samaleeuw, hier op ook gehoord zyr
de, zegt door den Corpl. tot drie ver
scheide reisen gezonden te zyn geweest
om voorsz. Tomahoe te persuadeeren, da
zy by hem als byzit blyven wilde,
’t geen zy altyd hebbende geweigerd t
doen, had hy Corp. hem met den Ma-
rinjo Latoepoa en twee quaartsliede
van Hatilen, na haar toegesonden, on
haar, met of teegens wil , by hem te

brengen, dat, aan ’t huys van meergt
melte Tomaboe gekomen zynde
Marinjo en twee quaartslieden , haa

met geweld hebben weggevoerd, maa
dat hy Samaleeuw, geen hand aan haa
geslagen heeft, maar alleen medt &ae

gaan is.

VINGI VAN

Tomahoe, hierop gevraagd zynde, zegt
dat het waar is, dat Samaleeuw geen ge
weld aan haar heeft gedaan, maar allee
mede gegaan is

De Corpl. Jurgen Springveld, niet tee-Gely
genstaande alle deeze eenparige getuige- ook
nissen, blyft hartnekkig by de negative me-

ndre
persisteeren, van geen geweld gepleegd1
te hebben, en op vertooning , dat de der be¬

misdaad egter swaar genoeg was, dat hy, schuld
een Christen , zich met een Moorsch Singen

Vrouwmensch ging vermengen , ant
woordde hy, dat hy aldaar geen Chri-
sten vrouwmensch konde krygen, en

ook zodanig zonder vrouwmensch niei
konde leeven , vermeenende ’t daar in

resideerende quaat zoo groot niet te zyn ;
naar alle welke wederzydsche beschul-

digingen, en defensien, wy dezelve To¬
mahoe dimitteerden, met haar te zeg
gen, dat zy zig maar gerust in huys zou
de houden , dat zy voor geen geweld
meer zoude behoeven te vrccsen, en wy
haar klagten aan U Wel Ed. Aghtb
zouden voordragen

Onder ’t examineeren van deeze zaak

en waar door alle deeze geweldenaryer
en buytenspoorigheden van den Corp
aan den dag quaamen, waren zelfs eeni

ge Orangkaja’s , die zich niet konder
onthouden van te zeggen , dat zo dier-
gelyke geweldenaryen, door iemand in

nare Negeryen gepleegd wierden, zy
eer zulks te verdragen , den zelven lie

ver den hals zouden brecken , ’t geen wy
niet hebben willen naarlaten tot U Wyel

Ed. Agtb. speculatie hier by te zet-
ten.

Titameten, Orangkaja van Bono-
klaagd , dat een zyner onderhoorigen
genaamd Matiatohoe nu al vier jaren
van Bonoa herwaard zynde vertrokken

zig 't zedert dien tyd tot nu toe alhie
stillectjes had onthouden , waarom hy

verzoekt, dat den Radja van Sawaymas
geordonneerd werden, den zelven Mat
tatoboe aan hem te ristitueeren , om hem
na Bonoa te-voeren, en aldaar zyn quaarts
dienst te doen waarneemen

De Radja van Saway, hier op gehoor-
zynde , zegt , dat dezelve Maitatohoe

van oude tyden her van Saway af kom-
stig is, oordeelt derhalven het verzoel

van Titameten onbillyk te zyn
Titameten zegt, dat het waar is , da

hy Mattatohoe van Saway afcomstig is,
dog dat hy alle veele jaren geleden, b
zyn Titametens voorzaat , Nanuoli, o
Bonoa was gekomen, en Dati had ver-

zogt, die hem gegeven zynde, hy dit
ook moest waarneemen, en niet mogt
verhuisen, als 't hem weder geliefde, en
dat hy 't zelve daar by laatende , na
derhand daar over aansprekelyk zoude

zyn
Der
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De zelve Matiatohoe, ontboden zyn

de , om hem ook hier op te hooren,
is niet verscheenen, zo dat deze weder-

zydse disputen daar by zodanig zyn ge-
beven

Hier na nu de Vergadering in beden
king zynde gegeven, hoedanig men nu
belt met de Besièrs te doen afkomen
zoude handelen, door dien genoegfaan
gebleken was , dat zy niet uyt quaad
willigheid gevlugt waren, maar alleen om
de onverdragelyke lasten, haar doorden
Corpi. en Imam Sarassa, opgelegt, wierd
beslooten een Corp, en een Orangkaja,
met eenige inlanders, derwaards te zen-
den , om in der minne, nogmaals eer
proef te neemen, of men haarniet zoudc
konnen doen arkomen, en het oog latende
gaan, wie der Orangkja s derwaards te
zenden, presenteerde zyn dienst daar toe.
de Orangkaja van Larike , die, na 't
nutrigen van ’t middagmaal, derwaard.
aannam te vertrelken , ’t geen goed
wierd gekeurd, ter oorzaak hy Orang
kaja wel een van de bequaamste in 't
sprecken, en van een redelyk goed oor
dcel scheen , werdiende danr op de ver
gadering , ’s middags ontrent twee uu-
ren, gescheiden.

Hier naar begaven wy ons naar boord,
om het middagmaal te houden, en naar

het zelve verscheen by ons aan boord
de Orangkaja van Hatoewe , met den
Radja Latoelocloe, van Ainoessa, om ons
alhier te ver wellckomen, brengende der
eerstgemelde ons een smal geschenkje,
van eenige hoenders , waar na dezelve
eenige soopjes genuttigt hebbende, we-
derom vertrokkeein

Teegens den avond ons wederom aar
land, en op de balcou begeeven hebben.
de , quam aldair mede te verschynen de
afgezonden Corpl. en Orangkaja van
Larike, mede brengende Mamiri , soon
van den Orangka ja van Besi, zynde me
Comps rotang versien, en komende uyt
de naam van ’t gehecle Negerys volk
ons hare klagten bekend maken, dat de
Corpl. en Imam Sarassa, haar hadden ge
dwongen, 20 man van haar Negery 't
volk te contribucercn, om cen huis voor
den laatst gemelden te extruceren , en
dat eenige van haar onderhoorige,zi0
tot eenige diensten onwillig hebbende
betoond, aan den Corpl. 25 stuks klec-
den tot boete hadden moeten betalen.
en dat ’t zelvc huys nu volmaakt zyn
de , Imam Scrèssa haar nog had willen
dwingen, om 10 Thomans Sagoe Man
tah te leveren , om in de grond van ’t
zelve huys te stampen , ’t welk haar al
te swaar zynde , zy geretireerd waren,
zeggende ’t zelve huys te hebben moo
ten maken, want zo daar toe weigerig
waren geweest , de Corp. haar in de
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tronk zoude hebben geslooten, en zy
dan een sware boete zoude hebben moe-
ten opbrengen, en egter’t zelve huys
gedwongen zouden zyn geweest op te
pouwen, dat zy ook de gevorderde
Sagoe Mantab wel zouden hebben ge-
leverd, maar dat, naar leverantie van 't
zelve, haar dog wederom andere lasten
zouden werden opgelegt, zo dat zy, om
zulks te ontulieden , zig geretireerd
hadden.

Gevraagd zynde, of de voorleede nagt
niet cen praeuw by haar was geweelt,
en wat voor volk, als mede wat zy daar
uytgerigt hadden , gaf hy Mamiri daar
op ten antwoord, daar van niets te we-

en , ook geen volk aidaar vernoomen
te zyn.

De Corpl., vervolgens binnen geroe-
en, en de beschuldigingen van meer-
gemelden Mamiri hem zynde voorge-
souden, ontkend wederom alles, ze;-
gende , de Besiers maar 12 man te heb-

ben geleverd, tot het bouwen van Imam
Saraisa ’s huys, en dat zy zulks met haar
eigen vrye wil hadden gedaan, zeide
van de gevorderde Sagoe Mantah niets
te weeren, en dat Imam Sarassa haar,
gedurende ’t bouwen van ’t voorsz. huys,
zelfs van kost en drank hadde voorzien
Veegens de opgelegde boetens zegt

hy, van de Besiers over verscheide nal..
tighecden , op aanklagten van haar ei-

gen Orangkaja, ontfangen te hebben 12
stuks lywaten, zonder meer, zeggende
al wederom , dat zy 't zelve vrywillig
regeven hadden, bekennende ook, dat
&de Orangkaja zelfs over zyn eigen soon,
den hier present zynde Mamiri, was
klagtig gevallen , die hem daar over
ook een stuk lywaad tot boete had be-
taald.

Imam Sarassa, mede tegens den zel-
ven Mamiri, verhoord zynde, ortkend
alles, 't geen tot synen laste van den
selven gezegt is, dog hy, gevraagd zyn-
de, waarom hy, en niet de Radja, com-
mando in de Negerve voerde, antwoord-
de, dat de jeegenwoordige Radja, tot
die waardigheid zynde verheven, heim
de magt had gegeeven, om alle Com-
pagnies zaken te verrigten , ’t geen hy
Imam Sarassa na die tyd ook altyd ge¬
daan heeft.

Mamiri, meergemeld, voegt hier
by , dat de Corp. hadde gezegt, ordre
van U Wel Ed. Aghtb. oncfangen te
hebben, om voorsz. huys te doen op-
bouwen, en dat zy daarom nog zo veel
te eerder zulks hadden aangenomen;
zegt ook, geduurende dat werk, zyn
volk zig zelts van kost te hebben voor-
sien, en niet door lmam Sarassa gespy-
sigt te zyn.

Waar na de Corpl., en Imam Sarassa,
Dd 2

2yn-
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Ook quam met het aanbreken varzynde buyten getreeden, wierd hem Ma

den dag aan boord, Mattheus Ticeramiri, door ons te gemoed gevoerd, dat
met zyn Chialoup alhier ter reede legniet teegenstaande hem al te swaarc, en
gende , besend maakende, zyn reis oponbillyke lasten waren opgelegt, de Be
heeden te willen naar Amboina vervor-siers egter zeer strafwaardig waren , van
deren , verzoekende derhalven onder-zich Comps. gesag onttrokken, en zich
teekening van zyn Pas, die hy ons teboschwaard in begeven te hebben, maar
vooren had vertoond, zynde gedateerddat zy, als trouwe onderdaanen, in haar
den 26 Augustus, en door U Wel EdNegerye moesten zyn gebleeven, en haa
gtb. onderteekend , zynde hy Tigera,klagten ter behoorlyker tyd en plaatse
volgens op dezelve Pas genoteerde, derhebben bekend gemaakt, als wanneer

28. Augustus, op Boero gearriveerd,men niet naarlaten zoude, haar zaak t

Ustimo dito daar van daan vertrolken,onderzoeken, maar dat zy zoo moet
en den 7. Scptember op Saway gearriwillig zig van de E. Comp. absentec-
veerd, 't welk hem ingewilligd zynde,rende , de Compe ook groote reeder
en zyn pas onderreckend , vertrok leyzoude hebben, om haar te verlaaten, en

weder naar zyn Chialouphaar zaak niet aan te neemen, maarme

Ontrent 7 uuren ’s morgens quanhaar vyanden te laten omspringen, waant
de Bosschieter van Besi , weder te rugop hy, schuld bekennende, ootmoedig
rapporteerende, dat hy, op Besi zyndclyk om vergiffenis versogt, beloovend
langekomen, al verscheide ingezeteneraanstonds, by zyn wederkomst aan zyn
daar weder had gevonden , waar van 'eiNegerye, zyn mede-dorpelingen te doer
orecds op de Baleeuw waren, dat dieafkomen , en in haar oude Negerye te
rem hadden gezegt, dat de andere reedsbrengen, om Comp; dienst behoorly

waar te neemen, verzoekende dog, da pveg, tot ’t afcomen waren, en bin-

zy met geen onverdragelyke lasten mog ten korten tyd aldaar stonden aan te lo-
10nten werden gevexeerd.

Hier op verscheenen aan boord ee-Waar op hem, Miemiri, wierd aange
ige inlanders , ons openbaarende dezegt, dat hy zig aanstonds wederom na

zyn lantslieden zoude vervoegen, en nop vrecs, waar mede zy bevangen waren
deze nagt, met dezelve wederom in zyn sat naar ons vertrel; de Corpi. en Iman

Negery Besi zoude afkomen, dat w arèssa, haar de uytwerkselen van haren
met het lumieren van den dag daar na haat souden doen gevoelen, en haar azc
zouden laten verneemen, en zo dezelve etaald zetten de klagten , die zy tee
als dan nog in’t bosch waren, de Com sens dezelve hadden geinstitueerd, en
pagnie niet nalaten zoude, haar over die zy inderdaad betuigden wani te
dezelve wederspannigheden gevoeligly waar over onze gedagten latendeLn,
te straffen, maar zo zy afquamen, de jaan, en wel bemerkende, dat deze be
ze haar betoonde ongehoorsaamheic chuldigingen niet alleen zeer waarschy-
voor dees tyd door de vingeren zoud nelyk, maar ook, den regten ten genoe-
gesien worden, onder voorwaarde, dat gen , genoegsaam waren beweesen in
zy in haare Negeryen moesten bliven vaarheid te bestaan, beraadslaaden wy
continueeren, en den behoorlyken diens of’t niet dienstig zoude zyn, deze per-
van de E. Compe trouwhertig waarne oonen, tot U Wel Ed: Agib: te breii-
men, ’t welk hy met alle teekenen van gen , om daar haar verantwcording te
geneegentheid hebbende aangenoomen. comen doen, dog overweegende , du
naar ’t nuttigen van een soopie, wede- wy niet door U Wel Ed. Agtb. geau
vertrok choriseerd waren , den Corpl. te ligten

Naar vertrek van welken Mamiri w maar wel om de beschuldigingen, t' zy-
een brief aan U Wel Ed. Agtb. afvaar- nen lasten op te neemen, en U Wel Ed.

digden, ten welken einde vier inlanders Agtb. dezelve te rapporteeren, om naa
om dezelve over de weg van Sepa voort bevinding van saken, UWel Ed. Agth
te bestellen, afsonden welbehagen daar ontrent te doen. Maar

Naar ’t welke wy ons afscheid var Imam Serasse, door ons uyt alle ’t voorsz
den Corpl. genomen hebbende (in mec zynde aangemerkt, als een zeer quaad
ning om ’s anderendaags, ’s morgens t werktuyg in deeze gewesten, en door

vertrekken) wy ons naar boord ver wiens quade gangen en opstokingen, de
voegden, om ’t avondmaal te nuttigen meeste onheilen alhier veroorzaakt wier

naar’t eindigen van 't welke , wy der den , konden wy geen swarigheid vin
bosschieter nog deeze nagt per Orem den, om den zelven mede te nemen
baey naar Besi staande te vertrekken, om Ondertusschen ten 8 uuren, wierden
ons laatste water te haalen , gelastten te op de gewoone zeynschoot de dreggen
deegen te verneemen, of de Besiers ha geligt, om de reys te vervorderen, als

wanneer wy weder, even als op onze aanre beloften hadden volbragt, en in haa
komst, met drje Chargies der aan landNegeryen waren afgekomen

gepo
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was geweest (als den zelven niet geziengeposteerde Soldaten gesalueerd wier-
hebbende) ’t voorgeeven van Imam Sa-den , werdende in ’t scheppen den on-
rassa valsch was , waar op hiy hem dedergesz. Jan Louis Munniks, per Orem-
beschryving van desselfs persoon heb-baay, naar land gesonden , om hem
bende gedaan, dat hy wae klein van sta-Imam Sarassa, met een zoet lyntie bui
tuur, met swaar dik hair op ’t hoofd,ten, en aan boord te krygen, die, ruim
en een litteeken voor’t voorhoofd, be-een uur daar na , met den zelven aan

kende hy, dat het dan Mamiri moestboord verscheen , rapporteerende , dat

geweest zyn.hy , aan land gekomen zynde, aan’t huis
van Imam Sarassa was gegaan, om hem Ten vyfde , dat ’t niet waarschyne-

lyk was , dat de Orangkaja Comps.te spreken, dog dat hy den zelven, nog
vrouw, nog kind, had t'huis gevonden. otang aan een slaaf zou hebben over-
maar ’t zelve leeg had vinden staan, dat gegeeven ; dat een slaaf, zoo veel om-

standigheden van de Negery 's zakenhy daarop den Marinjo last hebbende ge-
niet kon weeten te verhalen, nog, opgeven, hem op te zoeken, hy eindelyl

te voorschyn quam , waar op de rap- ontkennisse van den Corpl. en Imam Sa-
ross, zyne beschuldigimgen zoo stoutportant hem verzogt nog eens aan boord
nebben staande gehouden.te willen komen, om nog iets met hem

Ten zesde , zouden immers de Be-te sprecken, wanneer Ey Imam Sarassa,
mogelyk iets van de waarheid vermoe siers , op het aanseggen van een slaaf,
dende, verzogt eenige goederen uyt zyn niet weder afgekomen, en zig in haar

Negery nedergeslagen hebben, maar 'thuis te mogen mede neemen, daar op
schynd, dat zulks door Imam Sarassede rapportant hem diende, dat zulk,

onnodig was , dat hy maar heenen en de voorlecde nagt is gepractiseerd, om,
weer aan boord te doen had , en dan waar ’t mogelyk , met dat voorgeeven
weder konde vertrelcken, en derhalven e verydelen de geloofwaardigheid van
maar zoo gaan zoude, gelyk hy stond, de beschuldigingen , door den zelven

t well hy Imam Sarassa agtervolgende, persoon tegens hem ingebragt, en zig
egter, eer hy in d’Orembaay stapte, ge- zelven op die wyze te verontschulai-
noegsame blyken gaf , dat zyn gemoed en

Alle ’t welke hem met goede redenhem knaagde, en hy zyn wegvoering

ertoond zynde, bleef hy egter op zynals vaststelde : want hy wel tot 4 of ,
oorgeeven persisteeren , en zonden wymalen , d’ inwoonders van Saway toe-

riep, TTabca, Orangkaja Saway, Tabez. nem daar na, naar de Corcor van Bo-

Socdah lihat pada Imam Sarassa ; naa noa , om opde zelve tot U Wel Ed.
verschyning aan boord, zogt hy ons we- Agtb. over te varen, scheppende wy

voorts den geheelen dag door, tot sder cen leugen op de mouw te spellen
avonds ontrent half zeven, wanneer eenmet te zeggen, dat Mamiri , waar var
dikke lugt met swaren regen, blixem,op gisteren vermeld staat, een slaaf zou

en donderslagen, ons niet anders als on-de zyn geweest, dog de onwaaragtig
weer dreigden, en wy, om ons in geenheid van dien zal uyt het volgende
gevaar te storten, bewesten de Negerykonnen blyken.

Voor eerst hecft de Orangkaja var Hatilen de dreggen in de grond val-
en , en het gewoonc Avond-Gebed lie-Larike, by zyn wederkeeren van Besi.

ten doen.gerapporteerd , dat hy dezen nu afge-
’s Avonds ontrent half 10, 't weerkomen Alfoerees wist te zyn den soon

weder wat opgeklaard zynde , wierdenvan den Orangkaja van deze Negery,
en dat hy met zyn Mamiri’s moeder. de dreggen weder geligt, scheppende

wy de geheele nagt door, en passeeren-des Orangkaja’s vrouw , had gesproo-
de de Negeryen, Hatilen , Loulata, enken

Ten tweede , heeft de Corpl. Spring- Papoeti
veld , by desselfs confrontatie, tcegens Saturdag den laatsten October, met
hem Mamiri , ook bekend , dat hy de het lumieren van den dag , quam ons
Soon van den Orangkaja Besi, en dat aan boord de Orangkaja van Hatilen,
hy de zelve was, dic, op aanslagte van rapporteerende , dat , geduurende zyn
den Orangkaja zyn vader, een ps. Ly afweesen met de Corcor, aan zyne Ne-
waad tot boete aan hem hadde be- gerye waren verscheenen twee Papoese
taald. vaartuigen, met de zoon van den Ra-

Ten derde , heeft deeze Imam Saras- dja van Messoal, waar van d’een eerst op
a op gisteren avond daar van niets gisteren weder geretourneerd was, zon-
vermeld. der dat dezelve egter eenige insolentien

Ten vierde , heeft Orangkaja Bonoo gedaan , maar alleenlyk de smalle Ne-
gezegt, dat Mamiri inderdaad de soon gotie aldaar hadden komen dryven,
van den Orangkaja was, en zo die geen, orengende hy, Orangkaja Hatilen, ons
die tot ons afgekomen was, Mamiri was ook een smal geschenkje van eenige

Da 3 hoen¬
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hoenderen, en jonge klappus, die daar toenmaals zynde Secretaris van Poli-
na onder ’t drinken van verscheide soop tie, Ernst Cnipping, aan wien hy de dood

van zyn Vader hebbende bekend ge-jes, weder na boord gedimitteerd wierd;
waar op wy voortschepten, tot dat, om maakt, had meergemelte Cnipping hem
de Massanajers wat te doen uytrusten, belast, Compagnies rotang maar te voe¬
ontrent ’s morgens ten 10 uuren, tus. ren, en de plaats van Orangkaja waan
schen de rivieren Moal, en Issala, ter te neemen, waar in hy tot nog toe had

gecontinueerd, waar na van boord zyn-anker quamen , van waar des naarmid-
de gedimitteerd , wierd het behoorlykdags weder voortscheppende, en met
Avond-Gebed als bevoorens gedaan.het zelve scheppen den geheelen nagt

Dingsdag , den 3. dito, s morgenszynde gecontinueerd , alzo het heldere

met het lumieren van den dag, naar 'tmaneschyn was, quamen wy op
Sondag, den eersten November, even volbrengen van ’t Gebed, gingen wy

voor de middag ten anker aan een aan land, bevindende alles in de Negery
reedelyk wel, mitsgaders een Compag-strand, welkers naan, ons onbekend was,

alzo een felle contrarie wind en stroom, nies vlagge aan de strand by haren
niet tegenstaande met alle magt ge- Moorschen Tempel staan, en, naar na-
schept wierd, ons de minste voortgang der onderrraigd te hebben, of ald. 21

belette , dog ontrent twee uuren naar geen verschillen waren, ontfangen wy 't

de middag, de wind wat slappende. zelve antwoord, ’t geen Orangkaja Abid
ons ’s avonds te voren gegeven had , enschepten wy weer door, in meening

om nog ’s avonds voor Waroe te kon- dewyl de zelve Orangkaja als voorsz.
ons had verhaald, nog geen absoluit O¬nen komen, alzo ons zulks berigt was

dog ontrent half 7 , 't Contrarie van rangkaja te zyn, zouden wy wel onder-
dien siende, en dat wy nog byna de ge- zock hebben gedaan, wie tot die waar-
heelen nagt zouden hebben moeten schep- digheid wel de naaste , volgens ’s lands

pen, mitsgaders onze Massanajers noot- costuimen, zoudc zyn, dog daar toe van
sakelyk wat moesten rusten, als heb- U Wel Ed. Agtb. geen ordre heb-
bende ’t zelve in drie dagen , en twee vende, hebben wy decze zaak daar by
nagten , dit geen agt uuren konnen maar zodanig laten berusten, te mecr
doen , lieten wy, op gewoone zeyn U Wel Ed. Agtb. over 3 jaren , decze
schoot, alhier weder onze dreggen val¬ Negery zelf hebbende aangedaan , hy
len ter strand Waylela- Abid als doen reeds als provisinecl

Maandag, den tweeden dito , ’s mor- Orangkaja regeerde. Alhier op deze
gens ten een uur, als wanneer wy we- Negery wierden eenige Milituiren , die
der aan ’t scheppen raakten, en ontrent tegens expies verbod, door ons , alhier
rouuren, voor de middag, een zeyl, of niet alleen, maar cok op Saway , rccès
Chialoup , zagen, zynde naar gissing aan haar lieden bekend gemaakt , zig
Noordoost, drie mylen 't Zeewaards van nadden schuldig gemaalt, met d’ in-
ons af, stellende zyn cours Noord-wes woonders van haar boom-vrugten te be-
aan , scheppende voorts den geheelen roven , en de inlanders der Corcorren
dag door, tot dat wy, naar gissing, on tot zulks te doen zelfs te hebben ge-
trent half agt uuren , de dreggen voor bruykt, door den Sergeant, Michiel Er-
de Negery Waroe lieten vallen. tel, braaf met een Sjavoni onthaalé, on-

Aanttonds daar na quam een praeuw der dewelke een van groote -ssurantie,
aan boord , van den Orangkaja Abid hem Sergeant, daar over qualyk heb-
van dito Negerye , de welke gevraage bende bejegend, en zelfs uytgescholden,
zynde, of dezen jare geen vreemde han quam meergemelde Sergeant, daar over

delaars aldaar waren verscheenen , ant klagtig vallen, waar op hem aangezegt
woordde van neen , dezelve in langen wierd , op morgen ogtent den zeiven
tyd niet vernomen te hebben, verders Soldaat ons aan te wysen , als wanneer

gevraagd zynde, of aldaar geenerley ver- volgens merite met den zelven zoude
schillen of questien, onder de inlanders gehandeld worden, waar mede onse af-
waren, antwoordde van neen, dat zy ge fairen ter Negery verrigt hebbende, be¬

rustiglyk, en in vreede, met den ande- gaven wy ons ontrent negen uuren we-
ren leefden, en onder ’t discoureeren ge- der naar boord, werdende kort daar op
vraagd zynde, hoe langen tyd Abid al gevolgd door den meergemelten Orang-
Orangkaja was geweest, verstonden wi kaja, Abid, de welke per praeuw aan
dat hy voor als nog geen absoluit O boord zynde gekomen, ons tot cen
rangkaja was, verhalende ons, dat, naar schenkagie bragt eenige Clappus, Sa-
’t overlyden van zyn Vader, den voori- goe, en Loeri ’s, en, hem eenige soop-

gen Orangkay, hy op Saway was ge- wierd ondertusschenes schenkende ,
weest, en aldaar gerencontreerd had een beraatslaagd, of ’t niet raadsaam soude

esquadre, der als toen in Zee zynde zyn , hem Alid te versoeken salzo de
wegen hem hier ontrent volkomen be-Hongi, onder Commando van den

kend
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kend waren) met ons verder mede te
scheppen , om ons de daar ontrent ge
legene reeven te ontdekken, op dat

wy met de Vloot in geen gevaar mog-
ten geraaken, te meer , alzo die onzen
Gnatohoedi, of voor-uyt-zeylder, mee-
rendeels onbekent waren, 't welk goed-
gevonden , en hem Abia zulks aange
zegt zynde, nain hy ’t zelve blymoedig
aan, transporteerende zig ten dien ein-
de op de Corcor van Bonoa, zynde, als
meergemeld is, onze voor-uyt-zeilder

Waar na ons ontrent 10 uuren aan

’t scheppen weder begevende, passeer-
den wy het Eiland, Faran, scheppende
voorts den geheelen dag door, en pas-
seerden in ’t vallen van den avond nog
een Eyland , genaamd Acat, komende
voorts ontrent 8 uuren voor de Negery
Rarakit ten anker, als wanncer kor

daar na degryse,en door ouderdom reed
heel kromgaande Orangkaja , Maycoe-
ra , aan boord verscheen , de welke al

mede afgevraagt zynde , of aldaar geer
vreemde vaartuigen t'zedert eenigen

tyd waren verscheenen, en wat dezelve
aldaar verrigt hadden , ons berigtte dat
zomtyds eenige Bandasche handelaars al-
daar verscheenen , om tegens lywaten,
als andere klcinigheden , Sagoe te troc-
queeren, en dat nog op eergisteren een

Ternaatsche Chialoup (zonder dat hy
ons wist te berigten, of ’t een Comps,
of vryman’s Chaloup was) aldaar ge-
passeerd was , ’t velk mogelyk dezelve
zal geweest zyn, waar van op gisteriger
datum vermeld staat.

Zeggende ons ook, dat dezen avond
een kleyn Chialoupie aldaar gepasseerd,
en eeven beneeden de Negery ten anker
gekomen was, als wanneer den bosschie-

ter wierd belast, ’s morgens daar aan
met het lumieren van den dag, zig der-

waards te begeeven, om te verneemen.
waar van daan, en werwaards , dezelve
Chûaloup ftond te vertrekken, ook om
den Anachoda aan te zeggen, zyn pas
aan boord te komen vertoonen , wanneci

den zelven Maycoera van boord zynde
gedimitteerd, en’t gewoonelyk Avond-
Gebed zynde gedaan , begaven wy on-
te rust, tot

Woensdag, den 4. dito, als wanneer
’s morgens ten zes uuren per Praeuw
aan boord verscheen de Anachoda van
de op gisteren in deezen gementioneer
de Chialoup, zynde Adriaan Carstensz.
Christen-Mardyker van Banda, verroo-
nende ons een Pasje, gedateerd , der
24. October passato, en onderteekend
door den Gesaighebber, den E. Jacob
Claasz., waar by hem gepermitteerd
wierd, tot uytventing van eenige Ly-
waten , Messen , Parangs , Tambore

Swaarden , en Bylen , d’Eilanden Ce-
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ram, en Goram, te bevaaren, 't welk
wy aangeteckend hebbende, den zelven
Anachoda wederom dimitteerden. Kort

naar desselfs vertrek begaven wy ons
naar land, alwaar wy de Negery Ke-
linga bevonden in verscheide Gehugten
te bestaan , waar van ’er twee met een

Zee-steene borstweering omtrokken wa-

ren, waar op mede ondervraagt werden-
de, of aldaar onder d’ingezetenen geen
verschillen waren, kreegen wy 't zelve
antwoord als op Waroe, zoo dat niets
meer alhier te verrigten hebbende, keer-
den wy weder te rug, en naar den Sol-
daat, waar van op gisteren vermeld staat,
over desselfs asfurante taal teegens zyn
commandeerenden Sergeant, een lustige
oesing te hebben laten geeven, ver-

maanden wy de daar ontrent zynde in-
landers der Corcorren, zig te wagten,
van, waar wy ook zouden mogen aan-
komen, d’inwoonders met het beklim-
men van haar Clappus-boomen, als an-
derzins, van hare goederen te berooven,
of dat zy staat moesten maaken, de zel-

ve, en nog swaarder correctie, te zullen
moeten ondergaan ; waar naa wy ons
ontrent neegen uuren , wederom na
poord vervoegden, als wanneer de O-
rangkaja’s van Rharakit, en Waroe,
wellce laatstgemelde tot dus verre me-
de geschept was, yder per een praeuw
aan boord verscheenen, en ons tot ge-
schenk eeven diergelyke dingen brag-
ten, als op gisterigen dato, onder de
Negery Waroe, vermeld staan.

Ontrent 10uuren ; geraakten wy we-
der aan ’t scheppen, en zagen een Zeyl
in Zee , van ons ontrent twee mylen,
waar na een mooye koelte krygende, die
ons tot ruym op de middag by bleef,
advanceerden wy zoover, dat wy on-
trent drie uuren de Negery Quaus na-
derden , komende daar op den Orang-
kaja dier Negery, Backar, aan boord,
om ons een goede anker-plaats aan te
wysen, ziende wy van verre een Comps
vlag op strand geplant staan, en eeven
daar na begaven wy ons aldaar aan land,
en bevonden dezelve in drie Gehugten
te bestaan, waar van twee aan de strand
met steene Paggers omringt waren, die
door ons wierden besigtigt leggende
de derde een weinig ter zyden af, op
een heuvel of rots , vindende voorts in
die Negery alles wel , en, naar onder-
vraging, geen oneenigheeden, of ver-
schillen, daar ontwaardt hebbende, be-
gaven ons weder naar boord, en schep-
ten verders voort, dat wy tegens den
avond voor Keffing ten anker qua-
men.

Alhier quamen voor eerst aan boord,
Maba, Orangkaja van Simboko, Man-
di, Orangkaja van Kelitai, en Cabressi,

Orang-
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schap koomende, zelfs haar, Kefsingers.Orangkaja van Keliwaroe, dewelke
zoude willen beschermen tegens dieonder ’t drinken van een soopie, af
geene , die eenig quaad tegens dezel-gevraagd werdende , wat vaartuigen
ve dagten. Hier op antwoorde hy Lok-aldaar in korten tyd geweest waren
man, voor hem daar wel af verscker-en wat daar uytgerigt hadden, tot ant-
te zyn, maar dat ’t gemeene voll sal-woord gaven, dat dagelyks aldaar Ban-

schoon geen redenen daar toe waren)dasche handelaars quamen , om tegen
van natuure zeer vreesagtig en kleyn-Lywaden als andersints, Slaaven, en Sa-
moedig zynde, altyd geschrikt haddegoe, in te ruylen, dat diergelyken han-
voor de groote meenigte van menschen,delaar als nu ook in de Mangi Mang
die zodanigen grooren hongi uytmakenaldaar geankerd lag, mitsgaders dat
en derhalven, om dezelve nietaf te wag-Compagnies Chialoep , Kessing, aldaar
ten , zig voor die tyd naer Ceram La-gewecst, en nu ontrent een maanc
oet hadde begeven , en dat zulks nietgeleeden weeder vertrolcken was.
uyt quaadwilligheid tegens deE. Com-Dat Keffing bestond uyt agt Ne
pagnie, maar alleen uyt voorsz. vrees.geryen , of Campons , ider van zyn
vas spruytende : dog hem daarop tebysondere Orangkaja voorsien, zynde
gemoet werdende gevoerd , dat hy nuKelliloeboe, Kelliwaroe, Kellibia, Kelli-
bekennende van ’s Compagnies goedeboroa , Way, Kelitay, Roemabtamerit
intentie wel verzeckert te zyn , waar-en Simbobo. Hier na den Bosschieter
om hy dan nu drie jaren geleden , opmet de orembaey gesonden zynide, om
d’aankomste van U Wel Ed Aghtb al-naar de Chialoep, alhier in de Mangi
hier met het gemeene volk te gelyl-Mangi ten anker leggende, te varen.
gewecken was ; zegt te dier tyd deop dat de Anachoda zyn pas zoude ko-
komst van U Wel Ed. Agtb. nier ont-men verroonen, quam dezelve Anacho-
weeken te zyn, maar dat lyy , met denda, genaamt Jacob Soebiet, Misties Bor-
ouden Orangkaja Cabresi te dier tydger uyt Banda, aan boord, vertoo-
naar Goram zynde geweest, om eenigenende ons zyn pas, gedateerd den eer-
ontstane verschillen aldaar te helpen be-sten October Passe., en onderteekend
sissen , op zyn wederkomst had ver-door den Pl. Gesaghebber, den E. Ja¬
staan , dat U Wel Ed. Aghtb. aldaarcob Claasz. waar by hem gepermitteert
met de Hongi gepasseerd was, waar opwierd, met de Chialoep van den Bur-
hy ook kort daar naa met den zelvenger in Banda, Pieter Moreeuw , groot
Cabressi in Amboina was gewecst, en25. lasten, tot uytventing van eenige
persoonelyk zyn verontschuldiging me-Lywaten , Yser, Koper, en Bylen, na
de invoegen aan U Wel Ed. Agtb.d’Eylanden Ceram, en Goram, te va
hadde gedaan, zeggende in toekomen-ren, de welke wy hebbende aangetee-
de, gelyk hy ook als nu was doendekend , dezelve hem weder restitueer-
altyd de Hongi van de E. Heeraenden.

Gouverneurs, van Amboina (die hy bo-Hier na quam mede aan boord de
ven Banda , Ternate, en Tidore, alsOrangkaja van Kelliloeboe, genaamd

Lokman , dewelke verhaalde door het zyn Opperheeren erkende) te zullen af-

scheepje de Geelvink, op Retour wagten, en zyn onderhoorigen tot zullesvan

desselfs Togt van Nova Guinea te doen mede te zullen persuadceren,van

gelyk ook die nu in dezelve NegeryenBoero naar Banda het ophalende op
gebleeven waren , verders met hoogeKeffing was aangezet geworden, dog

dat hy, korten tyd daar na, met protestatien zyn getrouwheid tegenseen

ander vaartuyg mede naar Banda de E. Compe. betuygende, onder ex-zyn-

de vertrokken, nu eerst zes dagen ge- pressie mede van deze woorden, dat, by
leeden van daar geretourneerd was aldien de E. Comp. op Java zyn on-

Verders wierd hem Orangkaja Lok- derhoorige dienst tegens den Mataram
man afgevraagd , in presentie van de noodig hadde , ’t de E. Comp- maar
hier nog boven genoemde Orangkaja's. een woord behoefde te kosten, als wan-
of by geen redenen konde geeven, neer hy inderdaad zoude komen too-
waarom zyn onderhoorigen, en in 't nen , hoe groot zyne bereidwilligheid
Generaal alle de Kefsingers ’t elkens tot dezelve, (waar van hy hem altyd
op aannadering van de Hongi, zig een slaaf noemde) was.
vlugtig stelden , waarop hy antwoor- Als wanneer Lokman, die als nog bi
dende , dat zulx door de Keffingers uys ons verbleven was, ondervraagt wierd
vrees geschiedde , wierd hem daarop weegens zyne togt naar Nova Guinca
vertoond , dat haar geen vrees daar toe wist hy ons daar van niet veel byzon

derheden te zeggen , 2g alleenlykrekonde aansetten , door dien zy noyt
fererende aan het Journaal, by den schipgehoord hadden , dat de E. Compe

ge-per van ’t Fluytje de Geelvinkhaar eenige overlast, of geweld, had
nouden, dat hem ook niet bekend zynaangedaan, maar dat dezelve in vriend
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de Papoea ’s, die aldaar ’t zelve fluytjc Margine, ter Ordonnantie van den Ed.
hebben geattaqueert, als zeggende noyt Heer, Jacob Claasz., Gesaghebber, en-
daar meer geweest te zyn; zegt ook or de den Raad dezer Provintie, was ge-
Nova Guinea (t geen hy Wossemalaar teekend Isaac Marmer , Secretaris.
noemd) een Nootemuschaat in desself-
bolster aan strand , by een kleyn hutje Cabressi, heeft een egte Soon, Taboean,

en een Broers Soon.gevonden , dog geen Speceryboomen
aldaar aan land vernoomen te hebben. Tohan, zynde Soon van Kasaay

Zegt met 't zelve Scheepje van Fat- Mataik, Soon van Oesock, zyn Va¬
taga af, tot aan geene zyde van Hanta- der is, in tyde der Amboneese Oorlo-

ra, by Kays geweest zyn, alwaar't wa gen, met Kimelaba Madjira naa Ma¬
ter byna bloedrood was , dat zy doer casser gekomen, en daar van daan op

Keffing getrouwd met een vrouw Si-voor uyt (naar zyn gissing zoo ver als
Keffing van Saway legt) nog land heb leeuw , van Kelliwaroe, van’t Orang-

kay ’s geslagtben gezien , zynde vervaarlyke hooge
Goelamanits , een regte Broeder vangebergtens , waar by zelfs die van Java

niet konnen vergeleeken werden, dog Lokman, heeft altyd Capitein geweest,
dat, mits contrarie wind, zy daar niet by dog daar van nog nooyt Acte gehad,
konden komen. Hem Lokman verders spreekt eenigsints Maleyts , dog niet

heel wel.afgevraagd zynde, hoe ver dat hooge
land, naar zyn gissing, zig nog wel Cabressi versockt omTaboean , die ook

goed Maleyts verstaatstrckte, antwoordde zulles niet te kon
Cabressitheeft vyf Soonen, Taboean, Sa-nen zeggen, alzo noyt dien oord uys

is geweest, verhalende verders, volgens halauw, Groen, Molacoly, en Manibi
Lokmans Soon, Abdul.zyn gissing, 500 mylen gezeild te heb-

ben, en op zyn aankomst in Banda, door
den Pr gesaghebber, aldaar beschonken Verzoekende, dat daar op door ons
te zyn geworden, met 60 Rzs. Contant mogt gedisponeerd werden, 't welk hem
die hy onder de met hem mede geweest zynde gedeclineerd, met tezeggen, dat

wy tot zulks te doen niet waren geau-zynde Keffingers zegt verdeelt te heb-
thoriseerd, maar dat wy Copia van ’tben. Verders gevraagd, of niet eenige

nadere descriptie, van de gestalte van 'i zelve geschrift zouden neemen , en’t
zelve volk, en van de cours na Nova versoek aan U Wel Ed. Agtb. voordra-

gen , verders inquireerende op de wet-Guinea, zoude konnen doen, zegt neen
maar aan ’t gehouden boek van den igheid van de by ’t voorsz. geschrift
Schipper zig te refcreeren. gementioneerde persoonen, bevonden ’t

zelve als volgt , dog alles maar uyt delerders vertoonde hy Lokman aan on-

mond van de hier boven gemelde Orang-zeeker Geschrift, van volgenden In-
kajenhoud.

Voor eerst zeggende den zelven Mataik,Aangezien de Keffingse Orangkaja 's
geen wettige pretensie te konnen heb-Mataik, en Goelamanis, zig aan ons heb-
ben op de Orangkaja’s plaats van Kelli-

ben geaddresseerd, met haar versoeken,
waroc, in plaats van Cabressi (die zeer

d’eerste , omme in plaats van den afgeleef- oud en reeds blind en belemmerd van
den Orangkaja Cabressi, en de ander, om in

spraak, en gehoor, is) tot fundamenten
steede van zyn overleeden Vader, Bou-

daar van stellende , hy Matayk , van
was tot Capitaan van de Negery Kil

vremde, en niet van Keffinger afkomst,
loe gesurrogeert, ende bevestigd te mo-

te zyn, zynde zyn Vader geweest Oe-
gen werden, zo is 't dat wy ten respecte

sock, die, in de Amboneese Oorlogenvan haar Hoog Edelhedens geëerde aan-
zig met Kimelaha Madjira, na Macas-

schryvens, by Missive, van den 22. Fe-
sar hebbende begeven, naer eenigen tyd

de-bruary, Ao. passato, namelyk , dat
aldaar verbleeven te zyn , op Keffing is

ze Eilanden ten principalen onder het
gekomen , en aldaar zig metter woongezag van den Heer Gouverneuxen heeft neergeset, zynde ook aldaar ge-

Raad in Amboina, zouden sorteeren, de-
trouwd, met een Vrouw van Keliwa-

ze versoeken afgeweesen, en hun daa
roe, genaamd Sileeuw , die wel eenig

mede aan den Heer Gouverneur er
sins van de Orangkaja’s geslagt was,Raad in Amboina voormeld , geren- en dat van den zelven Oesoek en Sileeuw

voyeerd hebben, omme daar over zoo-
hy Matayk gesprooten was , dog noytdanig te konnen disponeeren , als haar
geen vaste woonplaets op Keliwaroege-E. L voor den dienst van de E. Comp-
had had, maer dat hy altyd hier en daarende den welstand der landzaten, zullen
swerfde , gelyk hy ook als nu niet tebevinden te behooren-
vinden was.

Banda, Nassauw desen 16. October Dog gevraagt zynde, wie dan wel de
1705. was geteckent, Jac. Claesz. in naaste daar toe zoude weesen, gaven zy

II. Deel. Ee tot
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tot antwoord, niemand meer van’t reg. Orangkaja Lokman op ’t onderzoek al-
te Orangkaja’s geslagt overig te zyn tyd antwoordde, dat de zaak geassopi-
als de vyf Soonen van Cabressi zelfs, ge- eerd was , en men derhalven daar niet
naamd , Taboeari, Sakalauw, Groen meer van spreeken moest.
Malacalo, Manike, en nog een Broeders Verders hem Orangkaja Lokman, en

de nog hier mede present zynde andereSoon van Cabressi , genaamd Johan.
Soon van den afgestoryen Casaay, ouder Orangkaja ’s afgevraagt zynde , hoeda

Broeder van Cabressi. nig zy als nu leefden, en of ook eenige
merkelyke questien, of verschillen, on-Voegende hier alle eenpariglyk by
der haarlieden waren, antwoordden zydat alle ingeseetenen, aldaar't meest ge-
alle eenpariglyk , dat zy nu vreedsaame-inclineerd waren tot Taboean, oudste

Soon van Cabressi, zeggende zy ook, dat lyk met malkanderen leefden , en geen
de Keffingse gewoonte medebragt, dat verwyderingen onder haarlieden waren,

de Soon in de waardigheid van Orang- vair by haarlieden zeer ernstelyk zynde
kaja zyn Vader volgde gerecommandeerd te continueeren, be-

Voor zoo verre als ons bleck , was gaven zig d’eerst gekomene Orangka-
dezelve Taboean, ontrent 30 jaren oud, 2’s, naar het nuttigen van eenige
lustig en robust van statuur, reedelyk soopjens, weder aan land.

goed van oordeel, en goed Maleyts spre Naar welke Lokman ons vroeg, of wy
kende voor hem mede gebragt hadden , een

Goelamanis verklaarden zy alle, dat de Comps rorang, die hy zeide hem by
geregtigste was tot de Capiteins plaat. zyn aanweesen over drie jaren op Am-
van Kelliloeboe als zynde zulks, zedert 't boina door U WClEd. Agtb. beloofd te

afsterven van zyn Vader Couwas, langer zyn, tot teeken, dat hy een onderdaan

tyd gewecst, dog dat hy daar van noyt van de E. Compe. was; en gaven wy hem
eene acte had gehad, zynde deze Goe tot antwoord dezelve rotang ons door
lamanis een eygen broeder van den O- U Wel Ed. Agtb. niet overhandigd te
rangkaja Lokman, en zelfs de oudste zyn, maar dat U Wel Ed. Agtb. met
zeggende hy Lokman , Orangkaja de resteerende Hongi, alle dagen onsge
worden te zyn , om dat beter Maleyt. staande te volgen, die mogelyk zoude
verstond, en derhalven beter met de E mede brengen, en aan hem Lokman
Compe konde omgaan, als zyn broeder. zelf overhandigen , zoo het waar was,
Goelamanis. dat dezelve door U Wel Ed. Agtb. aan

Dog egter zullen wy U Wel Ed hem beloofd was.

Agtb. zelfs in bedenking geven, of alle Verders verzogt hy Lokman, als zeg-
de boovenstaande berigten, wel met de gende onder ’t Gouvernement van Ani-
waarheid zyn accordeerende , alzo wi boina te staan, dat hem mogte werden
in de onderzoeking van dezelve hebben gelicentieerd, om zo wel op Amboina,
ontwaard, dat voorsz. Lokman alhiereer als naar Banda, te mogen varen, om den

zeer groot gesag heeft, en alleen wat hy smallen handel te dryven, zeggende niet
maar voorsteld , door d’andere Orang te konnen leeven, als een beest, ofster-
kaja’s uyt ontzag als beantwoord werd ven als een verken, maar dat hy zyn
derhalven deze berigten niet wel (on- best moest doen, eenige winsten te be-
zes bedunkens; anders te considererer haalen , hier op antwoordden wy hem,
zyn, als volgens de sinnelykheid van dat wy hier toe alzo weinig, als tot het
hem Lokman gegeven te zyn. boovenstaande geval van aanstelling der

Onder ’t discoureren van verscheide Orangkaja’s, bevoegd waren, maar dat
saaken, vernamen wy, dat hier op Kef wy aannamen zulks U Wel Ed. Agtb.
sing, nog geen jaar geleeden , een gro te zullen voordragen, of dat hy Orang-
te tweespalt was geweest, tusschen twec kaja, by de komst van U Wel Ed. Agtb.
Soa’s alhier, als zynde in dezen twec- aldaar , ’t geen zekerlyk binnen weinig
spalt de Soon van een Keffings Orang- dagen wezen zoude, ’t zelve verzoek
kaja, Djocraat, genaamt Laan, door als dan konde institueeren , om U Wel
zyn tegenpartye vermoord geworden, Ed. Agtb. Hooggeeerde dispositie daar
en dat naderhand die questie, door tus- op te mogen erlangen.
schenspreeken van een Bandaas handelaar Ondertusschen quam voorsz. Anacho-
bygelegt, en versoend zynde, voor het da , Jacob Soebiet, ons klagtig vallen.
lighaam van meergemelten Laan, als to dat, nu drie jaaren geleeden, drie stuks
Arta, uytgekeerd waren twee goude lyfeigenen van Sinjora Sara, moeder
kettings, en 7o Ryxd. contant, en niet van zyn meester, Pieter Moreeuw, uyt
tegenstaande wy alle middelen aan wend Banda waren weggeloopen, en zig met
den, om de waare gesteldheid deezer de vlugt op de Negery Oeroen, hadden
zaak, mitsgaders d’oorzaak van dien getransporteerd, zeggende hy, dat on-
uyt te vorschen, was zulks vrugteloos dertusschen een van dezelve slaaven was
konnende niet naders verneemen, alz koomen te sterven, en dat de resteeren-
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de twee, nog door de Oeroengers wier-
den aangehouden (gelyk ook nog veelc
andere Bandasche ingezeetenen slaaven
dat hy als nu verscheidemalen by dezel¬
ve Oerongers hebbende instantie gedaan
om dezelve slaaven weder te mogen be¬
komen, en om haar aan te moedigen
reeds een groote blauwe bafta aan de

zelve was vereert geworden, zy egter
hem van tyd tot tyd met verscheide
frivole uytvlugten hadden uytgesteld,
en traineerende gehouden, versockende
derhalven, dat, by aldien wy tot Goeli-
goeli, ofOerien, moesten aanweesen, hi
met ons zoude gaan , om nogmaals te
probeeren , of dezelve slaaven zoudt

konnen wederom krygen, met instanti
ge beede, dat wy dog hem daar in me
een woord geliefden behulpsaam te wee-

sen , alzo zy Oeroengers volgens zyr
zeggen, zo schelmagtig en quaadaardig
waren, dat zy, op zyn aankomst de-
zelve slaaven verstaken, en in ’t heime

lyk onderhielden , en dat hy niet twy
relde, of onze presentie zoude die schel-

men wel tot beeter gedagten beweegen

waar op hem afgevraagt werdende,
waarom hy ten zelven fine, by de E
Agtb. Regeering, in Banda , geen in-
stantie hadde gedaan , op dat door der

zelver Chialoupen aldaar ontrent Oerien
jaarlyks kruysende , de voorsz. slaaven
mogten wedergebragt, en aan haar reg-
te lyfheeren gerestitueerd werden, waar
op hy antwoordde, die instantie in Ban-
de gedaan, en’t zelve hem ook goed-

gunstiglyk door de E. Agtb. Regeering
geaccordeerd te zyn gewecst, maar dat
Comps Chialoupen, op Oeroen komen

de, om dezelve slaaven weder te eysschen
alle d’Inwoonders dier Negery zig aan-
stonds boschwaard in begaven , en de-
zelve Chialoupen daarom vrugteloos

moesten vertrekken, nogmaals zyn ver
sock om onse hulp instantelyk renovec-

rende, waar op wy hem dan zeiden, in
gevalle hy dagt , dat onze voorspraak
hem dienstig zoude konnen zyn, dat hy
op te doenc zeynschoot, ons ter plaatse
voorsz. konde volgen, en dat wy als

dan zouden zien, wat wy konden doen
waar mede hy heel wel vergenoegd ver-

trol¬

Naar dat meergemelde Orangkaj-
Lokman, nog eenige soopjes had ge
nuttigd verzogt hy zeer instantelyk

twee flessen knyp van ons te moger
erlangen, om met de gesamentlyke Ce
ramsche Orangkajen, op de Welvaar-

van de E. Compe te consumeeren, de
welke hem gegeeven zynde , nam hy

afscheid, en vertrok weder naar land
werdende daar na het gewoone Avond
Gebed naar behooren gevierd, en daar
op den Capitcyn l'atipoetch, van Kelli
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bon aan boord ontboden, en afgevraagd,
of nu met de heldere maneschyn kans
zoude weesen, om wederom te konnen
scheppen, antwoordde dezelve van ja,
en dat hy, om de weg te wysen , zig wel
zo lang wilde transporteeren op de voor-
uytscheppende Corcor van Bonoa, 't
welk door ons zynde aangenomen, wier-
den, op gewoone zeynschoot , ’s nagts
en elf uuren de dreggen geligt, en we-
der voortgeschept. Tot een eerbewys
wierd onze zeynschoot door Orangkaj-
Lokman met drie schooten beantwoord,
om ons een gelukkige reyse te wenschen.
gelyk hy ons by zyn aanwesen aanboord,
oeloofd had.

Donderdag, den 5. dito, met 't door-
brecken van den dag, bevonden wy tot
onze groote verwondering (niet tegen-
staande de geheele nagt lustig doorge-
chept was, dat wy door de sterke te-
genwind , en stroom , geen half Myl
waters geadvanceert waren, dog nu de
wind en stroom zo sterk niet zynde, be
gon het wederom een weinig voort te

chieten; dog ontrent negen uuren voor
de middag de Negery Goeligoeli na-
derende, vonden wy ons met de Vloot

zodanig in de reeven bezet , die alhier
wel haast een myl buyten de wal zig
uytstrekken , dat wy nauwelyks kant
wisten om daar uyt te geraaken, tot ze

verre , dat ook zelfs al eenige Corcor-
ren op de klippen gestooten hadden
derhalven, om geen tyd te verliesen, zon-
den wy de Orembaey naar eenige naby
geleegene Corcorren, om van daar zes
militairen af te halen, met dewelke wy
ons naar land begaven, terwyl de Vloot,
de droogte omscheppende , zig zoude
-ransporteeren in een groote kom, tus
schen de Negeryen Goeligoeli, en Oe¬
rong ingeleegen. In ’t scheppen qua-
men ons twee Orembaayen te gemoet
met de Orangkaja’s van Goeligoeli, en
Oerong, die ons zeer wel te passe qua-
men, om ons de weg tusschen de reeven
in aan te wysen , die zeer krom om-
oopt, en buyten deze wegwwsers zou
den wy beswarelyk te regt hebben ge-
komen. Eindelyk aan land gekomen
zynde, quaim by ons de Anachoda van
de alhier ten anker leggende Chialoup,
om zyn pas aan ons te vertoonen, zyn-
de een inlands borger van Banda , Ma-
rinus Moreel, met de Chialoup van Salo-
mon Moreel, groot 25 lasten , bemand
met 14 koppen,die gepermitteerd wierd

tot verhandeling van eenige Lywaaden,
naar de Eilanden Ceram , Goram , en
Koesewoey, te varen, zynde dito pas
soor den gesaghebber in Banda, de Heer
Jacob Clausz., onderteekend , en den
28. Scptember gedateerd , van welke
pas wy visie ge oomen, en aanteeke-
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voorsien, de Negery vol volk bevinden.ning gehouden hebbende, die door ons
de, en, ’t geen rot hier toe nog t'zee-aan den houder wierd gerestitueerd.
dert Saway niet bevonden hadden, wa-Aan land komende wierden wy verwel-
ren zelfs de vrouwlieden in de Negerylekomd door den Orangkaja van Goeli
verbleven.goeli, en Cayboes, Orangkaja van Oe¬

Meergemelde Jacob Sobict, als nu al-rong, en begaven ons onder een nieuw
hier zyn voornoemd gedaan verzoek re-opgeslage en nog niet ten vollen over-
noveerende, wierd den Orangkaja vandel te Saboa wat te rusten.

dede Negery afgevraagd, waar als nuVervolgens de Negery gaande besig-
2yzelve slaaven waren , en waaromtigen, bevonden wy Goeligoeli, maa

die niet aan den eygenaar restitueer-te bestaan in een huys, met een zee-stee-
den, met vertooning, dat het een zeerne Pagger omtrokken, en staande bo-

groote misdaad was, ymands slaaven aanven op een klip,’t geen een schoone
te houden , ende restitutie daar van teuytzigt in Zee maakt. Beneden aan
weigeren. Hier op kreegen wy metstrand was nog een steene bepaggering.
groote affurantie ten antwoord, dat zywaar in twee huysen waaren , en wiert
cen der voorsz slaaven , te weeten eendit gehugtie genaamd Keloevalaga
meyd , aan den cygenaar wilden ressitu-wclkc beide Gehugten, volgens zeg
eeren, maar dat zy dan den jongen dengen van den Orangkaja, maar 10 per-
hals wilden breeken, om dat hy zoveelsoonen uytmaakten. Beoosten Keloe
quaad in de Negery gedaan had , en zyvalaga was nog een Gehugt van 4
zeen magt hadden om hem anders le-shuysen. Quamen aan d' overzyde van
vendig te krygen , waar op haar ver-de bogt, aan de westzyde der Neger
toond werdende , dat zulks tegens alleOerong, zynde redelyk sterk van volk,
wetten en reden streed , en dat, zo zyen wel in 20 huysen bestaande.
cenige klagten van geplecgde insolentienDe Orangkaja ’s afgevraagd zynde, of
tegens den zelven jongen hadden, zy dieook eenige questien, of oneenigheden
onden in-ticuceren terplaatse daar zullsmet malkanderen hadden , ant woordde

behoorde , op dat dezelve jongen daarde Orangkaja Oebi, van Goeligoeli, dat,
over zyn verdiende saf mogt ontfan-nu ontrent drie jaaren geleeden, die van

gen, maar niet, dat zy haar cygen reg-de Negery Kelliloeboe, en Kelliwaroe,
ters zouden zyn, en die jongen den halsof de onderhoorige van de Orangkaja
breeken; dog daarop zogten zy zig metLokman, en Cabressi, op Keffing, zyn
veel frivole uytvlugten te behelpen,Negeryen gansch hadden gespolieerd,
zeggende naar ons vertrck na die lyf-en van de inwoonders beroofd, als zyn

eygenen te zullen zoeken , dog daar-de twee Orangkaja’s van Goeligoeli en
op wierd door ons geantwoord , datQuamo door dezelve Keffingers ver-
zulkes maar ydele voorgevens waren enmoord , die genaamd waren Hay, en

Taccaboey, zynde’t resterende volk door zy na ons vertrek zig aan haar beloften
haarlieden weggevoerd, en als slaaven niet zouden kreunen, maar hier op bood

verkogt, zoo wel op Amboina, als in zig een inlander, of die als tolk aldaar
ageerde, aan, om met hem , Jacob So-Banda , en daar ontrent gelegene con-

tryen, doende derhalven verzock , dat biet, mede aan zyn boord naar Refling
de voorsz. Keffingers de atta, of waar- te gaan, en aldaar zo lang te verblyven,

ot dat de gemelde slaaven hem geresti-dy, van voorsz. vermoorde menschien

aan haar mogten geordonneerd worden tucerd wierden, ’t geen hy zeide niet

te voldoen, 't welk wy zeyden aan L lang te zullen duuren, ’t welk door
Wel Ed. Aghtb. te zullen bekend ma meergemelde jacob Sobiet zynde aange¬

ken, die naar ondersoek daar in naarbe¬ nomen, vertrolken zy naa Reffing, en
hooren wel zoude disponeeren. wy geen andere verschillen alhier ge-

Dog op het zeggen van meergemelde vonden hebbende , vertrokken eeven

Orangkaja, Cebi, als dat in zyn Ge- naar de middag wederom aan boord ,
hugties maar 10persoonen zouden zyn werdende door deze Negeryen met een
wierd ons door den Anachoda van de weinigje Sagoe, en Pinang , beschon-

ken.alhier leggende Chialoup berigt, dat hy
ons leugens wys maakte, en dat 'er wel Zoo als wy aan boord gekomen , en
een vry grooter meenigte van menschen gereed waren de dreggen teligten, quam
was, die op onze aankomste gevlugt per Orembaay aan boord , Balar, O-

waren , en zig boschwaard in begeven rangkaja van Quaus, zeggende, op ons
hadden, 't welk door den Orangkaja eg- aanweesen op Quaus, iets vergeeten te
ter wierd ontkend. hebben, 't welk hier in bestond, dat hy

van de E. Compe verzogt, een vlag teWaar op wy ons begevende naar de
mogen erlangen, en dat hy een pasje mogtNegery Oerong, bevonden dezelve als
obtineeren, om naar Amboina te mo-voorsz. wel in ruym 20 huysen te be
gen vertrekken, welk versoek wy zeidenstaan, en met een Moorschen Tempel

niet
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niet in staat te weesen , om te konnen
voldoen, maar dat wy zulks UWel Ed
Agtb., zo wy eer daar by quamen, zou
den voordragen, of dat hy die versoe-
ken aan U Wel Ed. Agtb., die in’t kor

te stond te volgen, zelfs zoude instituee

ren, waar mede hy, naar ons een wei-
nigje Sagoe, en een Loeri, vereerd t.
hebben, naar ’t drinken van eenige soop
jes Arak (en op zyn begeerte hem eer

halve fles vereerd zynde) weder vertrok
ligtende voort daar na op gewoone zeyn-
schoot het anker; scheppende, niet te
genstaande een sterke tegenstroom , de
geheele namiddag door, passeerende on
trent vyf uuren het Eiland Goffa, en
quamen ontrent zeven uuren, door dier
’t Pilkdonker was , aan een strand aldaar
ten anker , welkers naam ons onbekenc

was , latende voorts het gewoone A¬
vond-Gebed doen, en de Massanajer-
rusten tot

Vrydag , den 6. October, als wan-
neer ’s morgens even naar de middernagi
op gewoone zeynschoot de dreggen we

der wierden geligt, gerakende voorts aar
’t scheppen, in meening , om met der
dag op de Negery Oendor te komen,
maar in plaatse van dien , qaamen wy
ontrent ’s morgens voor de Negery Goe
melang, niet beter wectende, of ’t zel

ve was Oendor dog egternu aldaarbuy
ten weeten gekomen zynde , vroegen
wy den Orangkaja Maras, of 'er ool
eenige verschillen waren, en wat vaar

tuigen dagelyks daaraan quamen, en wat
haare verrigting was, antwoorde hy geer
verschillen aldaar te zyn , dat zomtyd.

eenige vaartuygen aldaar quamen , om
Sagoe te ruylen, dat Comp. Chialoup,
Keffing, aldaar geweest , dog al ove

een maand weder vertrolken was

Dit Negerytjc Goemelang, onder Kel
limoeri staande , bevonden wy in 10 :
iI huysen te bestaan, omringt met eer
Zee-steene Pagger, zoo als wy meest
overal gevonden hadden. Hier van daan
vertrokken wy per Orembaay, naar de
Negery Oendor, latende de militairer
de strand langs marcheeren , alzo’t maai
een uurtje hier van daan was, dog al
daar aangekomen zynde, bevonden wy
alle de inwoonders gevlugt, ter plaatse
daar de Negery gestaan had , alle de
huysen zo ver afgebrand, als argebroo
ken, excepto een, dat nog was staan
de gebleeven, dog ontrent een half uur
boschwaard in, waren vyf  zes huyser
geextrueerd, dog alle van de inwoon
ders verlaten , weshalven alhier niets
voor ons zynde uyt te werken, wy we-
der naar onze Corcorren vertrokken.

konnende egter niet naarlaten U Wel
Ed. Agtb. te notificeeren, dat de reeven.
waar van in ’t Dag-register van 1702.
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onder de Negery Oender vermeld staat,
onzes bedunkens zullen weesen die gee-
ne, waar van gisteren onder de materie
van de Negery Goeli Goeli gesprooken
is, alzo ontrent Oender geene zodanige
recven door ons zyn gevonden.

Op de middag ligten wy hier weder-
om ’t anker, scheppende verders voort
voorby de Negery Dawan, en quamen
ontrent drie uuren , voor de Negery
Kellibon, alwaar Comps vlag boven in
de Negery geplant stond, werdende wy
alhier door Capiteyn Pati Poetch, be¬
leefdelyk verwelkomt, en boven in zyn
Negery, en op de baleeuw geleyd, al-
waar hem Pati Poeteb, ingevolge UWel

Ed. Agtb. ordre afgevorderd wierd, de
Acte hem door U Wel Ed. Agtb. over
3 jaren overhandigd, dewelke hy, naar
eenigen tyd onder zyn oude Papieren
gezogt te hebben, te voorschyn bragt,
als wanneer in dorso van dien geschree-
ven wierd, gelyk hier volgt, en daar na
dezelve aan hem Pati Poetel weder ovei

gegeven
Waar na hy weder met zyn Orang-

tocha’s op de Baleeuw zynde verschce-
nen, wierden zy alle afgevraagd, of ook
cenige verschillen, of oneenigheeden,
onder haarlieden waren, dat zy de zel-
ve als nu op ons aanweesen alhier zou-
den bekend maken, dog gaven alle ten
antwoord, dat zy met haar nabuuren

en onder malkanderen vreedsaamlyk
leerden, en, op afvrage, wat vaartuy-
gen daar dagelyks aanquamen, en wat
haar gedoente aldaar was, antwoordden.
dat daar vecltyds Chialoepen uyt Ban-
da , aanquamen , om tegens lywaaden
en andere kleenigheeden , Sagoe in te
ruylen, dat ook ten zelven einde som-
tyds, maarselden, aldaar verischeenen ee-
nige Goramse ingesetenen, dog dat 't ze-
dert dat haar verschil van over 3 jaaren
geassopieerd was zy aldaar geen de
minste vyandelykheeden pleegden.

Waar op hem Pati Poeteh, en zyne
Orangtoehas gecommandeerd wierd,
by de voorsz. goede intelligentie te con¬
tinueeren , en met zyne nabuuren in
minnelykheid te leven, op dat de E.
Compe geen klagten van het tegen-
deel mogten voorkomen.

Hier op deed Pati Poeteb versoek3
zo voor zig zelfs, als voor zyn onder-
hoorigen, dat hem mogte werden ge-
permitteerd, om zomtyds naar de kust
van Hitoe, en Larike, met Sagoe ten
handel te varen , om door dat middel
aan de kost te konnen komen, en nog
dat hy mogt gelicentieerd werden, in 't
korte naar Larike, of Waccasihoe, te
vertrekken, om een nieuwe Corcor, die
de Orangkaja van Waccasihoe hem
beloofd had, te mogen gaan afhalen
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gewoone Avond-Gebed doen.zeggende met het jegenwoordige kleyn
Ontrent agt uuren, verscheenen we-en oud Corcorretje, of de Orembaay,

der aan boord de Radja van Kellimoeri,tein toekomende de Hongi niet meer
met zyn onderhoorige Orangkaja’s vankonnen volgen; maar na dat wy syne
Celor, en eenige Orangtoeha ’s, haareversoeken aangehoord en in overweging
slagten doende, dat Pati Poeteb, Ca-genomen hadden, zeiden wy hem, niet
iteyn van de Negery Kellibon, vangeauthoriseerd te zyn daar over te kon-
ouds her onder den Radja van Kellimoe-nen disponeeren, en waarom hy ’t zelve
ri had geresorteerd, en nevens de andereaan U Wel Ed. Agtb. zelfs niet hadde
kleyne Negerytjes, te zaamen een Cor-gedaan , dog naamen wy aan, dezelve
cor had helpen bemannen, en dat hy nuversoeken aan U Wel Ed. Agtb. te zul-
zig het gezag van den Radja onttrok-len voordragen van wien hy Pati Poe
ken had, en zonder hem te erkennen,teb, dan de Hoog-geëerde dispositie
in zyn Negery alleen gezag voerde, ge-konde afwagten, ’t geen ny met genoeg-
lyk hy ook deze jaren alleen niet zynsame teekenen van dankbaarheid accep-
Negery ’s volk , een Corcorretje in Zeeteerde.

gebragt had, en daar mede de HongiCo als wy hier waren, quam meerge-
gevolgt was, versoekende, dat daar inmelde Pati Poeteb nog versock doen,
mogt voorsien , en hy Capiteyn Kelli-om nu van het verder volgen der Hongi
von, als van ouds, weder onder’t gezaggeexcuseerd te mogen weesen, alzo zy-
van den Radja mogt werden gesteld, enne Negery zo ver afgelegen zynde, hy
te samen met hem geordonneerd wor-een sware te rug reise zoude te doen heb-

den, eene Corcor te bemannen, of dutben, 't welk wy hem accordeerden, in
hy, alleen willende scheppen , dan diegevolge van welke permissie hy aan-
ook alleen mogt bemannen, maar geenstonds last gaf, zyn Correcorretje te ont-
volk van haar onderhoorige Negery ne-leedigen, en op de wal te halen, zig o-

ver de inwilliging van dit versoek zeer men, zeggende zy, dat, zo hy de Cor-
cor alleen bemande, ’t haar dan nietveelverblyd toonende.
scheelen kon, of hy afsonderlyk schep-Alhier niets meer te verrigten heb-
te , waar op dezelve klagers afgevraagdbende, naar dat d’Orangkajas eens ter

werdende , waarom deze hare klagtendeegen rond hadden gedronken, namen
wy afscheyd van Pati Poeteb, en zyn niet hadden geinstitueerd, doen wy aan

land waren, en haar afgevraagd hadden,Huysvrouw, die mede voor den dag
feenige questien, of oneenigheeden,gekomen was, om ons te verwelkomen,

en begaven ons langs de strand naar de met hare nabuuren hadden, en te meer,
daar digte bygelegene Negerykellimoeri. daar doen ter tyd Pati Pocteb zelfs pre-

ent was, die daar op zyn verdeedigingwerdende door meergemelden Pati Poe-
daar tegens had konnen inbrengen , ga-teh, en verscheide andere Orangkaja’s,

gevolgd. De Radja ontfong ons onder ven daar op zeer verschillend en variec-
een opgeslage Baleeuw , latende op 't rend antwoord , meestendeels daar op
geluyd van Tifa, en Gong, eenige uyt- ayt koomende , dat zy voor Capiteyn
haalders van zyne onderhoorigen, Tsja- Kellibons groot gesag bang waren, en
kalillen, doende den Radja, en zyn min- derhalven in zyn presentie die beschul-

dere Orangkajen, en Orangtoeha ’s de- digingen ten zynen laste niet te hebben
durven inbrengen , voegende de Radjazelve vragen, die wy op Kellibon had¬

den gedaan , ontfangende daar op ook daar by , dat hy dezelve klagten reeds
diergelyken antwoord. by zyn jongste aanweesen op Amboina,

Waar na de Radja , eeven als Pati aan U Wel Ed. Agtb. haade gedaan,
Poeteh, ook versoek deede , om met Sa- waar op hem dan door ons wierd ge-
goe, naar de kust van Hitoe, ten han- antwoord, dat, nademaal U Wel Ed.
del te mogen varen , ’t geen door ons Agt6. dezelve klagten reets oewust, en
eeven als op Kellibon , beantwoord door hem Radja bekent gemaakt waren,
wierd. wy niet twyffelden, of U Wel Agtb.

Werdende hem op zyn versoek me- zoude (deze noodig, en billyk oordec-
de toegestaan , als nu met zyne Corcor ende) daar wel anders in voorsien.
maar te mogen t'huys blyven, en mede Hier naar een soopje of twee, aan de-
naar recommandatie van de goede eenig- ze inlandse Grooten geschonken zynde,
heid en correspondentie, met zyn nabu- namen zy van ons afscheid, en vertrok-
rige en onderhoorige te onderhouden, ken wederom naar land.
begaven wy ons tegens den avond we- Ontrent middernagt wierden de dreg-
der naar boord, zynde de Vloot onder- gen wederom geligt, en raekte de Vloot

aan’t scheppen.tusschen, van voor Kellibon voort ge-
schept, en in de baay alhier voor de Saturdag, den 7. November, ’s mor-

gens ontrent neegen uuren , passeerdenNegery Kellimoeri ten anker gekomen
wy de Negery Kissalauw , en op delatende naar onze aankomst aldaar, het

mid.
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middag de Negery Tobo, geleegen op zelve voorgemelde zeer suspect en

3
twee steyle steen-klippen , even naar schoon’t al waar was, egter haarniet

het middag-maal quam alhier met een verschoonen konde : want om een uur
prauw aan boord de Orangkaja Salamat, of zes verder scheppens, zy den Orang-

kaja van Risselauw wel konden mede ge-van Tobo, met eenige Orangtoeha ’s,
tot dus verre ons verwelkomen, als me- bragt hebben , en in die tyd haar Mas-
de om ons berigt te doen , dat de Cor- anajers van honger niet zouden gestor-
cor van Werinama , en Tobo, op een ven hebben, waar op hy weinig wee-
steen gestooten, en daar door een lek tende te antwoordden , onder ’t drin-

gekregen hebbende , aan geene zyde van ken van een soopje maar gedimitteerd
Tobo, het nade wal hadde gezet, en al wierd.

daar dezelve Corcor op strand was op- Een weinig daar na, quam ook aan
gehaald; dog presumeerende, dat onder boord de oude Radja van deze Negery,
dit berigt wel iets anders mogte schuy- Werinama, die onze vragen meest met

len, en derhalven ’t breeken van deze agchen beant woordde , en in alle zyne
Corcor wel tot een dekmantel zoude Actien genoegsaam betoonde, dat hy
konnen genomen worden , waar mede niet wel by zyn zinnen was, zo dat wy
zich de daar op varende manschap derhalven niets van hem konden tever-

van ons zoude soeken te absenteeren, staan krygen, van’t geen ons te wec-
stuurden wy een weinigje daar na den ten noodig was, hielden niet langspraak
boschschieter per Orembaay na de Cor met hem , maar depecheerden hem
cor van Oerien , en Assaloelo, met be- kort af-

vel, om weder agter uyt te deinsen, en Sondag, den 8. November, ’s morgens
zig na voorsz. Corcor van Werinama begaven wy ons met den dag naar land
toe te begeeven, en naar de waare ge toe , om de Negery te besigtigen, vin-
stalte van dezelve nauw onderzoek te dende de kraal-steene Pagger, inU Wel
doen, en by aldien hy Orangkaja Assa- Ed. Agtb. memorie vermeld, nog on-
loelo, deselve Corcor onbequaam moyte der de voet leggen, hier op begaven
vinden om te konnen volgen, hy als dan wy ons naar de Baleeuw of Saboa,
de voornaamste manschap van deselve o- die aan strand opgeregt was, om al-
verneemen , en meede op Werinama daar de andere saaken te ondersoeken.

brengen zoude, dog zo de Corcor be¬ Op Tamilau, aangaande ’t scheppen
der Corcorren, tusschen die van Weri-quaam was , hy den Gesagvoerder daar

op zoude gelasten, aanstonds met hem nama, Leymoe, Haja, en Touw, be¬
te gelyk te volgen. vonden wy het dusdanig geleegen te

Ontrent vier uuren , passeerden wy zyn.

de Negery Hatoemeten , in twee Ge- De Orangkaja van Leymoe, zegt, dat
ten tyde van den Ed. Heer Arnold de Vla-hugten, niet verre van den anderen, be-

staande, alwaar ons aan boord quam Le- ming, het scheppen der Corcorren zoo-
danig geordonneerd is, dat hy altyd mettoeni, Orangkaja van ’t zelve dorpie

koomende met eenen zyner Orangtoe- die van Haja zoudc scheppen, gelyk hy
ha’s, ons verwelkomen, dewelke, naar ook bekend ’t zedert altyd gedaan te

eenige soopjes gedronken te hebben, hebben, tot 'er tyd dat de Koopman,
Pieter De Bocq, op Saparoewa lag, alsweder wierden gedimitteerd.

wanneer die van Leymoe door den vo-Wy schepten weder voort, tot 's a-
vonds ontrent zeeven uuren, als wannee uigen Orangkaja van Haja grootelyks
wy voor de Negery Werinama de dreg zouden zyn beleedigt geworden, en dat

de Leymoeësen daar over aan den zel-gen in de grond lieten vallen ; latende
daar op verders het gewoone Avond ven De Bocq zynde klagtig gevallen, hy
Gebed doen , ’t welk verrigt zynde. haar gepermitteerd had, buyten die van
quam ontrent negen uuren aan boord. laja een Corcor alleen te mogen schep-
de Orangkaja van Assaloelo, met de en, zeggende in gevolge die permis-

sie ook naderhand twee Corcorren ver-hoofden van de Corcor van Werinama,
rapport doende, dat aan de voorsz. Cor- sleeten te hebben, waar van een op den
cor niets het minste manquement was hoek van Alang zoude gebleeven zyn,
geweest, en dat hy deselve hoofden van en dat hy, dit jaar nog geen Corcor
dito Corcor afgevraagd had , waarom hebbende konnen krygen, uyt dien
aldaar aangeloopen waren , zeiden dat noofde met de Corcor van Werinama
de Orangkaja van Kissclauw, op haar t’ zamen geschept was verzoekende
Corcor ziekelyk zynde geweest, zy den nog als voorheen, een Corcor alleen te
zelven hadden aan land gezet, en eeni mogen in Zee brengen; dog hem daar
ge Sagoe voor haare Massanajers hadden op afgevraagd hebbende, of hy in staat
ingenoomen, alzo geen mondkost voor was, met zyn manschap een Corcor te
dezelve meer hadden, waar op hy zyn- konnen bemannen, antwoordde hy daar
de gereprocheerd, met te zeggen, dat 'top, zo met geen Corcor, ten minsten

met
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met een Orembacy, de Hongi te zullen ten tyde van de E. Heer De Vlaming.
volgen, en op zyn versoek , van alleer geordonneerd is geweest. Verders on-
te scheppen, sterk insteerende, en of derzoek doende naareenen inlander, waar

afvrage, of ook eenige oneenigheidtus- an in U Wel Ed. Agtb. geeerde memorie

schen zyn Negery, en die van Haj- vermeld staat, bevonden wy den zelven
niet te zyn , de Soon van den Radjawas waar op deze afkeerigheid gefun-

deerd was, zegt neen. van Werinama, maar zyn tweede stem
De Orangkaja van Haja brengt daar of Kapalla Soa, van die Negery, zyn-

de zyn Geslachts-naam Lasa , weshal-tegens in , dat het waar is , dat ten ty
ven wy vaststellen , dat dit dezelve zalde van den Koopman, De Bocg, op Ho
zyn, waar van in ’t Hongi 's Dag-regi-nimoa, zyn voorsaat, die van Leymoe

beleedigd heeft, waar over hy ook aan ster, van’t jaar 1702. 't onderzoek der
meergemelden De Bocq zegt, 30 Ryxd. moord aan de Toeloetièrs gepleegd, ter
betaald te hebben , waar mede deze Vergadering op Werinama gehouden,

questie door den zelven De Bocg dan ge- met de naam van Lasa bekend staat, en
issopieerd zynde, was die van Leymoe die aldaar verklaarde , by de moord der

ook door hem belast, te agtervolgen de Toeloetiérs present , en om dat hy een
ordre , ten tyde van de Ed. Heer Vla- ingeseeten van Werinama was, door de
miing, op t scheppen der Corcorren ge- Leymoeësen verschoond te zyn gewor-
émaneerd, te weten , dat zy met Haja den.

moesten scheppen, ’t geen die van Ley- Verders ondersoekende, of het berigt
moe egter naar dato niet hebben willen van den Orangkaja van Tamilauw, ten
naarkomen, egter als nog versoekende, aste van deze persoon, aan U WelEd.
dat die van Leymoe mogen geordon Agtb. gedaan , waaragrig was , bevon-
neerd worden , met hem t'zainen te den wy ’t zelve met de waarheid genoeg-
scheppen, dog zegt hy , zoo die van aam te accordeeren : want hy Aaba,
Leymoe magtig zyn om alleen een Cor- alias Siktewa , declareerde , dat die van

cor te bemannen , hy dan wel mag ly- Tocloeti, en Tamilau , t' zamen beraad-
den, dat zy alleen scheppen. slaagt hebbende, om een Vrouwmensch

De Radja van Werinama, gevraagd van de Negery Leymoe te vermoorden.
zynde, hoe het by quam, dat die van die moord door die van Tamilau w25
Leymoe dit jaar te samen met hem volbragt, en dat de Leymocësen , egter
hadden geschept , daar zulls noyt te gewaar zynde geworden , dat die van
vooren in gebruyk was geweest, zegt, Toeloct daar mede handdadig aan wa-
dat die van Leymoe daar toe by hem ren, beslooten hadden, dit ongelyk aan
selfs versoek hebben gedaan , om dat die van Toeloeti, te wreeken, en’t zel-

gewoon alleen een Corcor te scheppen ve besluyt aan hem declarant hadden be-

en daar toe dit jaar niet in staat zynde kend gemaakt, dat men, na overwee-
geweest, egter, om Comps. dienst nie ging hoe dezelve wraak aan die van Toe-
te versuimen, met hem mede geschepi loetie uyt te voeren, goed gevonden had.
waren. de Toeloetiers met een soet lyntje naar

Radja Touw, gevraagd zynde, waarom Leymoe te krygen, en dat de Leymoe-
hy hadde versogt , dat die van Leymoe esen , om zulks te bewerken, den de¬
met hem te zamen mogten scheppen, en clarant, als zynde met een vrouw van
op wat fundamenten dit zyn versoek ge- Tocloei getrouwd, en aldaar ook woon-
fundeerd was, zegt zulksverzogt te heb- agtig, derhalven aan die van Tocloeti ver-
ben , om dat zyn manschap zo kleyn ogt hadden dit te openbaaren, dat hy de-
was, om een Corcor te konnen beman clarant ingevolge van’t zelve, door hem
nen, en derhalven door behulp van de toegestane verzoek, de Toeloetiers tot
Leymoceesen, daar toe beeter in staar Leymoe had gebragt, alwaar die (zo als
zoude wecsen. U Wel Ed. Agtb. genoegsaam bekend is

Naar alle welke over en weder ge- door die Leymoe-esen waren om hals ge-
debatteerde disputen, wy sonder cor- pragt, dog hy declarant naderhand be-
rectie van U Wel Ed. Agtb. hoog wys merkende , dat dit verhaal grootelyks
oordeel) van gevoelen zouden zyn, dat tot zynen laste was, begon aanstondt
zo die van Leymoe in staat waren, alleen weder te varieeren, met te zeggen, dat
een Corcor te konnen bemannen,’t zel die van Toeloeti hem zelfs verzogt had-
ve haar in zodanigen geval wel konde den, om met haar mede na Leymoe te
gepermitteerd worden, alzo die van Ha- gaan, en op afvrage , zo dit zyn voor-
ja zeggen, daar niets tegens te hebben. geven waaragtig was , waarom hy niet
dog zoo door magteloosheid van volk, zo wel als d’andere Toeloetiers door de
de Leymoeëesen met een andere Negery Alfoereesen vermoord was geworden,
te zamen moesten scheppen, ’t zelve me stond hy zeer bedeest, dan eens zeggen-
Haja zouden moeten doen, alzo vol- de, om dat hy een Inwoonder van We-
gens haar eygen bekentenisse, zulks alrinama was , door de Leymoe-eesen

ver-
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sato, en ondertekend door den Gelag-verschoont te zyn geweest, en dan eens
hebber, den E. Jacob Claasz., waar bywederom, dat hy met vlugten haarhan-
hem gepermitteerd wierd tot uytven-den ontkomen was. De Radja van We
ting van eenige Lywaden, en schootels,rinama, daar op gevraagd zynde, of hy
de Eilanden Ceram, Goram, en Koesegeen kennisse wegens deeze zaak had.
voey, te bevaren , welke Pas wy aan-antwoordde daar niets van te hebber

geteckend hebbende, dien Anachoda degeweeten , alzo voorsz. Lasa doen tei
zelve restitueerden, en hem daar op di-tyd niet op Werinama, maar op Toe¬
mitteerden.loeti, was huys houdende.

Ontrent vyf uuren passeerden wy Ha-Verders verstonden wy onder ’t di-
tiahoc; en ontrent ses uuren Toeloescyscoureeren van den Radja van Werina
d’Orangkajen van welke twee Negeryenma, dat zyn Soon, genaamd Mau, met

een Tsjampan, bemand met negen kop¬ aan boord verscheenen, versoekende, al-
pen, om Sagoe te verhandelen , eenige zoo veele van hare Massanajers sick, en

afgemat waren , dat haar mogt geper-dagen geleden, naar Banda was vertrol
ken, waar op hem afgevraagt zynde mitteerd worden, met haar Corcor als

nu maar t'huys te blyven, 't welke haarvan wien daar toe een Passe hadde ge
obtineerd, antwoordde hy , dat zyn Soon ingewilligd zynde, vertrokken zy naar
zonder Passe was vertrolken, en opver een soopje genuttigd te hebben, zeer

vergenoegd weder naar boord.toning , dat zulles strydig was tegens
Ontrent seven uuren quamen wyComps ordres, waar door niemand zon-

voor de Negery Folin, latende aldaarder Passe elders mogt vertrekken, gaf
hy tot antwoord, dat zy zulks gewoon de dreggen in de grond vallen.

Komende daar op voorts aan boord,waren , en jaarlyks door haar gedaan
wierd, ’t welle wy niet hebben willen eene Pieter Patihalat, ingezeeten van
naarlaten U Wel Ed. Aghtb. ter ken de Negery Nalahia , vertoonende ons

een Passe, gedateerd den eersten Octo-nisse te brengen, te meer, langs deze
Zuidkant van Ceram, op diverse Nege- ber passato, en onderteckent door den

ryen Tjampans zyn gezien, waardoor Onderkoopman, en Pl. Subaltern Hoofd,
wy vast stellen, dat dezelve al mede toi ten Comptoire Honimoa, Huybert de

Vlicg, waar by hem gepermitteerd wierdzodanigen ongepermitteerden vaart ge-
naar Tehoewa, Hatiahoe, en Leymoebruykt worden.

te varen , om tegens Lywaden SagoeWaar op die van Werinama verders
Mantah tetrocqueeren,en zulks voor denafgevraagd zynde , of ook eenige que-
tyd van twee maanden, waar van wy aan-stien, of oneenigheeden, met malkan-
teekening hebbende gehouden, die Pasderen hadden, ant woordden eenpaarig
aan hem , Pieter Patibalat, restitueerden.in cenigheid met malkanderen te leven

Even naar het gedane Avond-Gebed,en op nader afvrage, wat vaartuygen al-
quamen nog aan boord , de by provisiedaar dagelyks aanquamen , en wat haar
het gezag waarnemende Orangkaja vanverrigting was, antwoordden, dat zeer
Folin , genaamd Foalaina, met eenigezelden , aldaar eenige vaartuygen aan
zyner Orangtocha’s ons alhier verwel-quamen, en zo ’er zomtyds al eenquam.

dut het Bandasche Handelaars waren, komen, als wanneer wy haar bekend
maakten, dat wy, ingevolge UWel Ed.die aldaar maar quamen om Sagoe te
Agtb. geëerde ordre aldaar gekomentrocquceren.

waren, om te ondersocken, wie de ge-Waaromme wy hier niets meer te
wettigste was, om tot Orangkaja in desverrigten hebbende, naar den Radja er

Orangtoeha’s van Werinama, een goe laast afgestorvenen’s plaats, aangesteld te
worden, waar op Foalaina voorsz. onsde continuerende eenigheid onder mal
verhaalde , dat , naar ’t afsterven vankanderen gerecommandeerd te hebben.

den voorigen Orangkaja , hem dooren eenige soopjes aan d’ inlandse Hoof-
dengesuspendeerden Koopman Moll,den rond geschonken , begaven wy ons
12,weder naar boord. geordonneert geworden, het ge-
zag zo lange by provisie waar te nee-Ten twee uuren na de middag, wier-
men , tot dat door U Wel Ed. Agtb.den, naar gewoone zeynschoot, de dreg
over die waardigheid absolutelyk zougen weder geligt rakende wy voorts
gedisponeerd zyn.aan’t scheppen, naardat alvoorens, opver-

Geevende zy heden ons voorts eenigesock, aan die van Werinama was vergund
onderrigting wegens des Orangkaja ’smet haar Corcor hier maar te blyven.
geslagt, en wie wel de wettigste tot deOntrent drie uuren quam aan boorc
iuccessie zoude weesen, waar van wy dede Bandase Mardyker, Abram Rogiersz.,
aanteekening uytstelden tot den ande-hier op strand een hutje opgeslagen heb-
ren dag, als wanneer wy ’t zelve nauw-bende, en aldaar met zyn Chialoup voor

de dreg leggende, vertoonende ons eer keurig zouden onderzogt hebben, en
Passe , gedateerd den 27. October pas- daar op dimitteerden wy haar.

FfII. Deel. Maan-
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swak, dat nauwelyks op zyn beenenMaandag den 9. dito, ’s morgens met
konde overend staan, zeggende hy zelfs,het lumieren van den dag, naar gedaant
vyf jaaren in die swakheid geweest teMorgen-gebed, quamen aan boord Pie-
zyn, en weinig hoop tot zyn herstellingter Toecaja, van Haria, en Laurens Sa
te hebben, waar na hem afgevraagdlewani, van Sirisorri, vertoonende on

zynde, of hy niet gaarne tot Orangka-haarlieder Passe , beide op den 19. Oc¬
a van dit Negerytje zoude willen ge-tober Passato gedateerd, en door der

eleveerd worden, antwoordde zulks welOnder-koopman, en Pl. Subaltern Hoofd
te begeeren, maar om zyn continuee-ten Comptoire Honimoa, onderteckend.
rende swakheid daar niet naa te staan.waar by haar gelicentieerd wierd, der
wel mogende lyden, dat zyn neef Foa-eersten om met 7 koppen, van Haria,
laina, met die waardigheid begunstigdna Hatiahoe te vaaren, om aldaar eer
wierd. d’Orangtoeha s, en ’t gemeenenieuwe Tsjampan te koopen, en der
volk, mede afgevraagd zynde, tot wieanderen, om met 12 persoonen ook na
zy wel het meesten inclineerden , ant-voorsz. plaats te varen, om tegens klee-
woordden eenpariglyk tot Foalaina, omden Sagoe te ruylen, beide voor den
dat Boikani zo siekelyk , en geen hooptyd van anderhalve maand, waar van wy
an herstelling overig was, en, volgensaanteekening hebbende gedaan, versog-
het bovenstaande Geslagt-register, is hyten de vertoonders van die Passen, dat
naast Boikani ook de wettigste, en ee-den tyd van anderhalve maand door ons
nigste pretendent (volgens ons geringeenigsints mogt geprolongeert worden
gevoelen) latende voorts de decisie daarwaar op wy haar antwoordden , tot
van, in alle nederigheid, aan U Wel Ed.zulks niet geauthoriseerd te zyn, er
Agtb. over.daarom het zelve ook te declineeren

Op nauwkeurige afvraging, alhiervertrekkende zy daar op na boord.
geen verschillen of oneenigheeden ge-Daar op begaven wy ons naar land
vonden hebbende , begaven wy onsen voords naar de Baileoe van de Nege-
weder naar boord, werdende door diery Folin, om te ondersoeken , wie de
van Folin, met een rank jonge Pinang,gewettigste tot Orangkaja’s plaats was
en een klein Bokje, beschonkenbevindende tot deze waardigheid maar ee

Ontrentagtuuren, ’s morgens, schep-nen sollicitant , zynde Foalaina , waar
ten wy van hier weder voort, en qua-van onder gisterigen datum , gementio

neerd staat, bevindende ook 't Orang- men ontrent op de middag wederom
voor de Negery Leymoe ten anker.kaja’s geslagt dusdanig te zyn , dat

7 des alhier quamen by ons de volgende han-Kawani, de eerste Orangkaja
sollicitants Grootvader, gehad had vier delaars hare Passen vertoonen , als
Soonen, als Sawaja, den tweeden, O- Oessen, Moor van lha, een Pas van da-

to 19. October passato, en ondertekendrangkaja Nalissa, den derden , Mansame.
door den Onder-koopman, en Pi. Su-cn Palewakanna, die beide nog geer

beurd hadden gehad, dat de oudste soon. baltern Hoofd , ten Comptoire Honi-
Saway, had naargelaten een scon, ge- moa, waar by hem gepermitteerd wierd.
naamd Massaisa, die de vierde, of nu met 8 koppen , van dito Negery, na
laast overleeden Orangkaja, was geweest Amahey , Sepa , Haja, en Hatia-
De tweede soon , Nalissa, had ook na hoe, te varen, om tegens kleeden, Sa-
gelaten een soon , Foalainz, sollicitant goe te ruilen, voor een maand tyd , en
in dezen, de derde soon, Mansane, was Laurens Lessimana van de Negery
zonder kinderen gestorven, en de vier Ouw, met 15 koppen, van Ouw en
de , Palewakanna , had mede een soor Oelat, zynde zyn Pas op den 9. Octo
naar gelaten , genaamd , Boikani, uyt ber passato gedateerd , en door meerge-
het welke dan blykende was, dat de stam melde Pl. Subaltern Hoofd, geteekend
van de eerste soon, Saway, tweemaal. waar by hem gelicentieerd wierd, na We-
en de tweede soon , Nalissa , eens mef rinama en Tobo te varen , om tegens
die waardigheid is begiftigt geworden kleeden , en andere kleenigheden, Sa-
en de twee andere soons , Mansame , nu goe, Padi, en andere eetwaren, te rui-
zonder kinderen gestorven zynde , en len, voor ande-halve maand, van welkt
Palewakanna maar een soon , Boikani, Passen, wy aanteekening gehouden heb-
naargelaten hebbende (waren wy onder bende, die aan de houders restitueerden.
submissie, van U Wel Ed. Agtb. wyser Hier op begaven wy ons op de plaats
oordeel van gevoelen,dat volgens ’s lands daar de voor de E. Compe gekapte bal-
wetten en costumen , voorsz. Boikani ken waren leggende bevindende wy
tot deze waardigheid de wettigste was, sezelve ontrent een half uur bewesten

dog naar den zelven lange te hebben de Negery, aan strand, onder twee met
doen soeken , eyndelyk voor den dag Atap gedekte lootsen, op onderleggers,
gekomen zynde , bevonden wy hem behoorlyk te berusten, en naar dezelve

net naargeteld te hebben, bevonden wyganschelyk mager en uytgeteerd, ja 2e
onder
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onder elke loots , 5o, of te samen 100

ps. van dezelve yser-houte balken
Hier naar ons naar de Negery, en or

de Baleoe, begevende, bevonden wy eer-
stelyk niet het minste teeken meer ove-
rig van de aldaar voor henen gestane
bamboese Pagger, en naar nauw onder
zoek onder de Orangkaja’s, en Orang-
tocha’s, of ook eenige questien, of on

eenigheeden , onder malkanderen had¬
den, dezelve neen geant woord hebben
de, ordonneerden wy den Orangkaja,
Orangtoeha’s, en ’t volk van dezelve
Negery, om ons tot Haja toe te volgen.
om dat aldaar Vergadering stond gehou
den te worden , waar in haar presenti-
nodig was , dog zonder te weten, wat
vrecse haar beving, alzo zy scheener
daar zeer ongeneegen toe, zelfs cenige
van dezelve bevende van schrik , zo da

wy groote nioeyten hadden , van dezel
ve met goede toeseggingen , dat haa-
niets quaads zoude wedervaaren , daa
toe te persuadeeren

Eyndelyk geraakten dezelve aan boord

van eenige Corcorren, als wanneer wi

ons aan boord begeven hebbende, aan

stonds, zynde ontrend twee uuren naa

de middag, op de gewone zeynschoot
de dreggen lieten ligten , scheppende
verders voort, en passeerden ontrent half
vyf uuren, ’t Negerytje Tehoewa, al-

waar per praeuw aan ons boord quam
eenen Jan Palirane, van Ouw, met des-

selfs Tisampan alhier ten anker leggen-
de, vertoonende ons zyn Passe, geda
teerd den eersten October, en ondertee-

kend door dikgemelde Pl. Hoofd, ten
Comptoire Honimoa, waarby hy met 8
koppen gelicentieerd wierd , om naar
Am-hey , Sepa, Tamilauw, Touw.
Haja, en Toeloeti, te varen, om voor
kleimigheeden Sagoe in te ruylen, voor
40dagen tyd, welke Pas, naar gehouder
aanteckening daar van , hem gerestitu-
eerd en hy daar mede gedimitteerd wierd :
sendende wy daar ook de oremibaey me
de bosschieter, naar het zelve Negery-
tje Tchocwa, om Lassiapala, Soonvar
den Imam aldaar, tot ons op Toeloeti
te brengen, om te ondersoeken, of het
vergeven van Lucas Tamilau Besi, ten zy-

nen lasten , waaragtig was, wegens ’t
gene, waar van hier vooren van de Per
soon van Lase, alias Sitewa, van Weri

nama, gesprooken is.
Ontrent half ses, quamen wy voord

Negery Toeloeti, daar wy de dreggen
in de grond hebbende laten vallen , ons
naar land, en op de baleoe begaven, al-
waar al weder by ons quamen de volgen
de handelaars , om haar Passen te verto-
nen, te weten

Simon Pati Paros, van Ouw, een Pas

van dato g: October passato, en door
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meergemelde Pl. ondersteld Hoofd ten
Comptoire Honimoa onderteekend ,
waar by hem gepermitteerd wierd, met
13 koppen, van de Negeryen Ouw, en
Oclat, naar Hatiahoe te varen , om te-
gens Kleeden, Sagoe en Padi, te ruy-
len , voor een halve maand

Sehapati, Moor van Pelauw, een Pas
voor dato 19. October passato, door
den Onderkoopman en ondersteld Hoofd,
ten Comptoire Harocko , Joost van Co-

stenobel, ondertcekend, was by hem ge-
licentieerd met 15 koppen, van die
Negery, na Amahey Sepa, Tamilau,
Haja, Toeloeti, en Hatiahoe, te varen,
om tegens Lywaden, Sagoe te trocque-
ren, voor twee maanden, mits in't der-

waarts gaan, en van daar te rug keeren
hy gehouden blyft het Comptoir Ho-
nimoa aan te doen, zynde in dorso van
deselve Pas aangetekend , en met deze
teikening van den Pl ondersteld Hoofd,
tot Honimoa, Huybert de Vlieg, bekrag-
tigd, dat den zelven Anachoda, aldaar
op 26 October passato was gearriveerd.
en den zelven dag weder vertrokken
naar aanteikening van welke Passen
dezelve aan de Anachoda’s restitueerden.

Verders treedende tot het ondersoek, wie

de gewettigste en naaste tot de vacan-
te Orangkaja’s plaats van deze Negë-
ry was, bevonden wy tot dezelve te zyn
twee sollicitanten, als Nahoeloez theb-
pende tot dus verre ’t gezag in dito Ne-
gery waargenomen) en Maalau, zynde
agter-broeders-kinderen , en, naar nauw

ondersoek , wierd het Orangkaja’s ge-
slagt dusdanig bevonden te zyn

Dat Sakoena, der supplianten over-
groot-vader, eerste Orangkaja van
Toeloeti, gehad had twee Soonen, als
den oudsten Sarikakan, die geen Orang-
kaja, maar Casist, was geweest, en Na-
hoeloea, die zyn Vader in de waardigheid
van Orangkaja was gevolgd. Dat Sari-
akan had gehad twee Soonen, als Poela-

no, den derden, en Patola, den vierden

Orangkaja, en Nahocloea, ook twee
Soonen, genaad Woto, en Lelitoemoe,

die geen Orangkaja ’s waardigheid had
bekleed. Poelano, derde Orangkaja, was

zonder kinderen gestorven, en Patola, de
vierde Orangkaja , had twee Soonen
naargelaten, als Likoe, vyfde Orangka-
a, en Maalau, medesollicitant , Woto,

had nagelaten een Soon, Naboeloea, me-
desollicitant, en Lelitoemoe was zonder

kinderen gestorven-
Uyt allen welken dan is blykende, dat

de afkomelingen van den oudsten Soon,
van Sakoena, nu driemaal agter den an-

deren met die waardigheid zyn begiftigt
geworden, daar de tweede Soon Naboe¬
loez, in zyn Persoon alleen daar mede is
vereerd geworden, zonder dat tot nog
FF2 toe
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in zyn Alibi, want daar hy van te vo-toe zyn nakomelingen daar van hebben
ren gezegt hadde, dat hy in zyn Negegegaudeerd ; zo dat wy (onder submis-
ry Tehoewa was verbleven, antwoord-sie van U Wel Ed. Agtb. veel wyser
de hy als nu , dat hy doen ter tyd, metoordeel) van gevoelen zyn, dat, vol
eenige ingezetenen van Toeloesey, naargens ’s Lands Wetten, en Costuymen
Honimoa was geweest, om Sagoe teNaboeloea, de Soons Soon van den twe
verhandelen.den Orangkaja van dezelve naam , tot

En wat mocyte wy ook aanwend-deze waardigheid de gewettigste is, bo-
den, om hem tot bekentenis te doen ko-ven dien spreekt hy redelyk goed Ma
men, was ’t egter alles vrugteloos, alsleyts, zynde de Orangtocha’s, en ’t ge
hartnekkig by zyne ontkentenis volhar-meene volk, ook tot hem meest gein-
dende , zeggende zelfs, op afvragen,clineerd, latende voorts decisie van de
meergemelde Laba , of Sihtewa, vanze zaak, in alle submissie, aan U We
Werinama, niet eens te kennen, veelEd. Aght. over
min met hem tot Toeloeti geweest teNaar dat wy onderzogt hadden, of
zyngeen questien, of oneenigheden, onder

Egter alle omstandigheden en getuy-malkanderen hadden, en die niet gevon-
genissen wel overweegende , wy (on-den hebbende , begaven wy ons naar
zes geringen oordeels) niet anders den-boord, met meergemelde Lassiapalla, van

ken , of ’t rapport van Tamilaubesi, zoTehoewa, latende daar op ook ontbicden
wel aangaande Lessiapalla als Laba, aliasden Orangkaja, Lucas Tamilaubesi, van
Sihtewa, aan U Wel Ed. Agtb. gedaan,Tamilauw, met het pl. Hoofd van Toe-
was met de waarheid accordeerende.loeti, genaamd Naboeloez, en zyn twe

Naar verrigting van dit ondersoekde stem ; Hapadican, met nog eenige
lieten wy 't gewoonclyk Avond-GebedOrangtoeha’s, nevens den ingezeten van
wederom verrigten , en naar gehoudenToeloeti , die, naar zeer sware won-

den van de Leymoeesen ontfangen te Avondmaal , ontrent ’s avonds ten 10
uuren , wierden op gewoone zeynschoothebben, alleen van zyn Landslieden

de dreggen wederom geligt, krygendedoen ter tyd met hem op Leymoe ge-
weest zynde, overgebleeven was. wy kort daar na een fraje koelte , die

Welke Persoonen dan alle by mal- ons by starreligt zo ver voortsette, dat
kanderen zynde, vroegen wy hem Las Wy.
siapala eerst af, of hy ten tyde dat de Dingsdag, den 10. dito , ’s morgens
ingesetenen van Toeloeti op Leymoe ontrent half a uuren, ontrent een quar-
vermoord wierden, aldaar niet mede pre- tier uurs beoosten de Negery Haja ten
sent was geweest, antwoordde hy van anker quamen; om dat het vlak voor de

neen, zeggende te dier tyd in zyn Ne- Negery zeer reevagtig, en bygevolge
gery Tehoewa verbleeven te zyn. gevaarlyk te leggen was.

Waar op dan de hier present zynde Naar gedaan Morgen-Gebed , bega-
Toeloetiers, dieswegens ondervraage ven wy ons per Orembaay naar de Ne-
wordende , waren in 't eerst zeer aar- gery Haja, alwaar alle de Orangkaja ’s
selende , om regt uyt te antwoorden. ook verscheenen zynde , wierd Verga-
niet anders konnende bemerken, of de dering belegt , en daar in voor eerst
zelven moesten door meergemelde Las op de tafel gebragt, het geschrift 't
siapala, zeer bevreest zyn, en dat zy uyt geen door die van Tamilau, Toeloe-
dien hoofde iet dorsten ietwes ten zy- ti, en Leymce, moest ondertekend
nen lasten inbrengen. worden , werdende de laatstgemelde

Eyndelyk egter verklaarden zy met afgevraagd , wat redenen haar gemo-
haar allen gesamentlyk, dat, ten tyde dat veerd hadden , om ’t zelve geschrift,
zy Toeloetiers door die van Leymoe ver- door die van Tamilau op Leymoe ge-

moord wierden, drie persoonen, als La bragt zynde, niet te hebben willen on-
ba, alias Sihtewa , van Werinama , en derteekenen, antwoordden daarop zulks
Lessiapalla, met Malessi, beide van Te geweigerd te hebben, om dat den in-
hoewa, tot haar waren gekomen, met houde van dien , haar niet ter degen
versoek, dat zy mede wilden naar Ley- voorgehouden was, en zy derhalven be-
moe gaan , alzo die van Leymoe met chroomd waren iets te ondertekenen.
die van Toeloeti aldaar iets te beraadsla waar van haar de inhoud onbekend
gen hadden, en dat de Toeloetiers, niets WaS

quaads denkende, daar op mede gegaan Waar op haar nader afgevraagd wierd.

en zoo ellendig vermoord geworden of niet iemand van haare nabuuren , en
waren. wel speciaal de Radja’s van Werinama,

Niettegenstaande deze eenrarige ge- en Touw, of wel de Orangkaja van Ha-
tuygenisse van vier persoonen, bleef hy ja, haar van’t ondertekenen van dat ge-
Lassiapalla, egter by de negative hartnek- chrift hadden afgeraden, of wel tot

die weigering opgestookt, antwoorddenkiglyk persisteeren, varieerende als doen
2y



A MB

zy neen , zeggende niemand daar aan
schuldig te zyn, maar dat zy uyt eigen
beweeging de onderteckening hadder
geweigerd , om dat de inhoud van he
geschrift haar onbekend was, en niet
tegenstaande wy daar op zeer aandron
gen, onder versckering , dat haar daar
over niets quaads zoude wedervaren.

konden wy egter niet verder komen, als
blyvende de Leymoeesen , by haar ge-
zegde persisteeren, en, tot bekragtiging
van dit zyn zeggen, verzogt de orang
kaja van Leymoe, dat hem, als nu, den
inhoude van voorsz. geschrift, mogt wer
den voorgeleesen, op dat hy den inhoud
van dien mogt kundig wezen, zo wierd

hem zulks geaecordeerd, en den inhou

de van dien, hem in 't Maleyts, door den
ondersz. Jan Louis Munniks, zyndt

voorgelezen, verklaarde hy ,op af

vrage , den inhoud van dien wel ver
staan te hebben, en als nu bereid te zyn,
’t zelve nevens die van Tamilan, en Toe-
loeti , gesamentlyk te onderteekenen
welke onderteekening, dan door de
Hoofden der voorsz. drie Negeryen
met hare tweedens zynde gedaan, gaver
daar op, malkanderen in volle Verga-
dering de hand, tot teeken van toeko
mende onderlinge vrindschap , dog de
tweede van de Negery Leymoe, ge-

naamd Seriata , was een wyl tyds tot 't

geeven van de hand gansch onwillig.

egter op ons bevel, ’t zy uyt vreeze, of
uyt goede mening, gaf hy eyndelyk me
de , gelyk de andere, de hand onder
mal kanderen

Waar op haar dan wel ernstelyk, in 1
algemeen wierd gerecommandeerd , dat

geen van hen allen zig weder zoude on

derslaan, zyn nabuurige bondgenooten-

met wie zy nu beloofd hadden in vaste

vriendschap te zullen leven, in eeniger
hande manieren te beleedigen, maar da
alle voorgaande vwandschappen en moor-
deryen , nu met den dekmantel var
vriendschap en eenigheid bedekt, en
daar onder als begraven , in eeuwige
vergeetenis moesten gebragt werden , of
dat, zo zy anders deden , dan de E. Comp
(die deszelfs geduld niet al te lange kor
laten tergen) d’onschuldigen, of belee

digden, zoude te hulp komen, en haar
aangedaan ongelyk zoodanig wrecken
dat de beleediger zyne nakomelinger
daar een eeuwigsmertelyk berouw o-
ver zouden hebben, welke vermaning
zy alle met dankbaarheid beant woord-

den, en beloofden , zig aan geen toe
komende beleedigingen meer te zuller
schuldig maken.

Hier naar renoveerde de Orangkaj-
van Leymoe zyn verzoek reeds of
Werinama gedaan, dat hem mogt ge
permitteerd worden , buyten die van
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Haja , een Corcor alleen te mogen
scheppen , zeggende daar toe in staat
te zyn, en die Corcor met ontrent 70
man van zyn onderhoorige te zullen
bemannen, waar op de Orangkaja van
Haja opstaande, zeide zig, ten dezen op-
sigte te refereren, aan zyn gezegde op
Werinama, en dat hy zulks wel lyden
mogt , dog met deze conditie, dat by
aldien de Leymoeesen tot het alleen
scheppen van een Corcor onmagtig
mogten wezen , zy dan met niemand

anders , dan alleen met hem , zouden
mogen scheppen, 't welke door die van

Leymoe aangenomen wierd , zeggen-
de , zo dra zy niet in staat bevonden

mogten werden, om een Corcor alleen

te scheppen, zy zig dan gaarne wilden
onderwerpen , om in toekomende met
Haja te scheppen verklarende de O-
rangkaja Titameten , van Bonoa, dat die
van Leymoe, over het koopen van een
nieuwe Corcor, met drie Gnadjo ’s,
reeds met hem in onderhandeling wa-

ren , naar ’t welke gehoord te hebben,
vy de Leymoeesen, en die van Haja, te

gemoet voerden, dat wy dit UWel Ed.
Agtb. schuldpligtig zouden bekend maa-
ken, en zy vervolgens daar op U Wel
Ed. Agtb. hoog-geëerde dispositie kon¬
den afwagten.

Hier na lieten de geapprehendeerde
Orangtoehas, en Marinjo, van de Ne-
gery Nuniali, versoek doen, dat zy eens

mogten in Vergadering binnen treeden,
om cenig versock te doen, 't welk haar

zynde toegestaan , verscheenen daar op
de Orangroeha’s, Elak Kasisi , Elak
Hatikoe, Elak Manocelekoe, met den Ma-
rinjo, Maccatita, zeggende de Orang-
tocha ’s , dat, ten tyde zy van Nuniali

als gevankelyk wierden weggevoerd,
zodanig door vrees en schrik bevangen
waren geweest, dat zy de redenen tot
haar onschuld niet hadden durven o-

penbaren, en dat de Orangkaja Kakias-
an, haar als de oorzaken van de onge-
reegeldheden in zyn Negery, en van
hare quade intentie tegens de E. Comp.,
hebbende beschuldigd, zy nu verzog-
ten, het tegendeel in zyn presentie te

mogen aantoonen, dog haar daar op te
gemoet gevoerd zynde, dat zulks door

naar op Nuniali (als wanneer afgevraagt
werdende, of iers tegens den Orangkaja
Kakiessan hadden , van neen tot ant-
woord hadden gegeeven) moest inge-
bragt zyn, verontschuldigden zy zig al
wederom, op de voorsz. vrees, en schrik
en daar mede tot het noodige verhaal
komende, zeiden dat:

Eerstelyk, zy altyd bereid warenge-
weest, om in gevolge van Comps. be¬

vel, haar door den Orangkaja Kakiassan.
bekendgemaakt, van den berg af, zig

Ff 3 met-
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Bonoa te hebben gewoond , om dat hymetter woon naar de strand te bege-
wegens de tweespalt van zyn broederven , en dat zy ten dien eynde , ider
Sarotti, en Elak Sullatoe, in zyn Nege-haar huis reeds aan strand geexstrueerd
ry niet zeker was, en dat zyne Meu-hadden.
bilen daar tot als nog waren verble-Dat de Orangkaja als hoofd van de
ven.Negery, en aan wien Comp: bevel dien

Bekennende al mede , dat Sarotti,aangaande was bekend gemaakt, en die
en Elak Sullatoe, d’inwoonders der Ne-daarom om zulks te volbrengen, d’eer-
gery heeft gedreigd, op dat zy niet aanste moeste zyn, tot nog toe aldaar aan

strand zouden gaan woonen, maar datstrand geen huys geëxstrueerd had, dat
hy van ’t afkomen der Alfoereesen niethy Orangkaja, nu vier jaren geleden
wist, zeggende, dat ’t haar Orangtoe-zig een geheel half jaar van zyne Ne-
ha’s pligt was, naar hem, en niet naargery geabsenteerd, en op Bonoa opge
Sarotti, en Elak Sullatoe, te luysteren.houden had, en dat alle zyne meubilen

Bekend ook dat Sarotti zig meer ge-als nog op Bonoa voorsz. berustende
zag aanmatigd, als hy, en dat hy Sarof-waren.
ti hem Kakiassan, ook heeft willenDat zy Orangtceha’s al lang in haar aan
den hals breeken , om ’t welk te ont-strand geexstrueerde huysen zouden zyn

gaan hy na Bonoa was gevlugt.komen woonen, zo niet des Orangkja 's
Ontkennende egter, dat 'er 3 Orang-broeder; Sarotti (die meer gezag in de

kaja’s van Nuniali zyn, maar dat hyNegery voerd, als hy Orangkaja zelf
zulks alleen , en van de E. Compagniehaar met Elak Sullatoe gedreigd hadde,
aangesteld is, maar zegt egter, dat zyndat in zulken geval zy de Alfoereesen zou-
broeder Sarotti , en Elak Sullatoe, hemden afroepen, om al de geenen, die aan
in alles dwarsboomden, veel meer aan-strand woonden, den hals te breeken.
nang, en daar door grooter gezag heb-Dat zelf des Orangkaja’s broeder, Sa-
bende, als hy.rotti, absoluit gezag in de Negery voerd,

Bekend ook dat Sarotti een grooteen haar dwingt hem te gehoorsamen, ja
opstooker van al het quaad is, maar datzelfs zyn broeder, Kakiassan, heeft wil
hy op Nuniali daar op niet gedagt, enlen vermoorden, waarom ook hy, Ka-
by gevolge vergeten heeft over hemkiassan, na Bonoa gevlugt was.
te klagen, zeggende, dat hy de Orang-Dat in de Negery Nuniali 3 Orang-
toeha s verdriet niet en zoekt, maar al-kaja’s zyn, als Rakiassan , van wegens
leen wil, dat zy hem als Orangkaja zul-de E. Compe., zyn broeder Sarotti, die

len erkennen, en Comps. beveelen op-de Negery regeerd, en Elak Sullatoe
volgen.die alles voor Radja Sistioeloe waar

Seggende noyt te hebben belet , datneemd.
T’inwoonders van Nuniali aan strandDat hem Kakiassan zulks alles wel
juamen wonen, maar dat hy alzo hembewust zynde, hy egter op Nuniali zyn

niemand wilde volgen, niet alleen al-broeder niet aangeklaagt heeft, alleen
daar konde huishouden.maar om hem de principale oorzaak van

O¬ Welke verdeediging van den Orang-onsusten, te verschoonen, en haar

rangtoeha’s maar in 't verdriet te hel- kaja Kakiassan zynde aangehoord, en
daar uyt bevonden, dat hy zelfs wel eenpen.
der, voornaamste oorsaken der aldaarDat hy Orangkaja maar een schyn-
gereesen onsusten is, met zyn broedervriend van de E. Comp. is, en zelfs al-
Saroiti , d’eenigste opstooker, de handtyd het afkomen van de Negery aan
boven ’t hoofd te houden , en zynstrand, door zyn broeder Sarotti, had
schelmstukken te verswygen , ja ge-doen beletten.

Hier op antwoordde de Orangkaja noegsaam zyn gesag aan hem over te
geven, wierd hem afgevraagd, waaromKakiassan, van Nuniali, in volgende
hy zo stout hadde geweest, de voorsz.maniere.

Orangtoeha’s, als voorname belhamelsEerstelyk bekend by het voorgeeven
der Orangtoeha’s waaragtig te zyn, dat aan te klagen , daar dezelve alleen on-

der de magt van zyn broeder Sarottihare huysen aan strand geexstrueerd zyn.
stonden , en hy zeifs Sarotti haddemaar dat hem onbekend is, of zy van

meening geweest zyn daar in te komen verschoond, en niet aangeklaagd , daar

woonen. en boven nog hy zig zelfs van zyn Ne-
gery ging absenteeren, en zyn goederenBekende hy ook nog geen huys voor
elders overbrengen, ant woorde hy, dat hyhem aan strand geexstrueerd te hebben,
de Orangtocha s had aangeklaagd, ommaar dat zyn slaaven zo lang besig zyn
dat zy meer hoorden na zyn broeder Sa-geweest, om de materialen by malkan¬
rotti, en Elak Sullatoe, als naar hem zelfs,deren te versamelen, maar dat hy nu ten
dat hy Sarotti vergeeten had aan te kla-eersten ’t zelve opmaken zal.

gen, en dat deeze Orangtoeha’s zooBekennende al mede, zes maanden op
vel,
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wel, als hy , hare goederen vervoert
en op Lakaela hadden gebragt

Hier op zeggen d'Orangtocha’s zulk.
waar te zyn , en daar in haar Orangka-

a’s voorbeeld gevolgd te hebben, doer
hy zyn goederen naar Bonoa vervoerde.

open daar zelfs ging wonen, maar dat
21de wederkomst van den Orangkaja,

haar goederen ook van Lakaela hadder
devan daan gebragt, niettegenstaande
oIgoederen van den Orangkaja nog

Bonoa verbleven waren, versockende zy
derhalven, dat zy met de Corcor van
Lissabatta weder mogten na huys kee
ren , als vermeenende genoegsaam te

blyken , dat zy onschuldig waren, er
al het quaad van den Orangkaja zelfs
en zyn broeder Sarotti, en Elak Sullatoe,
herkomende was.

Hier op antwoordden wy , dat wy
niet bevoegd waren haar te ontslaan, en
dat zy derhalven ider apart zouden ver-
blyven op de Corcorren, daar zy op be
scheiden waren, tot in Amboina geko-
men zynde, zy zig voor U Wel Ed
Agtb. tegens haren Orangkaja konder
verant woorden , als wanneer U Wel

Ed. Agtb. niet naarlaten zoude , naar
onderzoek van de zaak, de ontschuldi

gen te ontslaan , en de schuldigen te
straffen , 't welk zy in dank hebbende
aangenomen, ieder weer naar zyn Cor

cor wierd belast te brengen.

Dog ondertusschen de Marinjo Ma¬

catita mede afgevraagd zynde, wat hy
tot zyn verontschldiging in te brengen
had, bekend zyn oom, Elak Macatita,
te hebben aangestooten, om in des O¬
rangkaja's Kakiassans zeggen niet toe
te stemmen , alzo hy wel wist, dat de

Orangkaja aan de E Compe veel be
loofde , en niets effectueerde , dat hy
daarom zyn oom ried, zulkes niet toe te
stemmen , om dat naderhand, dezelve
beloften niet volbragt werdende, hy by

de E. Compe als schuldig zoude staan,
daar hy dog niets konde uytwerken, al-
zo alles van den Orangkaja Kakiassan.
zyn broeder, Sarotti, en Elck Sullatoe

afhangende was, doende ook zodaniger
versoek, als de Orangtoewa's , en wer
dende ook door ons op even dezelve
manier beant woord.

Verders naar andere verschillen ver

noomen, en geen gevonden zynde, nam
de Vergadering een eynde, en wierd
het hier voren gementioneerde van ’t
ondertekende geschrift, den Pl. Gesag
voerder , in de Negery Toeloeti, ge-
naamd Naboeloea, inhandigd , komen

de voords daar op by ons , Francisco Sa-
rimetia, van Oelat, vertonende zyn Pas
van dato 6. October, waar by hem,

met 12 koppen, van Oelat, gepermit
teerd wierd, naar Toeloeti, Tehoewa,
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en Leymoe, te varen , om voor Klee-
den Sagoe te trocqueeren, voor ander-
halve maand tyd, zynde dito Pas door
den onder-koopman, en Pl. Subaltern

hoofd, tot Honimoa, H. de Vlieg, ge
teckend

Hier op namen wy afscheid van den
Orangkaja van Haja, die op zyn ver
sock gepermitteerd wierd , met zyne
Corcor maar t’huys te blyven ; en be-
gaven ons naar boord , latende op ge-
woone zein-fchoot, ontrent 10 uuren,
voor de middag, de dreggen weder lig-
ten , en schepten tot ’s agtermiddags,
ten twee uuren , als wanneer voor de
Negery Touw, ten anker quamen, om
naarvolgende ons te voren reeds be-
kend gemaakte questie, in Loco te
onderzoeken

Op de Baleoe gekomen zynde, in-
stitueerde de Orangkaja van Sepa zyn
klagten, in naarvolgende manieren;
voor eerst zeyde hy , dat de Neger
Touw, terwyl dezelve nog by Latoe-
hoewaloy was gelegen, altyd met voorsz.
Latoehocwaloy te zamen had geschept,
en naderhand dezelve Negery Touw
herwaards zynde getransporteerd , die
van Tamilau , Sepa, Touw, en Toe-
loeti, te samen een Corcor hadden ge-
schept, ’t welk ook van allen gecon-
firmeerd wierd, maar dat de Corcor van

enTamilau verleden jaar reeds oud ,
onbruikbaar zynde , de Orangkaja van
Tamilau met hem hadde beraadslaagd
en naderhand over een gekomen waren,
om een nieuwe Corcor te maken , dat
zy ten dien eynde een Timmerman van
Elipapoetch hebbende gehaald, met den
zelven overeen gekomen waren, dat hy

een nieuwe Corcor zoude maken, voor

180 Ryxd. , dog dat de Radja van
Touw, zulks hebbende verstaan , de

Orangtocha’s van Sepa tegens hem
Orangkaja had opgestookt, en zy te
zamen den voorsz. Timmerman van E-
lipapoeteh hadden weten te bewegen,
dat hy de nieuwe Corcor voor Tami-
lau, en hem Sepa, niet onder handen
nam , halende hy Radja Touw, met de
Orangtocha’s van Sepa, een ander tim-
merman van Amahey , en den zelven
een nieuwe Corcor aanbesteedende
zynde dezelve, waar mede nu Radja
Touw dit jaar geschept heeft.

Dat de tyd der te doene Hongi na
derende , de Orangkaja van Tamilau,
zig van een nieuwe Corcor gefrustreerd
vindende, zyn oude, zo veel hem mo-
gelyk was, had moeten verhelpen, om
in staat te zyn, nog dit jaar met dezel-
ve in zee te komen, en hy op de tyd
tot scheppen bestemd , de Negeryen
die met Tamilau moesten scheppen, de
weet hebbende laten doen, om de Cor-

CO1
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frivole en leugenagtige voorgevens teeeat.cor te komen helpen bemannen ,
behelpen, tot besluit zeggende, dat hyde Radja van Touw daar toe weigerig
in toekomende bereid was (zo als altydgeweest, en niet vernoegd met zulk.
gewoon was geweest) met Tamilau,zelve te weigeren , had hy de Orang
Scpa, en Toeloeti, te zamen te schep-toeha’s van Scpa mede teegens hem
enklager opgestookt, om met Radja Touy

De Orangtoeha’s van Sepa hier opalleen te scheppen, zo dat dit jaar zyr
ook zullende gehoord werden , quamOrangtoeha’s, met de helft der Sepa
eene Samalatoe Orangrocha van Sep-neesen , die scheppen moesten op de
voor den dag , zullende zyn verant-Corcor, by Radja Jouw, en hy Orang
woording hier ontrent doen.kaja, met d’andere helft, gelyk hy van

Voor eerst bevestigde hy al mede ’touds gewoon was, met die van Toe-
eerste zeggen van Radja zouw , datloeti , op de Corcor van Tamilau, was

zyn Orangkaja met den voorsz. Radjaovergegaan.
Touw was overeen gekomen , te zaDat ook de Radja van Touw zynt
men, buyten die van Tamilau, en Toe-Orangtocha's, en die wederom het ge
loeti, een Corcor te scheppen, en datmeene volk zodanig teegens hem op
zy daarom die nieuwe Corcor hebbenstookten, dat hy in zyn Negery niets

te zeggen had , en dat, als er eenige laten maken , en met den Radja van

Touw’t zamen geschept zyn, alschoonComps. brieven aldaar quamen , on
voort te bestellen, hy niet magtig haar Orangkaja op de Corcor van Ta-
was een man te konnen krygen , om milau was overgegaan , dog hem d’on-
zulks te laten verrigten, weshalven hi waarheid van dien zynde voorgesteld,
Orangkaja genootzaakt was, om egte was deze gast zo uytcrmaten asfurant,
Comps. dienst niet te versuymen, zyn dat hy zyn eygen Orangkaja eerst, en
eygen Soon daar mede weg te zen daar na den Orangkaja van Tamilau,
den die tegens hem getuigde, in volle Ver-

Alle ’t welke door den Orangkaja gadering voor-schelmen uytschoid, 't
van Tamilau (als zulks zeggende zeer welk hem belast zynde waar te maken,
wel te weten) geconfirmeerd wierd verdrayde deselve aanstons zyne woorden
De Radja van de Negery Touw hiei zeggende zulks niet gezegt te hebben,
op gehoord; en belast zynde zyn ver dog alle de Orangkaja’s hier present,
dediging daar tegens in te brengen verklarende eenpariglyk , ’t zelve zeer
antwoord eerstelyk, dat hy Radja Touw wel gehoord en verstaan te hebben, vic
met den Orangkaja van Sepa overeen- hy door de mat, met zulke assurantic.

komen was, om te samen een Corcor egter, van daar over ’t minste leetwezen

te scheppen , en dat ingevolge van niet te toonen, en zelfs niet alleen zig
dien , een Timmerman van Amshey tegens zyn Orangkaja, maar ook tegen
hadden besprooken , die deze nieuwe ons , en alle d’inlandse hoofden, zeer

Corcor hadde opgemaakt, dog ly Rad onbeschaamd toonende , en niet tegen-
ja Touw, aanstonds van het tegendee staande wy hem verscheide malen ver-
overtuygd zynde, veranderde wederom beoden , liet hy egter niet na in zyn
dusdanig, zeggende, dat de orangroe onbeschaarmdheid voort te varen , even
ha’s van de Negery Sepa die Corcon als van te vooren ; weshalven om den

hadden aanbesteed , en hem verzog selven hoogmoed van zo een gast, wat
met haar t'zamen te scheppen, ’t geen in te teugelen, met eenparig advys van
hy opgevolgd hebbende , ook met die ons, en alle d’inlandse hoofden (die ver-
nieuwe Corcor met de helft der Sepa- klaarden , zulke stoute scheldwoorden

neesen was in zee gegaan, ontkennende van een Orangrocha, tegens zyn eygen
egter zeer sterk, ooyt de Orangtocha': Orangkaja, onverdragelyk te zyn) be-
van Sepa, tegens haar Orangkaja op slooten wierd , hem ter zake voorsz.
gestookt te hebben, niet tegenstaand met een groene tak van een Clappus-
’t zelve hem door de Orangkajaes var boom , voor de Baleoe te doen laarsen,
Tamilau, en Sepa, opgestreden wierd gelyk ook aanstonds effect sorteerde, en

Waar op hy dan gevraagd zynde. naar dat hy 25  30 flagen, ontfangen
wie hem authoriteit had gegeven , en had, wierd hy los gelaten, en belast de-
wat redenen hem hadden gemoveerd, om ze Vergadering in ’t generaal, en de
zig van Tamilau, en Toeloeti, te sepa beledigde Orangkajen van Sepa, en Ta¬
reeren , daar hy van te vooren altyt milau , ider in ’t byzonder om vergif-
gewoon was geweest, met dezelve, er fenis te bidden, gelyk hy ook vervol-
Scpa, te zamen een Corcor te schep- gens , hoewel als halfgedwongen,

deed.pen , en waarom hy met de Orangtoe-
ha’s van Scpa, in tegenwil van haar Uyt alle deze debatten genoegsaam

blykende , dat de Radja van Touw, tenOrangkaja, als nu alleen hadde geschept.
dezen opsigte, zo niet geheel schuldig,Hy tragte zig daar ontrent met vee
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En wegens het bewuste vrouwmenschten minsten vry suspect was, zeiden

Waccaboea, zeide hy, dat zyn Orangvy hem, dat wy van dit gepasseerde
taja, en die van Scpa, als die saak gron-aan U Wel Ed. Agtb. rapport zouden
lig bekend zynde, daar van veel naderdoen, en dat hy staat konde maken, zyn
opening zouden geven.verdeediging, tegens de ten zynen las-

Daar op werd goedgevonden, deten ingebragte beschuldigingen gereed te
voorsz. Sepancese Orangrocha’s, methebben, om zig dienaangaande voor
Taroena, herwaards te haalen , van deUWel Ed. Agtb. te verantwoorden.

Corcor Touw , daar dezelve op be-Hier geen verschillen meer vindende,
scheiden waren, werdende de Orembaaybegaven wy ons weder naar boord, wer-
met twee soldaten derwaards gezonden,dende ontrent half vier uuren op ordi¬
sie op haar te rugkomst mede bragten,naire zeinschoot de dreggen weder ge
de Orangtoeha:s Samalatoe en Tehoeloa,ligt, en voortgeschept tot ’s avonds on-
rapporteerende , dat Patola op Sepa,rent agt uuren, als wanneer wy aan de
en Taroena, niet op de Corcor te vin-strand van Hatoemali ten anker quamen,
den was.en ’t gewoone Avond-Gebed lieten ver-

De Radja van Touw gevraagdrigten.
zynde , waar de voorsz. Taroena was;Woensdag, den 11. dito; ’s morgen:

voor vier uuren ligten wy wederom de antwoordde, den zelven op de Corcor
te moeten wesen, wechalven de voorsz.dreggen , en voortscheppende , qua
militairen nogmaals derwaards gesondenmen ontrent agt uuren voor de Negery
wierden, met den Radja van Touw, enTamilau ten anker, alwaar wy ons aan
Orangkaja van Sepa, om den zelvenland begaven , daar wy door den Orang-
Taroena aan te wysen, dog quamen son-kaja Lucas Tamilaubesi, met zyn huis-
der den zelven gevonden te hebben, we-vrouw en dogter verwelkomt wierden.

Vervolgens begaven wy ons naar de ba- der vrugteloos te rug.
Vorders treedende tot behoorlyk on-leoe, alwaar de derde stem van deze Ne-

gery , genaamd Baykole , afgevraagd derzoek van de moord, aan meergemel-
wierd, van wien hy verstaan had de moord de Toeharoe gepleegd, quam voor eerst

ain Tocharoe, van Tamilau gepleegd, die een inlander van Tamilau , genaamd

daar op antwoordde, dat, zo dra hy de Oekalo, verhalende, dat hy, nu een maand

geleeden, met den zelven Toeharoe, zyn-moord in de Negery hadde verstaan, hy
sig naar Saparoea hadde begeeven de gegaan wat beoosten de Negery, omen

zulks aan ’t ondersteld hoofd aldaar. anari te plukken, hy Oekalo boven op
de Vlieg, had bekend gemaakt, en dat de boom was geklommen, blyvende
hy doen ter tyd niet beeter had gewee- Toeoaroe beneden staan , dat terwyl hy

Oekalo, besig was met Canari te pluk-ten , of de Alfoereesen van Noewolo

ken , een troep van wel 20 menschenhadden zulks gedaan, maar dat hy, na-
daar is gekomen, die den zelven Toeharoederhand wederkoomende , van oogge-

tuygen verstaan had , dat het door een om ’t leven hebben gebragt, 't welk hy
Oekalo ziende, haar vroeg, waarom zy zynSepanees, genaamd laroena , was ver-

rigt geworden. maat vermoordden, waar op hy Taroeno,
Dat zyn berigt wegens de 250 Noe¬ zynde die geene , die de moord gedaan

wolers , die nog meer hoofden zouden had , hem antwoordde, door Radja
Touw en de Orangtoeha’s van Sepa,tragten te halen , daar uyt voortquam,

daar toe uytgesonden te zyn, om dat diedat de Orangkaja van Sepa hem verhaald
had, dat Radja Jouw met de Sepance- van Tamilauw het vrouwmensch Wac-
se Orangroeha’s, Samalatoe, Pathola, en cahoea van haar Negery na Separoewa
Tehoeloez, naar Noewolo hadden geweest, hadden gevoerd, en dat daar op Taroena
en met die Orangrocha’s beraadslaagd, het hoofd van’t lighaam hebbende ge-
zo dat zy daar uyt presumeerden, en ’t kapt, met zyn gezelschap daar mede
gerugt liep , dat die van Noewolo wil- was weg gegaan, laatende de romp on-
den afkomen om koppen van die van der de Canari-boom leggen.
Tamilau te halen. Oekalo daar op gevraagd zynde, waar-

Dat de slaaf, in zyn berigt vermeld, om dezelve persoonen, die Toeharoe ver-
door die a personen , die met die van moord hadden , hem ’t zelve lot niet
Noewolo hadden beraadslaagd , van die hadden gegeeven , antwoord, dat hy
Alfoeresen was vereerd geworden, en oven in de Canari-boom zynde, zy hem
dat de Orangtoeha Samalatoe die onder niet konden bereiken , en dat hy naar
zig had gehouden, dog dat in ’t rapport gedane moord aan zyn maat met alle
staat, dat die slaaf om voorsz. moord magt schreeuwde , dat de ingezeetenen
aan Toeharoe gepleegd, te verswygen, van Touw, en Sepa, een Tamilauwer
door de Noewolers aan die van Sepa en hadden vermoord, ’t welk eenige Ta-
Tamilau zoude gegeven zyn, zegt hy, milauwers hoorende, daar op waren aan-

dat zulks qualyk van hem verstaan is. gekomen, als wanneer hy eerst van de
Gg boom
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gelego-gelego 't, en getsjakalild , datboom was afgeklommen, en dat eeven
daar ook by zyn geweest, en door haarvoor de aankomst zynermaats, de voorsz.

getuygen, met eigen oogen gesien zyn,tnoordenaars, geweeken waren.
de Radja van Touw, met de SepancescGevraagd zynde, of ’t zelve lighaam
Orangtoeha's, Samalatoe , Patola , envan Tocharoe niet begraven is, zegt neen.
Tehoeloez, die zy ook verklaren medemaar dat ’t zelve tegens den avond, door
getsjakalid, en ’s morgens daarna, geza-de Tamilauwers , ter plaatse daar de
mentlyk die nieuwe Corcor van de walmoord geschied was, op een hooge de
gehaald te hebben, en dat daar medegodego is neergelegt alwaar 't zelvs
naar Touw zyn geschept.als nog zoude berusten.

De alhier present zynde Radja vanDe Orangkaja van Tamilauw ge-
Touw, en Orangtoeha’s Samalatoe, envraagd zynde , waarom dezelve romt
Tehoeloa , deze beschuldiging ten harenvan Toeharoe, niet heeft laten begraven,
lasten aangehoord hebbende, en haarzegt , om dat zulks haar manier niet
verdeediging daar op afgevorderd zyn-mede brengt, en als imand door d’Al-
de, ontkennen alles, niet tegenstaandesoereesen wierd vermoord, zy deszelfs
het door de declaranten in haar presentielighaam noyt begraven, maar ter plaat
wierd staande gehouden, zeggende Ra-se daar de doodslag gedaan is, onder de
dja Touw, alleenlyk met zyn onderhoo-bloote lugt, op een degodego leggen,
rigen, doen ter tyd op Sepa geweest teen dat zulks van oude tyden, hier on-

zyn , om de nieuwe Corcor af te haïen,der haar gebruykelyk is geweest.
maar van geen moord door Taroena ge-Ockalo verders nog afgevraagt wer
pleegd, of van geen lego-lego, of tsja-dende, of hy van de voorsz. moorde-
kalillen, te weetennaars niemant meer hadde gekend, als

Samalatoe verdersgevraagt zynde, watmeergemelden Jaroena, zegt neen, om
hy met Radja Touw , en d’Orangtoe-dat hy boven op de Canari-boom zyn-

de, en de moordenaars daar onder, daar ha’s van Sepa, Patola, en Teboeloz, naar
Noewolo hadde gedaan , en wat raads-van niemant bescheidentlyk heeft kon

nen kennen. pleeging hy aldaar met dezelve Alfoere-

sen gehouden had, ontkend zulks, zeg-Dog daar op gevraagd werdende, hoe-
gende nergens van te weetendanig hy dan den Sepanees Jaroens, had

En op afvrage, hoedanig hy dan aankonnen kennen, zegt den zelven, in 't
die slaaf was gekoomen, die van de Noe¬byzonder zeer wel te hebben konner

kennen, als hebbende maar een, te we- wolers aan hem was gegeven, zegt dat

ten de regterhand, en dat hy Taroena hy alleen op Noewolo is geweest, en

zonder linkerhand is ter wereld geko- aldaar van de Alfoereesen een Slaaf,ge-

men , en uyt dien hoofde zeer wel te naamd Toeal , gekogt te hebben, voor

weten, dat hy, die de moord gedaan een Gong van drie spannen , en dat hy.
met hem Ockalo, gesprooken, en het met de Corcor van Touw op Ambon
hoofd weggedragen heeft, Taroena, en geweest zynde, dezelve slaaf Toeal ver-
niemand anders was geweest. eerd had , aan Hassan Soeleiman , van

Naar examinatie van dezen Oekalo, Hila , om dat zyn Samalatoes broeder,
quam nog voor den dag een Sepanees, by hem Hassan Soeleiman als Moerid

woond.genaamd Maroeka, die verklaard , da
hy nu over een maand, in de Neger De Orangtoeha Tehoeloo, zegt ook van
Sepa, Taroena (als den zelven wel ken- geen beraadslaging met die van Noewo-

nende) gezien heeft, dragende een versch lo, te weeten, en ook daar niet geweest
afgekapt, en nog bloedig hoofd, in zyn te zyn. Radja Touw ontkend ’t zelve
hand. van gelyken, en wegens de slaaf, zegt

Waar na wederom alle mogelyke mid zy, van Samalatoe gehoord te hebben,
delen in 't werk wierden gesteld , om dat hy die gekogt had voor een Gong
door de Negery te laten soeken, om van drie spannen.
hem Taroena, in handen te krygen Hier naar doen de Oranglaja’s van
dog niet tegenstaande alle aangewende Sepa en Tamilau het volgende relaas.
devoiren , was zulks alles vrugteloos. Als dat ten tyde als de Koopman Knip-

Daar op verscheen de Orangkaja van oing, als Subaltern hoofd op Honimoa
Sepa, met deszelfs Soon Oepolene, en zyn lag, een Christen inlander van de Nege-
tweede stem, Koeymo, nevens de Sepa- ry Nollot, genaamd Lessiata, die zyn
necsen, Maroeka, en Kakiariauw, met vrouw nog in’t leven was, met een an-
haaar vyven eenpariglyk verklarende, dere getroude vrouw van dezelve Ne-
dat ten tyde meergemelde Taroena, voorsz. gery , genaamd Waccaboca, vleeschely-
Toeharoe had vermoord , de Sepaneesen ke gemeenschap hebbende gehouden,
die op de Corcor van Touw bescheiden hy naderhand op een clandestine wyse,

zyn, met het zelve hoofd by die nieuwe met het zelve vrouwmensch W’accaboez,

Corcor, de geheele nagt door hebber en zyn Suster Wacca, zynde nog kleyn,
aat
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zelve drie persoonen mede te nemen, ennaar de kust van Ceram is gevaren, al-
tot UWelEd. Agtb. over te brengen,waar aangekomen zynde, die van Sepa,
op dat op Amboina de zaak nader mogtals Samalatoe, Patola, en Tehoeloa, me
werden onderzogt, ende de schuldige haarden Radja van Touw , dezelve persoo-
behoorlyke straf mogten erlangen, wer-nen hebben aangehouden, en in de bo-
dende dezelve dusdanig verdeeld , alsven-Negery van Sepa, genaamd Soewa-
Radja Touw op de Corcor van Larike.laroe (daar voorsz. Orangroeha’s woon-

Tehoeloa op de Corcor van Waccasi-den) gebragt, dat naderhand, op voor-
noe, enstelling van dezelve drie Orangtocha’s

Samalatoe, op die van Tomoewara.en Radja Touw , dezelve Lassiata, met
Werdende op de Corcorre van Touw,zyn Suster Wacca, waren vermoordge-

die nog tot Scpa moest mede scheppen,worden , en daar op de voorsz. Wacca
alzo de helft Sepaneesen daar op waren,hoea, by Radja 7ouw had gewoond, en
in plaats van Radja Jouw, tot hoofdwanneer een soldaat van Saparoewa ,
gesteld de tweede stem van Sepa, ge-Roelof Christiaansz. genaamd, op Touw
naamd Koeinio, om dat de Orangkajawas, zy Waccahoca ten huyse van Ra-
van Sepa zich daar toe ongeneegendja :ouw, zelfs Pinang had moeten pre-
toonde, zeggende met die nieuwe Cor-senteeren, dat voorsz. Radja 7ouw, met

cor, die zyn wederspannige Orangroe-geweld dezclve Waccabocz had willen
ha’s met Radja Tnuw hadden laten ma-persuadeeren met hem te trouwen; dog
ken, niet te doen te willen hebben.’t geen ons door d’inlandse lieden ge-

Werdende verders al de Sepaneesen,zegt wierd, daar door zoo veel verstaan

dic op de Corcor van Touw en Tamite worden, als ’t met hem te houden, en
auw bescheiden waren , boven op devlcesschelyke conversatie te pleegen, dog
Baleoe geroepen , en haar met ernstigedat zy Wacehcez, om reeden hy Ra
woorden haar pligt voor gehouden, alsdja Jouw een Moor, en zy een Christen

dat zy zig van de wederspannige Orang-vrouw, was, altyd gewcigerd was ge-
tocha’s zouden aftrekiten , en na haarworden.

Orangkaja als haar wertig hoofd, in al-Dat naderhand nu eenigen tyd gelee-
les, ’t geen de billilheid, en den dienstden , de nu gewelen Koopman Mol

der E. Compe mede bragt, zouden lui-hem Luces Jamilaubessi, had laten roe

steren, of dat anders de E- Compe zou-pen, en bevolen dezelve Waccahoer.
met alle mogelyke vlyt op te focken, en de genootsaakt zyn , haar als rebellen

aan te zien, en als zodanige haar ver-op Saparocwa te biengen, dat hy ’t zel-
diende straffe doen ontsangen, 't welkve bevel agtervolgende, haar Weccohoca

in de Negery Socwalaroe , ten huyse zy in presentie van haren Orungkaja met
dankbaarheid aangenoomen, en beloofdvan den Orangtoeha Samalatoe gevonden.
hebbende , hem als haar wetrig hoofd,en haar op Saparoewa gebragt had
in alles te gehoorsamen, wierden zy we-Radja Jouw, Samalatoc, en sehocloo
der gedimitteerdhier op gehoord zynde, doen wedero-

Hier op verzogt de Orangkaja vanniet anders als ontkennen , zeggende
Tamilau, dat nu met de Hongi tot hierzelfs Waccaboca, Lassiata, nog Wacca-
aan zyn Negery geavanceerd zynde, hemnoyt gekend nog gezien tehebben, dog
mogt gepermitteerd worden, met zynnaderhand Radja Jouw een weinig ver-

tCorcor nu t’huys te blyven , en vaninderende , bekend eindelyk , Wacca-
verder volgen geexcuseerd te mogenhoca gekend te hebben , voorts al het

zyn , zeggende ook rceds veel zieken opandere negerende.
zyn Corcor te zyn , welk versoek (alsSamaletoe daar op afgevraagd zynde,

hoc mogelyk was , dat hy Waccahoca ons geen redenen ter contrarie voorko-

mende), hem Orangkaja wierd inge-niet zoude gekend hebben, en hem niets

willigd.van dezc zaak zoudc bewust zyn , daai
Naar afvrage, of alhier andere que-zy zelfs door den Orangkaja van Tami

stien of oneenigheden onder malkande-la in zyn huys gevonden was , bleef
ren, of met haar naburen waren, vanal even hartnekkig, en nietteegenstaan-

neen , tot antwoord gekregen hebben-de op gisteren ontfangen correctie, daar

de, maakten wy ons gereed om wederhy zekerlyk het gevoelen van moeft
naar boord te gaan, als wanncer wyhebben, blecf hy affurant by zyn zeg
ondertusschen verstonden, dat de O-gen van niets van deze zaak te weten.
rangkaja van Sepa, die tot dus verreDog alzo tegens den Radja Jouw, en

d’Orangrocha’s Samalatoe, en Tehoeloa met de Corcor van Tamilau had geschept
hier present (zo geen volkomen bewy- van meening was op de Corcor van A-
sen , ten minsten zeer pregnante indi- bobo over te gaan, die hem tot aan zyn
tien leggen) van moorden gepleegd, of Negery zoude brengen, wierd naar ge-
wel daar in toegestemd, en zulks bevo¬ daane beraadslaging den Pati van Abo-
len te hebben , wierd goedgevonden bo, met den Orangkaja van Sepa ge-de
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aanwenden, om den zelven Patolaen Ta-roepen, en haar gelast, dat zy maa
roena in handen te krygen, en dan aanaanstonds de dreggen zouden ligten , er
de E. Comp. in handen te leveren , ’tvoor uyt scheppen tot aan de Negery
welk hy beloofd hebbende, en met zynSepa, als wanneer hy Oringkaja Sepa
mede gekomene Orangroeha’s eens rondaanstonds naar zyn Negery zoude moe
gedronken hebbende, nam hy afscheid,ten gaan, en met een zoet lyntje de O-
en wierd naar land gelicentieerd.rangtocha’s versoeken, dat zy met hen

Vervolgende wy ondertusschen on-per Orembaay wilden aan ons boord ko-
zen weg, tot dat des avonds ontrent 8men , om ons tot een eerbewysing al-
uuren voor de Negery Amahey de dreg-hier te verwelkomen , om dat wy door
gen in de grond lieten vallen, en aan-dat middel den nog present zynde O-
stonds daar na het gewonelyke Avond-rangtoeha Patola mogten in handen
Gebed doen, voorts sagen wy by hetkrygen,met verderbevel, dat, zo 't hen
ligt van Loobe-Loobe’s, aan strandmogelyk was, en hy zarocna in de Ne
stain een Compagnie inlanders, metgery mogt vinden, den zelven mede tot

schild en swaard gewapend , die metons zoude brengen, 't welk zy aangeno¬
tsjakalillen, en ’t swajen van hun vaan-men hebbende , ligteden inmediatelyl
del, als tot eerbewysing, ons verwel-daar na haar dreggen, en vertrokker

voor uyt. komden.
Een weinigje daar na de Orangk aja Lu Ontrent 9 uuren quamen aan boord

cas Tamilaubesi, van ons afscheid genomer de Orangkaja’s van Amahey , Maka-
hebbende, en eens rond gedronken zyn riki, en Soahoko (zynde de meeste
de, begaven wy ons ook naar boord, van Amthey naar Hommoa) ons tot hier
ligtende ontrent twaalf uuren, op ge- toe verwelkomen , dewelke aangezegt
woone zeinschoot, de dreggen, en voort wierd , dat zy tegens ’s anderendaags
scheppende, quamen ontrent drje uuren ’s morgens ten half agien zouden maa-
voor de Negery Sepa, als wanncer per ken, dat haar onderhoorige by de baleoe
Orembaay van Scpa aan boord quamen, alle present waren , alzo op dat uur
de Pati van Abobo, met de Orangka door ons Vergadering zoude gehouden
ja van Sepa, en eenige Sepanecse O werden , ’t welk zy aangenomen en ce-
rangtoeha s, rapporteerende ons de Pa- nige soopies gedronken hebbende , we-
ti van Abobo , dat hy met den Orang derom naar land vertrolcken.

kaja van Sepa in die Negery zyndt Agtervolgens het op gisteren in de-
aangekomen , de Orangkaja ten eynde zen genoteerde , begaven wy ons, naar
als voormeld, zyn Orangtoeha’s had doen gedane Morgen-Gebed , ontrent zeven
vergaderen , die alle gekomen waren uuren naar land , en naar de baleoe van
behalven Patola , dat de Orangkaja de Negery Amahey , om vergaderinge
daar op naar hem hebbende gevraagd te houden, alwaar alle de inlandsche le-

niemand gewecten had werwaards hy den ook verscheenen zynde, wierden de
geweeken was , en dat zy niet alleer Orangkajen van Amahey, Soahoko, en
hem niet t’huys , maar ookk zyn huys Makariki, eerstelyk afgevraagd , wat
geheel ledig hadden gevonden, niet te- de cygentlyke reeden was gewecst, dat
genstaande hy op de middag nog in de zy dit jaar met haarCorcor niet hadden
Negery was gesien geworden, dat h gevolgd ; gaven daar op ten antwoord
ook den meergemelten Taroena niet hac dat U Wel Ed. Agtb. , op Honimoa
konnen vinden , en in de Negery niet zynde, haar Orangkajn’s had laten roe-
van hem gehoord was, dog wisten ook pen, en dat zy aldaar gekomen, de re-
de Orangtoeha’s van Scpa ons te verha- den daar van reeds gezegt, en over haar

len , dat, terwyl wy op Touw ten an- nalatigheid in een boete waren gecon
ker hadden gelegen eens twee, en na- demneerd geworden
derhand nog dric Sepancesen, van daar Naar afvrage hoedanig als nu die van
in haar Negery waren aangekomen Soahoko leefden, gaven zy al mede tot
zo dat wy niet buyten reden gisten, dat ant woord, die vraag reeds ten tyde voorsz.
Patola van deze aangekomen Scpanee- mede door U Wel Ed. Agtb. gedaan, en
sen moest gewaarschouwd, en daar op door haar Orangkajen beantwoord te
weg geweeken zyn; dog op ondersoek zyn.
aan dezelve Orangtocha’s, wat de voorsz. Weshalven (naar ondersoek ook gee-
afgesondene van Touw in de Neger- ne andere verschillen hebbende gevon-
Scpa hadden komen zeggen, antwoord- den) hier niets te doen hebbende, naar
den de Orangtoeha’s niet anders, als on dat de inlandsche Hoofden eens rond
ze komst tot daar toe in de Negery Se- hadden gedronken, uamen wy van hier
pa bekend gemaakt te hebben, zo dat de afscheid, en begaven ons naar boord,
ze poging al mede vrugteloos zynde wi werdende door de Comps. gewapende
den Orangkaja van Sepa ernstelyk belast- inlanders, die mede aan de baleoe was
ten, dat hy alle mogelyke vlyt moest gekomen , tot aan de strand uytgeleid,
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en nogmaals met het tsjakalillen als swa-
jen van ’t vaandel vereerd, en behouder
reyse gewenscht. Daar op ligten wy,
zynde het ontrent halfnegenuuren, aan-

stonds de dicggen, en vervorderden on
zen weg naar het eyland Noessalaoet,
scheppende langs de wal van Hatoewa-
na heen, tot dat wy eyndelyk, na eenig
sammelen, des avonds ontrent agt uuren
aldaar quamen te arriveeren werdende
door den Sergeant Commandant alhier,
Samuel Jacobsz. verwelkomt, die op
afvrage , of geenige Papieren van U
Wel Ed. Agtb. hadde ontsangen, om
aan ons te overhandigen, ons berigtte, dat
UWel Ed. Agtb. op zyn Ed. aanwee-

sen tot Noessalaoet hem Sergant hadde

belast, ons op onze aankomst alhier te
zeggen, dat wy onzen weg naar ’t Ey-
land Honimoa zouden vervolgen, al
waar wy U Wel Ed. Agtbaarheids ge-
eerde ordre zouden erlangen.

Alhier wierden een Corpl. en een Sol
daat, op de Corcorre van Abobo varen
de, en ter dezer vestinge militeerende,
van boord ontbooden, om alhier te bly-
ven, gelyk meergemelde Sergeant on-
berigtre , in diergelyke gevallen altyd
de manier te zyn.

En naar dat wy, op ernstige aoodi
ging van voorsz. Sergeant, het avondmaal
hadden genuttigd, begaven wy ons naar
genomen afscheid wederom naar boord
C1

Vrydag den 13. dito. ’s morgens on
trent vier uuren , lieten wy op gewoo
ne zeinschoot de dreggen ligten, en ge-
raakten voorts aan ’t scheppen, tot dat
wy ontrent half neegen , voor de for-
tresse Duurstede ten anker quamen, wer-
dende aan strand door den Onderkoop-
man en Pl. Subaltern hoofd alhier, I

de Vlicg , beleerdelyk verwelkomt, en

tot boven in Comps wooning geleyd
alwaar door zyn huysvrouw ook verwel-

komt wierden.

Naar afvraging, of ook alhier voor
ons geen papieren van U Wel Ed. Agtb

berustende waren , kreegen wy tot ant
woord van neen , maar zeide de meer-
gemelte St. De Vlieg van U Wel Ed
Agtb ordre te hebben ontfangen, om

ons aan te zeggen, dat wy ons van hier
naar het Comptoir Haroeko zouden be-
geeven, alwaar wy U Wel Ed. Agtb
nader ordre zouden crlangen.

Een half uurrje naar onze aankomst
quam van Sirisori mede alhier aan, de
Eerw. Predicant , Abrahamus Parent
en zyn Huisvrouw, ons alhier verwel-
komen, en naar dat wy de militairen
alhier bescheiden, aan land hadden doen
zetten, mitsgaders ook den als meesten
dienst gedaan hebbende soldaat , Jan

Winning, agtervolgens U WelEd. Agtb.
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geëerde en door meergemelde St. De
Vlieg, ons gecomminiceerde ordre, lie-
ten wy de Corcorren voor af naar Poor-
to scheppen, in meening om naar ge
houden middag-maal over land te vol-
gen, om onse reys naar rdarocko voort
te setten.

Na de middag vonden wy goed het

hier gedetineerde vrouwmensch Wacka-
hoea, van Nollot, eens te verhooren, die
dan in presentie van 't Pl. ondersteld
hoofd alhier , St. Huybert de Vlieg, op
onse afvrage het volgende heeft gedecla-
reerd, en geconfesseerd.

Dat zy nu, zonder de preciesheid van
dien te konnen stipuleeren, eenigen tyd
geleeden door een inlander van Nollot,
genaamt Lessiata, is ontboden gewerden
ten zynen huyse te komen, zy decla-
rante zulks ingewilligdheeft, en by Les-
siata gekomen is, zonder te hebben ge-
weeten wat reden ’er waren, dat zy ont-

boden wiere.

Dat als doen dezelve Lassiata haarde-
clarante versogt, met hem, en zyn -us-
ter Wiicha, per praauw naar Walalolo,

by Nollot te wilien gaan, 't well- zy de-
clarante ook inwilligende, was zy met

Lassiata en byacca van de wal in Zee
gestooken.

Dat een weinig van de wal af zynde,
dezelve Lasstata van coers heeft veran-
derd, en de steeven naar de kust van Ce¬

ram heeft gewend, als wanneer zy de-
clarante quaad vermoeden krygende, be¬
gon te tieren, en zig tegens Lassiata be¬
gon te opposeeren , dog dat Lassiata,
haar daar op met een parang dreigde
den hals te zullen brecken, zo zy niet
stil sweeg , ’t geen zy declarante dan
zeide wel te hebben moeten doen

Dat zy op Ceram zynde gekomen,
door de Sepaneesen in de Negery Soe-
walaroe zyn gebragt, en dat zy decla-
rante daar twee jaren by Samalatoe, en
Patola, gewoond heeft.

Dat, zy daar zynde, de Radja van
7ouw, met de Sepancesc Orangtoeha ’s
Samalatoe , Patola, en Teboeloa, t' zamen
hebben beraadllaagd , om Lassiata, en
Wacca, te dooden, en dat dan Radja

Touzwe ’t met haar declarante zoude hou-
den.

Dat ingevolge van die raadpleging
ay Lassiata en Wacca zyn vermoord

geworden door ingezetenen van Teuw
en Sepa, zonder dat zy der zelver na-
men weet te noemen , zegt dat zy na-
derhand een jaar by Radja Touw gewoond

heeft, en dat zy, op bedreiging van hem
Radja Touw, van haar te zullen vermoor-
den, geduurende die tyd het met den zel
ven gehouden, en vleeselyke conversa-
ie gehad heeft.

Dat zy, wanneer een soldaat van Sa-
paroc-Gg 3
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onzer commissie hebben te rapportee-paroewa tot Touw was, en de Radja
en, willen wy hoopen dat U Wel Ed

dier Negeryhaar sond om pinang te pre
Agtb. in dezelve genoegen zult nee-senteeren zy als doen deze zaak we
men , terwyl wy ons met diepe eer-zoude hebben bekend gemaakt, maan
bied zullen onderschryven te zyndat hy Radja Touw, haar door verschci

de lieden, met parangs gewapend, liet
Wel Ed. Hoog Agtb. en Ge¬gade slaan, die haar zo zy een woord

biedende HEERhad gesprooken, aanstonds vermoort
zouden hebben gehad

In de Corcor van de
Zegt dat de Orangkaja van Tamilau Negery Oclat, en

haar in de Negery Soewalaroe, ter Itawack
huysen van den Orangtoeha Samalat oe UWel Ed. Hoog Agth
gevonden, en hier gebragt heef Trouw- en Pligtschul¬

Naar ’t afnemen dezer confessie, be dige Dienaren,
gaven wy ons over vier uuren naar Poor
to, werdende door't Pl. onderstel- WiLLEM DU RIEU.
hoofd alhier en den Eerw. Predikant CAROLUS SCHULERUS.Abrabamus Parent, nevens der zelve

huys-vrouwen, tot hier toe uytgeleid Jan Louis MUNNiKS

en ontrend zeven uuren namen wy van
dezelve afscheid, en begaven ons naar Indien nu de Landvoogd zelf op de Insiructs
boord, latende voorts de dreggen lig- Tongi-togt gaat, gelyk zyn plicht ver- van de

Landten, en scheppende binnen door tot eyscht, dan is hy gewoon gemeenelyk, oog
Zaturdag, den 14. October als wan een korte instructie voor de Leden van aan d-neer wy ten Comptoire Harocko, voor den Raad , die aan 't Casteel by zyn Leder

de fortres Zeelandia , de dreggen in de afwesen blyven, te laten, op dat zy we- var ae
Rnd

grond lieten vallen, werdende op stran- ten mogen, hoedanig zy zig by deze ofterva
door den Onderkoopman, en subaltern gene voorvallen zullen hebben te gedra- ly opde

Hoofd, St. Joost van Costenobel, in Comps gen. Men kan dit ten deelen uyt deze Hongi
Togwooning door zyn huysvrouw beleefde. korte Notulen zien, die de Heer Land-
gaat.lyk verwelkomt, en verder ons doo voogd Schaghen, in’t jaar 1644. aan denmeergemelde ondersteld hoofd, ook ge

Raad in diergelyken gelegenheid, tot
communiceerd de ordre , die hy van haar narigt liet
den E Opper-koopman, S;. Storm, hac
ontsangen, om by onze aankomst alhie
ons aan te zeggen, van met de Corcor Korte Notulen , dienende
ren maar na de pas Baguwala te schep tot Instructie voor, denpen, en aldaar de Cor-corren te dimit-
teren , dog om dat wy negen stuks ge E. Politiquen Raadt in
vangen op hadden , vonden wy, om de Ansoina , om geduren-
zelve secuur over te voeren , goed , de
Corcorren van Liliboy en Waccasihoe de myn Absentie op de
de hock van Nussanive om, voor 't Ca- Corcorre-togt, te wer-
steel Victoria te doen scheppen, zoo

den geobserveert.ook de Corcor van Lissabatta en Nuni-
ali , om dat de Orangkaja van laast

gemelde Negery zig op Ambon moef Lle de Brieven, komende van de buy-
verdedigen, tegens de beschuldigingen. Z ten Gouvernementen , als ander

door zyn Orangtoeha’s als voorsz. in ge Plaatsen, onder Amboina niet refortee-
houde Vergadering tot Haja tegens rende, zullen in de Vergaderinge, of he
hem ingebragt Gebed, werden geopend , en het geene van

Naar gehouden middagmaal namer een ordinair bestel of noodsaakelykheid zou
wy afscheid van meergemelte onderstelc de mogen wesen, dienvolgens werden in '
hoofd, en begaven ons ontrent half vie werk gesteld.
uuren weder naar boord, als wanneer op
gewone zeinschoot de dreggen wede Gelyk dan jegenwoordig leggen voor dit

wierden geligt, en quamen ’savonds on Casteel , de Bandase Compagnies Cha-
trent agt uuren aan de Pas Baguwala ten oupen, de Craanvogel, en Keffing, der
anker, van hier licentieerden wy de 13. deser van daar gearriveerd, aewelke

ten deelen zyn, en nog verder moeten werCorcorren naar huys, en naar overbren-
ging van onze bagagie begaven wy on den afgeladen, met houtwerken, en mop-

steenen , by Mislive van den 11. dito,in ’t vaartuyg, tot ons transport na Am-
boina gedestineerd. tyt die Provintie geeyscht, en, zo ver de

Dit alles ’t geene zynde, dat wy U selver scheepsruymte strekken kan, daar in
geladenWel Ed. Agtb. wegens ’t volbrengen

Waar
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gewoone Officieren volgens gebruik in hetWaar beneffens ook moet werden beani-
Avond-Gebed werden afgchaald, en gege-woord dito Missive, als mede nog een vo¬
ven door gede. E. Coopman Rumphius,rige van primo Juli laastleden, per een
en het rapport van ’t gene in 't gepasseer-Chinces vaartuyg herwaards gekomen,

mitsgaders voldaan het geene daar by is de etmaal is voorgevallen aldaar aan zyn
versogt behalven dat wy niet in staat zyn E en de verdere leden des Raads werden

gedaan.om een onser bodems, of Chaloupen, te
missen , om daar mede na Banda voorsz.
af te schicken, de restcerende geeyste hout Zoo er iets bysonders, of van belang, en-
werken , die in deze Bandase Chialou haast, mogte gebeuren ontrent het garnisoen,
pen niet konnen werden geborgen , en ’i of militaire saaken, dat het bestel van den
welk derhalven moct werden geëxcuseerd. cuytenant Commandant mogte overtref-

fen , zal by zig voort addressceren aan
Door de Regceringe van Banda2yn. voornoemden Coopman , om met desselfs of

wy by dito jongste Mislive ook verzogt, om des Raads Advys het nodige te ordonnee-
na Ternate te senden een sak met 2oc ren.

Ryxd. aan enkelde stuyvers, die versogeld
is , en by provisie met een ordonnantie Zo mede zal de selve Luytenant van
door my in bewaring gegeven aan den Win- alle militaire delicten, en ongelukken, die
kelier , welke dan met het eerste bequamc onder de dagelykse discipline niet gehooren,
en secuurste borger vaartuyg, na genomen ten eersten kennisse laten geven aan den Fi-
resolutie, zal dienen te geschieden , beneffens scaal , om volgens den Eysch van de Justi-
het pacquer brieven daar besyden, voor die cie te werden gehandeld.
Provintie ontfangen.

Het versoek van Licentie of Commu-
Van de voorsz. 200Ryxd. is een Cog. nicatie van kerkelyke Vergadering te

nossement overgekomen , dog zegt den houden , zal aan de discretie van de Eer-
Stuurman, die het heeft geteekend, dat hem waarde Broederen Predicanten werden
die niet zyn toegeteld, en zal het derhal- relaten , om het zelve , des gelievende in
ven in gelyker voegen, met veylige occasie het Avond-Gebed aan de presente leeden
konnen werden voortbesteld. bekend te maken , het welk dan met civili-

teyt , voor een bekentmaking zal werden
Na Banda voorsz. is op zyn versoek, ontfangen, en daar op voortgang nemen.

om aldaar dienst te doen, gelicentieerd te De saecken, aldaar geresolveerd, zullen
vertrekken , de soldaat Pieter Turkis apparent by extract, als gebruykelyk is
welke met de Craan-vogel derwaards zai werden overgegeven , en daar op geen dif-
gaan, en in desselfs plaatse tot wisseling op ficulteyt hebbende , by den Raad konnen
de instantie van den Secretaris du Ryn. verden geresolveerd.
werden versogt, de soldaat Roelof Roe-
lofz , zynde desselfs swager, om alhier te By overlyden (dat Godt verhoede) van
militeren. den Oppr. Chirurgyn , Lodewyk van

Barthem, zal dien dienst by provisie wer-
Alle de Brieven van de subalterne len waargenomen, by den Chirurgyn, en

comptoiren en Posten , zullen mede in Hospitalier; Mr. Hendrik de Wind, die
het Avond-Gebed werden gelesen , en hei de Medicament-kist, &amp;c. zal overnemen.

nodige daar op geresolveerd , en gerescri- ten bywesen van den Onderkoopman, S.
beerd, dog zullen niet te min aanstonds by Storm, en den Chirurgyn Abbo Enno.
den ontfang werden geopend , door den E-
voopman Rumphius, als oudste in die inWyders aangaande ons dagelyks bestel
qualitcit; en den Politiecquen Raad, tot het voortgaan van de gemeene werken , in
welcken eynde de byengers der Brieven het Employ der huurlingen, heb ik den
Posthouders , of andere , door den Luy- Luytenant Tabbert, als het opsigt daar
tenant Commandant , of wagthehbende over hebbende , de nodige Instructie, zoo
Hoofd-Officier , directelyk zullen wer- veele nu bekend zyn verleend, het verde-
den gewesen, aan den eersten Clero der Se- re dat tusschen beide mogte voorvallen, zal
cretary , den Boekhouder, Ernst Cnip- na tyds gelegentheid door hem na voorgaan¬
ping , welke daer mede ilico zal gaan na de Communicatie , aan de Leden in het

gedagte Coopman, Rumphius, om dito Gebed , of wel des noods zynde , aan den
Brieven door zyn Eds ordre geopend zyn- E. Rumphius t'zynen buyse , werden be¬
de , voor hem opte lesen, en zo den Raad eer- orgt.
der als het Avond-Gebed moet werden belegt,
daar toe ordre van zyn E. ontfangen. Den Fiscaal, op dat ontrent het voorsz.

Employ geen morsseryen voorvallen mo-
De militaire ordre, of leuse, zoo voor gen , en den dienst van de E Compe. be¬

het Casteel, als de Borgery, zal door de hoorlyk verde betragt , zal vrystaangelyk
hent
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Hier mede UE. met 's Comp. effec-hem dat des noods zynde by dezen werd

ten , in Godes hoede bevolen hebbende,aanbevoolen om het nog daar op te hebben
blyve iktot welken eynde by zig zal konnen bedie-

nen van bet dagelyks slavenrolletje, dat al-
UL. Goeden Vrind,se morgen aan den E. Rumpbius, en na

Amboina, Victoria,lecture aan hem zal konnen werden ter
den 24. October,hand gesteld.
90¬

N. SCHAGHEN.Van Honimoa is by Misse van
geadviseerd dat de Inlanders op Sepa be
sig waren, de houtwerken, voor de Ma- In voorgaande tyden waren deze Co-
leytse Kerk gekapt met vlotten na Ama racora-togten nu en dan versloft, dog
hey te brengen, zilks dat de Fluyt Brom- haar Edelheden belasten in’t jaar 1670.
stee, op het spoedigste van zyn kalkladinge den 26. Januari, en 29. December, die
geloft , en derwaards zal dienen te werden weer aan te vangen, zo ras doenlyk was
gesonden, om dat werk in den stillen tyd, en de Togt rontom Ceram om geen re-
en terwyl er geen nodiger dienst van Nage den voortaan na te laten. In ’t jaar

delen op de Comptoiren af te halen voor 1680. 26.Jan ordonneerden zy dit uyt-
zelve is , te konnen waarnemen , dog zal drukkelyk , om de Papoewen uyt Zee
eerst nog nader berigt dat dito houtwer daar te houden. In’t jaar 1693. den
ken effectivelyk op Amahey leggen, die 28. Febr geven zy weder last dien Togt
nen te werden afgewagt. jaarlyks te doen , even eens gelyk zy

dat in’t jaar 1688 den 2. Maart, mede
geliefden te belasten.Zoo der Passen naa buytenplaatsen mog¬

Van ouds her is 't hier in Ambon ook Van hetten werden versogt, zullen dezelve aan
Orang-de gewoonte geweest, om, na ’t volpersoonen , en opplaatsen daar toe gelicen-
kajen-eynden van de Hongi-Togt , een O-tieerd, mogen werden verleend, en geteekend Fecst.

rangkaja’s-Feest, zomtyds wel alle jaar,door twee voorsittende leden.
en zomtyds wel om de 2  3 jaar eens
na dat de Hongi-Togten gedaan, of wel

En by aldien ’er eenige Ordonnantien
een jaartje verschoven waren , te geven.

op den Hoofd- of Onder-administrateurs, In ’t jaar 1662. 29. Novemb. wierd dat
moeten werden verleend, die van een ordi jaarlyks geordonneerd, en in’t jaar 1680.
nair of nodig hestel zyn, zullen dezelve in

en Febr. 1686, den 16 Maart, 1687
het Gebed, of, geen uytstel lydende , aan- 21. Febr. 1688 den 2. Maart, en
stonds werden verleend , en geteekend door 1694. den 23. Febr. dit wel geduurig
den E. Rumphius , en den Fiscaal, als vernieuwt. Naderhand geschiedde het
lieden zynde buyten administratie. om het jaar of twee cens : dog jegen-

woordig meest alle jaar, gemeenelyk
een maand , of twee, na de HongiWyders werd UE. als discrete vlytige,
Togt, en ook wel later, in de Com-en voorsigtige Ministers, en Raadspersoo-
pagnies-Thuyn , zynde een groot vier-nen aanbevolen, het geene de voorvallende
kant erf, dat naast aan ’t Armen-Wees-zaken ten meesten dienste van dit Gouver-
huys komt, dat met een dikke muurnement zullen komen te vereysschen.
van gedroogde kley omringd , van bin-
nen van een groote Saboa of Loots, waarEn zal ik, na de Occasien zullen ko-
onder men eet, voorsien , en met veel

men toe te laten, en mede te brengen, var
Mangga’s boomen op een groot pleyn.

tyd tot tyd zodanige advysen en Commu-
voor en ter zyden deze Loots, beplantnicatien verwagten, als 'er tot dien eynde is.

nodig zullen werden bevonden. Deze maaltyd duurt twee dagen voor
de Christen-Orangkaja’s, en twee da-

De Koopman en Pl. Hoofd-Admini gen daar na voor de Moorsche Konin-
strateur, Rooselaar, zal de respe reecqt gen, en Dorps-Hoofden
der Basen , &amp;c. van de maand October, Het werd meest met dit insicht gege- Enom

watIven, om uyt deze en gene beschonkeneter kehoorlyker tyd laten ophalen, en, daa-
den ditin niets extraordinair bevindende , naar Orangkaja’s de geheyme raadslagen en
Fecst ge-gewoonelyke Confrontatie, en uytreecke- verraderyen van zommige quaadaardige
gever

inlanders tegen ons, te ontdekken; om werd.ninge, konnen laten inschryven, dog al het
gene dat tot de Hongi verstrekt is , zal 't welk te meer en te eer uyt te werken,

hen dan ook, als zy al wat verre ver-niet werden afgeschreven, voor en al een
zeyld zyn , wel Brandewyn of anderemen by desselfs retour bevindt , wat 'er ey-
sterke drank onder de wyn word ge-gentlyk is geconsumeerd.

mengd,
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de wyn der Neder-mengd, terwyl

landers, die hier en daar tusschen hen
gerangeert zitten, meest met water, om
dan nugteren te blyven, en ider op zyn
man te letten, gemengt word.

Ondertusschen werd deze maaltyd in
schyn ter eere van den Inlander, en als
in vergelding van zyne moeite en onge-
makken, op de Hongi-Tocht geleden,
gegeven; hoewel deze en geene ssimme
vossen onder hen de ware reden zoo
wel weten , als wy , en daarom ook
zeer loos ten eersten al weten te vein-

sen smoordronken te zyn , latende sig
dan maar van vier of vyf Lieden van
hun gevolg wegdragen , om dikwils
niet bloot te staan, van door al te veel
te drinken , hier of daar in hunner
mond mis te spreken, en zich zelven

of anderen, te beklappen; alzo op zul-
ke maaltyden dikwils groote verrade-
ryen van den Inlander in de oude ty-
den voor den dag gekomen, en uyt
gelekt zyn.

Deze maaltyd gaat gemeenelyk ’s
middags aan , en duurt tot ’s nagts ter
10 of iiuuren

Den 25. January, 1712. waren op
dit Orangkaja’s-Feest 132 Lieden ; te
weeten 52 Hollanders , 13 getrouwde
Vrouwen , of jonge Juffers , en 67
Orangkaja's. De tweede dag waren ’ei
maar 118. Hier onder liepen ook As
sistenten, Sergeanten, enz. Die men
bevorens noit daar op plagt te versoe
ken.

Op de tweede dag wierden dezelve
Lieden weer versogt, en dan wierder
er die alle , ider na hun rang , eers

de Landvoogd en Polityke Raad, daar
na de Prcdikanten , en dan zo verder
de buyten-Opperhoofden, en andre,
ider ordentelyk, aan deze tafel ge
plaatst. Als deze maaltyd in Mey ge-
geven word, gelyk veeltyds geschied
is, dan zyn ’er ook de Schippers te-
genwoordig , en zomtyds ook wel de
Opperstierlieden.

De Heer Landvoogd werd gemeene

lyk door de Leden van den Polityken
Raad , en zyne Gemalinne , door de
Huysvrouwen van die Leden afgehaalt.
en na ’s Compagnies Thuyn gebragt
en z0 als hy ’er gekomen is , werder
er zeven Kanon-schooten gedaan.

De Predikanten vergaderen, met
hunne Vrouwen , by hunnen voorsit
ter , en gaan dus gesamentlyk mede
der waards

Ook waren ’er verscheide jonge Juf
fers , zynde de twee Dogters van der
Landvoogd, die van de Heeren Predi
kanten, en van den Koopman, Linde
born

Onder de Maaltyd werden verscheide
II. Deel.
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vaste gesondheden gedronken, op ider
van welke met eenige stukken aldaar

expres ten dien einde gebragt, ver-
scheide Schooten gedaan werden.

Als
Eaccurictoeten

Na’t komen van den Land-
voogd, zyn Welkomst met 7

2 De Welkomst der Vrien-
den.

Het Welvaren van haar
Hoog Mogende II

4 Het Welvaren der Heeren
Bewindhebberen 9

Het Welvaren van ’t Va-f

derland. 9
6 Het Welvaren van den Op-

perlandvoogd van Indien. 5
7 Het Welvaren van den Heer

Directeur, en Raaden van
Indien. 7

8 Het Welvaren van den
Landvoogd van Amboina. s

Amboina’s Welvaren 7
10By ’t vertrek van den Land

voogd, en der Vrienden. 7

80

Zoo dat 'er op ieder dag 8o, en op
zommige over de 100 Kanonschoo-
en wierden gedaan.

Na de maaltyd werd aan de Juffers,
en Heeren, (dien ’t lust Thee geschon-
ken , waar by dan een schoone bak
met allerley Confituuren is. Ook kon-

nen de liefhebbers van Tabak een pyp
je rooken.

Pas na de Maaltyd, Schermen, of spiege
Tsjakalillen, gemeenelyk de Koningen,getegtent

en Orangkaja’s van de eerste rang , ter der am-
bonseeere van den Heer Landvoogd, en var
Eecoctent.t Geselschap, met schild en swaard;
na die

doende in die tyd, wanneer hen ’t hoofd Maaltyd.
reeds warm genoeg van den wyn is,
dikwils vervaarlyke sprongen, en ne-
mende nu en dan wel wonderlyke gie-
ren; hoewel ’er zommige zyn, die door
dit maalen en loopen , ten eersten
smoor-dronken werden; daar nu en dan
ook wel een konstje van dezen en genen
onder loopt, veynzende zig zelven vry
verder verzeild , dan zy wel waarlyk
zyn.

Op dit Orangkaja’s-Feest, deed de
Landvoogd Van der Stel , ettelyke Al-
foereesen van Nuniali, en Tomilehoe,
moedernaakt (dat bevorens noit ge-
schied , en ook in’t gezigt der Da-
mes , en jonge Juffers al vry aanstoo-
telyk was) tsjakalilen voor de Ambonsche
Koningen en vorsten, dat van de ver-
standigsten voor een groot affront op-
genomen wierd, gelyk het in zig zel-

H h ven

En der

vaste Ge-
sondhe-
den.
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Hollanders, 8 Juffers, en 67 Mooren. te hierven verfoejelyk , en zeer gevaarlyk

Op den tweeden dag waren ’er 50 oP-was, waarom het zekerlyk van alle vo-
Orangkaja's, 30 Hollanders, en 2oge-rige Landvoogden agtergelaten is, be¬
troude, en jonge Juffers, zynde toen al 'thalven dat het ook geenzins tot het wa-
Eten koud , dat op de drie vorige da-re oogwit van deze maaltyd diend.
gen warm was.Na dat dit tot ontrent ; of 6 uuren

wer- En ’t ver-Op de eerste dag der Moorengeduurt heeft , en de inlanders meest
den 'er 13 Chargies, of 102, en op de die dievertrokken zyn, zoo werd ’er na 't op-

Maaltyd
Oftweede dag, maar o Chargies,stceken van een groote menigte van 7¬ betref-

fende.kanon-schooten gedaanKeersen en Flambauwen, onder ’t spec
Ook werd ’er na de maaltyd door delen op bas en vioolen, eerst door der

Lands-grooten eerst getsjakalild, of ge-Heer Landvoogd, het zy alleen, het z
schermd, en op zyn Alfoerees by wyzemet zyn Gemalin, (zo hy 'er een heeft

van een spiegel-gevegt , door een ofof wel met een andere Juffer van de eer
meer gestreden, waar in die van Hitoeste in rang, en daar na door anderen

gedanst , tot 9 of 10 uuren, waar na voorgingen, en die van Bonoa, Boero
en andere volgden , danssende tegenmen den Landvoogd gesamentlyk t'huys
den avond ook in een ronden dans.brengt , daar nog een stout glas wyn

geschonken werd , en daar na ook we Met ’t vallen van den Avond werd

den Opper-koopman, of tweeste Stem er weder door den Heer Landvoogd
der Provintie , daar dan nog wel een en anderen, gedanst, en eyndelyk die
pypie van de liefhebbers gerookt werd Heer op de voorige wyse weder t'huys
voerende ider zyn jongen met een lan gebragt.
ge zeer fraay gesnedene Ebbenhoute Den 12. en 13. May, 1710. waren ’er
Pypen-doos met twee pypen, en zyn op 't Christen-Orangkaja’s Feest, 140.
tabak, by zig en den 16. en 17. dito, a8 gasten op dat

Op die twee eerste dagen wierden der Mooren.

alleen de Christen-Vorsten der Amboi Voor zo een Orangkaja’s Feest ont Wat de

neesen onthaalt. Landfangt de Heer Landvoogd in 't byzon
voogdTwee dagen daar aan, was het wecr der, buiten zyn andere inkomsten, soc
voor dir

een byzonder Feest, voor de Mohham Ryksdaalders , behalven eenige leggers Feest in ’t

medaanen , aan welke op dien tyd een Fransche of Rynsche Wyn, ook ette- bysonder

Koebeest, en een groot getal hoende lyke vaten Hollandsch Bier, een kelder trekt

ren, en ander vee, gegeven werd, of Brandewyn, een groote quantiteyt Arak,
dat hunne Priesters het zelve mogen Ryst, Olie, Vleesch, Spek, Specery-
dooden, alzo zy van geen andre spys en, en veel andre dingen, die hem van
zouden proeven , dan waar over die wegen de E. Maatschappy, daar toe
Priesters ’t bestel hebben gehad. verstrekt werden

Behalven dat 'er nog veel andre za Op deze maaltyd zyn ontrend 40o
ken ontrent het bereiden van hun spy- hoenderen, 5 of 6 schapen, 5o gansen.
sen waar te nemen zyn, die ontrent de 580 of 9o end-vogels , 100 duyven,
Christenen geen plaats hebben. Hun of 6 Westfaalsche Hammen, 6 of E

kok krygt 40 Ryxdaald.; behalven vee gerookte tongen, 4 of f schoone hol-
andere dingen, die hy hier toe nodig landsche kaasen ; behalven een schoon

heeft wild koebeest, of twee of drie kalven,
Op dit maal was de loots sdie be ettelyke vetgemeste en genedene bok-

vorens zeer sierlyk , even gelyk mer jens , cen menigte van keurelyke pa¬
op de bruyloften doet, met Roetot styen, taarten, suyker-gebak, makron-
Roetoe, een zeer fray groen kruyd, op nen , banket, en alles, wat men heer-
gesierd was) weer op nieuw met ande- lyks op een Bruyloft heeft , in een
re Roetoe Roetoe groen gemaakt. groote menigte, zo dat zulk een maal-

Men had op die maaltyd , den eer tyd, de E. Compagnie wel ruym zooo
sten dag 112 persoonen, te weten, 37 Ryxd. komt te kosten.

VYF-
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EERSTE HOOFDSTUK.

lJAn de Ambonsche Taal. Als mede van de Maleytsche. De oude Wyse van
Regeering der Amboineesen. Hunne Koningen, Orangkaja’s, enz. HunV

oude Regcering van vier opperste Heeren des Lands. Diensten, die de Inlanders
aan hun Koningen, Orangkaja’s, en de E. Maatschappy verplicht zyn. Hun
Hhaisil-gelden, of Rechten van de Nagelen, die zy aan de Grooten geven moeten.
Wat Boetens zy nu betaalen. Van de Siekten dezes Lands. Febri Capialo. Ver-
scheide Kinder-Pokjens. Yser-Pokjens. Water-Pokjens. Coriander-Pokjens.
Bloem-Pokjens. Hoe zy die Lyders behandelen. De Ambonsche Pokken. Lam-
heid, of Beri Beri. Genecsmiddelen dezer quaal. De Landsiekte. Jicht. De
Perssing. De Graeuwe Loop. De Gemeene Loop. de Roode Loop. Middel te-
gen de Bloed-Loop. Steen en Gravecl is daar onbekend. Breuken zeer Seldsaam
onder de Inlanders. Melaatsheid. Lazery. Hoofd-pyn. En Proeven daar op.
Onder de Amboincesen is weinig kennis der Geneeskunde. Middel tegen de Sprouw.
Zekere Balische Vrouwen , zeer ervurene Doctoressen. Die hen op geen Been-of
Arm-breuken verstaan. De Chinecsche Artsen. En hunne Geneesmiddelen. Hun
Behandeling der Koortsigen. ’t Bord. Crabben, of Kloven in de voeten. Midde-
len tegen ’t Steken van vergiftige Visschen. Werking van de Slangen-steen , van
den Schryver gesien. Middelen tegen andere ongemaleken. Als Roodhond, Duy-
seling. Watersugt. Menstrua Alba. Quade Oogen. Bloedvinnen. Coerap,
of Omloop, een zoort van Schurft. De Vyt. De Tateroega, of Schildpad. Te-
gen vergiftige Krabben. Als ook tegen de Sawan , Jeukte, Koortsen, Pleuris,
Kolyk, enz. Werking van de Gensling, en Moxa. Groote Kuren van den Capi-
teyn, Lim Thiangko. En van andre Chineesche Artsen. Heerlyke Olien. De

Verdere plegtelykheden in den Rouw-tyd.Amboineesen beweenen hun Dooden.
zig hier onthoudende. Mardykers. Klee-Andere Volkeren, buyten den Amboinces,

ding der Mixstice Vrouwen.

niet wel in 't Amboincesch konnenEr wy van de Amboineesen in ’t
verstaan, zig daar door aan malkande-byzonder afscheiden , zoo moeten
ren verstaanbaar te maken.Lwy ook iers zeggen van de Taa-

Hunne Taal is van een zeer stoote-len , die zy gebruyken , te weten van
rige, en hakkelagtige uytgalming; ookde Amboineesche, en van de Maleytsche
konnen zy veel zaaken in de zelve nietTaal.
uytdrukken , om dat die in hun landDe cerste is hunne Moeder-Taal, en
niet oorspronkelyk, maar van buyten ’erdie alleen aar; dit Land eygen, maar zo

ingebragt zyn. Zo konnen zy geenverscheiden ten opsigt van de meeste
goud, of zilver, geen peerd, of herte-Eylanden is, dat die van Boero , en die
beest noemen , maar druklten dit doorin ’t oosten van Amboina, malk-anderen
de Javaansche woorden van Helawan,geenzins konnen verstaan ; ja 't is zoo
Salaca, Adjaran, en Mendjangan uyt.verre van daar, dat zo wyd van den an-

De beste Ambonsche taal, die inderen gelegenen malkanderen zouden
Amboina gesproken plagt te werden,verstaan, dat zelfs veelen op ’t Eyland,
was die van Hoewamohel , die in haarAmboina, in ’t Oosten, en in ’t Wes-
oude Gesangen nog bewaard word,ten , een geheel verschillende Dialect
schoon’t land nu al over langen tyd ver-en tong-val, in hunne taal gebruiken :
woest is. Zy hebben geen Letters, nogWant als die van ’t eene dorp ’t woord,
Schrift , dat bekend is; dog zy konnenLaat Sakken, willen uytdrukken , zoo
zig anders nog redelyk wel over saa-zeggen zy in ’t Westen hier gemeene-
ken, van welke zy kennis hebben, inlyk , Ontatti , daar die van Hoetoe-
hunne Amboineesche Taal uytdrukken.moeri, en andren in ’t Oosten, Sapiri
Zy spreeken dezelve in hunne huysen,zeggen, dat immers niet met allen na't

eerste woord gelykt. en dagelyksen ommegang met malkan-
Ook gebruyken zy veeltyds de Ma- deren; en leeren die ook hunne kinde-

leytse Taal , om, als zy malkanderenren van jongs af aan. Ik heb daar al
Hh 2 Vry
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beste, het rechte, en ’t hoogdravenstevry vecl van aangeleert , en ze ook ge-
Maleyts ; maar die Taal werd zelfs opmakkelyk genoeg gevonden ,om ze

de Maleyse Kust, nog op Java, nog orverder te leeren ; dog heb het nagela¬
Sumatra, van geen andre, dan van deten , om dat zy overal niet eenerley,
Mohhammedaansche Koningen, Vor-en te veel van malkanderen verschillen-

de was sten , en Priesters , verstaan , en van
hen ook in de dagelykse omgang noitDog behalven deze taal is onder hen
maar alleen in de geschriften van 't Hof,ook de Maleytsche taal van een zeer

groot gebruyk. of van den Godsdienst, gebruykt, be-
halven dat die ook nog een ander mid-Dit is een heerlyke, voortreffelyke,

soetvloejende, en ryke taal, die, neven del gebruyken, om die voor de gemee-
de Portugeesche, de Taal is, met wel nen man verborgen te houden , name-

lyk , dat zy die met een Arabischeke men gansch Indien door, zelf tot in
letter gewoon zyn te schryven, die voorPersien, Hindostan, en China toe, kan

te rechte geraken; dog met dat onder- den gemeenen man onleesbaar, en by
scheid, dat de Portugeesche verder on hen geheel en al onbekend is, weshal-
de West, en de Maleytsche verder on ven dit een Taal, en letter niet van de
de Oost van Indien doorgebroken is. smalle gemeente, maar alleen der Ge-

Zy werd by den Inlander genaamc eerden, en der Hovelingen, is
Bahasa Malajoe, dat is, de Malaysche ls zy nu zoo onverstaanbaar, en ge-
Taal, het zy na de Maleytsche kust, of heel onleesbaar, zelfs onder de Mooren
wel na dat volk , dat in ’t Koninkryk in die Landen, daar zy van daan geko-
van Palimbang, op ’t Eyland Sumatra men, en nu nog wel meest in gebruyk
wel eer aan den vloed Malajoe zyn be- is, zoo kan men eens bedenken , hoe

ginsel vond, en zig naderhand van vee- onverstaanbaar zy in Amboina, Banda,
le Ryken op ’t vaste land daar tegen o- Ternate, op Macassar, en op Batavia.
ver, waar op nu de Stad Malacca legt. by den gemeenen man wesen moet, al-
meester gemaakt , en met hun verove- waar ik onder alle de Geleerden in deze
ringen, en vooral door ’t voortsetter Taal, buyten den Heeren Petrus van der
van hunnen Godsdienst, en den grooten 'orm, en Brands, Bedienaars des Goddely-
handel , die zy Maleyers met allerley ken Woords op Batavia, geen eenen on-
volkeren dreven , hunne Taal ook zoc der de Heeren Predikanten zelf kenne

verre uytgebreid hebben, dat zy van hel die in staat is, om die taal in haae letter
Koninkryk Pegu af , langs de geheele grondig te verstaan, en net te lesen, of te
Maleytsche kust, tot in Siam, Cambo- schryven. Immers, dat is zeker, dat de ge-
dia, Sumatra, Java, Borneo, Celebes meene man die lesen, nog verstaan, kan.
tot in alle de Oostersche Eylanden var Een saak ,waar van wy hier niet brec-
Indien, ja zelfs tot in de Philippines der willen spreeken , om dat wy dat
doorgebrooken , en van een algemeyn ter plaatse, daar wy van den Godediens
gebruyk, of byna even eens, als de La- handelen , vry gevoegelyker zullen
tynsche, of Fransche Taal in Europa. doen.

geworden is. Behalven die Hooge Maleytsche Taal
Deze Taal nu is hier in Amboina ook is 'er ook een lage, die, om dat zy van

van ouds her al in gebruik geweest, die velerley Natien , ider na zyn cygen
nende den inlander, in saaken van ’t ge- Taal, en tong-val, zo wat getrokken.
rechte, van den Godsdiensi , van den en ook zomtyds met dezeen gene woor-
Handel , en in den dagelyksen omme den , ’t zy uyt het Portugeesch, ’t zy
gang met allerley menschen, als de ge uyt eenige andre Taal, vermengd werd,
meene Land-Tale, die zy van jongs af ook wel de naam of van Bahasa Ratsjo-
ook Gimmers zedert het aanweesen de kan , dat is, de mengel-Taal, of van
Nederlanders alhier) in de schoolen Babasa Pasara , dat is, markt-Taal
leeren leesen, schryven, en verstaan. draagd, voor zo verre het die taal is

Die Taal nu is (wat ook sommi waar door de kooplieden , die op de
ge daar tegen hebben mogen druysen markt met malkanderen handelen, te
tweederley , de Hooge, dat is, he regt geraken, en malkanderen verstaan
Maleyts , dat men onder de Grooter t geen men wel denken kan, dat ondei
aan de Hoven , in de zaaken van den zo veelerley volkeren zoo net niet toc-
Mohhammedaanschen Godsdienst, ge- gaat, of daar loopt onder dat Maleytsch
bruykt , eof het Lage , dat is, het wel ’t een, of ’t ander woordje van hun
Pasar, en Markt-Maleyts , dat mer eygen, of van een andere taal, die zy
dagelyks, en onder de Gemeente, 'tbeter , dan 't Maleytsch, kennen
spreekt. geen zy voor die tyd gebruyken en ’er

Het eerste Maleyts, by hen Bahasa inlasschen, om zig 'er maar door te
Djawi, of de Moeder en Suyvre Taal redden.

genaamd, is buyten alle tegenspraak het Dit nu bewyst geensins , dat dit la-
ge
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de Oude Hebreen, Grieken, en anderege Maleyts , ’t geen zekerlyk van ’t
volkeren , van zeer oude tyden af be-Hooge (even gelyk het Nederduysc
kend) bestierd. Daar zyn onder henvan 't Hoog-duytsch) gekomen is, in
ook eenige , dog weinige Sengadjils,zich zelven zulken gemengelde taal zy,
of Hertogen, gelyk Sengadji Cowasa,dat een ander, die dezelve wel verstaar,
Sengadii Bonoa, en meer andere geweest;niet in staat wezen zou, om zich im
dog hun meeste Regenten werden O-mers zoo wel in deze, als in de Hooge,
rangkaja’s, dat zoo veel als Dorp-Hee-Taal, suyver, en zonder eenige andere
ren zyn, genoemd, hoewel men ’er on-taal daar onder te mengen, uyt te druk
der vind, die over drie of vier dorpenken. Men heeft geen ander bewys, dan
te gebieden hebben; en schoon zom-myne oversetting des Bybels in die laagt
mige onder hen den naam van Konin-taal, van noden , waar in men geen een
gen dragen, zoo zyn zy inderdaad, inander woord, dan zuyver hoewel laag
opsigt van hun magt, en bestier, eenen by den inlander verstaanbaar Maleits,
en de zelve met deze Orangkaja’s.vinden zal. Kan men nu in die taal eer

Onder deze Koningen nu zyn'er somganschen Bybel oversetten, zonder daar
mige , die over een Graaf, en danonder eenig ander woord te mengen, ze
nog over een Orangkaja van een dorp,kan men dan dit geen Mengel-Taal meer
en dus over drie dorpen gebieden; maanoemen, en nog veel min (gelyk men
daar zyn ook veel Koningen, die maarmet zulken geweld getragt heeft te doen,
een dorp onder zig hebben.en den onkundigen in Europa, en in

Buyten deze eenhoofdige Regeering,Holland , wys te maken) zeggen, dat
plagt 'er van ouds nevens deze nog een'er geen Laage nog Hooge Maleytsche

andre oppermagtige bestiering, van vierTaal, ja dat er geen ander onderscheis
Opper-Heeren te zyn , die over ’t gantusschen deze beyde, dan dit alleen is,
sche Land, en over alle deze Koningendat men maar eene zuivere Maleytsche.
Hertogen, Graven, en Orangkaja’s, heten dat er buyten die nog wel een bastaart

Opper-gelag voerden. Een wyse varen Mengel-Taal gesproken word, die
bestier, die ik alleen by die van Athe-

niet geagt, van geen gebruyk, nog geer
ne, en by die van ’t Eyland Madaga¬taal op zig zelven is , dat de grootste
scar; gevonden heb.onwaarheid die ’er lean bedagt werden

toen zy nogDeze greep al stand,is, en van welkers tegendeel men de-

een van dieHeidenen waren, hoeweze onbezonne mannen uyt hunne eyger
vier Opper-Heeren , door een togt naschriften zoo klaar, als den dag, over
ava Molihammedaansch geworden is,tuygen, en zeer naakt aanwysen kan,
en ook dien Godsdienst toen allereerstdat zy zelf die twee Taalen , in Hoog
in Amboina overgebragt heeften Laag Maleytsch onderscheiden; dog

Deze vier Mannen deden alle sakenwy scheiden hier af, om dat wy el-
dezes Lands, die van’t grootste belangders daar over uytvoeriger zullen spre
waren, Oppermagtig af, zodanig, datkn

zo ’er een van deze vier Heeren quamDit Laag Maleytsch nu werd van den

te sterven , altyd weer een van datAmboincesch al vry wel op ’t Eyland
zelve stamhuys (waar van wy onderAmboina; dog 2o0 grondig niet op de
Amboina’s eerste beginselen , breederandere Eylanden, ouuder deze Land-

spreeken) in des zelfs plaats gesteldvoogdy, verstaan, ja daar zyn dorpen
wierd.op ’t Eyland Ceram , in welke de in-

Dit ging zynen gang dus niet alleen,gezetenen daar van gansch geen kennis

terwyl zy nog op zig zelven stonden;hebben. Nogtans is deze Taal tusschen
maar is ook in de latere tyden , na datalle deze Eylanders de Taal van ge-
zy eerst onder de Koningen van Terna-meenschap, om malleanderen recht te
te, daar na onder de Portugeesen , enkonnen verstaan , en om zig daar dooi
eindelyk onder de macht der Hollandersbeter, en klaarder, dan zy in 't Am-
geraakt zyn , nog veele jaaren in standboincesch doen (om dat het teveel van
gebleven, tot dat eyndelyk onder dezemalkanderen verschild) te konnen uyt-
aatste, in’t jaar 1644. ten tyde van dendrukken.
Heer Landvoogd Demmer, deze OudeOnder de zaken, den Amboinees be-
Regeering van vier Opper-Heeren destreffende, verdient de Aloude bysondre
Lands , volgens ordre harer Edelhedenwyse van Regeering mede hare opmer

king op Batavia, van den 10. December,
in’t jaar 1643. afgeschaft, en op hoo-Van de oudste tyden af, en toen zy
ge straffe verbooden is. Hebbende hetalle nog Heidenen waren, zyn zy altyd.
nuavry beter en geruster onder de Re-gelyk ook nu , door Koningen, Gra
geering der Hollanders , als zy 't oytven , en Orangkaja’s (dat eygentlyk

Ryke Lieden beteekend , en Oudsten onder de Portugeesen , Ternataanen,
of onder hunne eygene en Oude Lands-(zynde hunne Medebestierders, en by
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schappye (die dan daags een of twee stui-Opper-Heeren, van welke, zy veele
vers, en een pond Ryst, aan ider geeftgeweldenaryen moesten verdragen, had-
of wel voor ’t dorp zelf, tot het makenden.
van een Kerk, Baleoe, of diergelyk, teHun verdere Oude Regeering onder
kappen, ’t zy om de publycque wegenKoningen , Pati’s , en Orangkaja’s.
in’t gebergre, na den Regen-tyd, schoonwerd egter nu nog in treyn gehouden,
te maken, Specery-bosschen uyt te roe-gelyk die ook tot heden in gebruik is.
en , bruggen over de rivieren te leggen,Deze Vorsten hebben over de onder

met deze en gene Vaartuygen hier endaanen een groot gesag, en zy voor
daar na toe, in den dienst der E. Maat-hunne Orangkaja’s, en andere Overhe
schappy, of van deze Vorsten, en hunden, een grooten eerbied, zullende noit,
dorpen, te scheppen, (hoedanige Dati’sdan al hurkende, en met de handen bo-
zy nog in ’t bysonder voor den Land-ven ’t hoofd, byna als biddender wyse, ten
voogd en de Opperhoofden geven moe-teeken van de hoogste nederigheid hen
en) en verder om alle zodanige anderevoorbygaan; en van verre hen zoo na-

diensten te verrichten, als de Orangka-deren , en niet eer oprysen , voor dat
a, ofte Koning, goedvind hen te be-zy voor by hen zyn, of hen geboden

lasten.hebben te vertrekken, anders zullen zy
Buyten deze tot zulke diensten ge-zo hurkende by hen blyven zitten, hun

schikte lieden, hebben zy uyt hun on-nen last met na de aarde geslagene oo-
derzaaten voor zich zelven nog eenigegen aanhooren, en op alle beveelen niet
vysondre persoonen , die , als zy uyt-anders, dan Oor lla , dat is, Grooten

gaan, hun gevolg uytmaken, en die henHeer , en Opoe Latoe, dat is , Heer
deze en gene dingen , die zy zoudenKoning, in de plaats van ja, of het is

wel, antwoorden. En om dit te gaan konnen benoodigd zyn, als Pinang, Ta-
verrichten, zullen zy nietopstaan, maar pak, een Toedong, Matje, en andre snor-

al hurkende agterwaards zo lang wyken. repypen (tot ider van welke een byson-
tot dat zy ofbuyten de deur, of verre der persoon vereyscht werd,) gewoon
genoeg van hunne Vorsten zyn, aan- zyn na te dragen.
gesien het een onvergeeffelyke misslag Deze onderdaanen moeten aan hunne Hhatsil-

gelden ,wesen zou, aan dezelve hun hinderste Dorps-Hoofden ook Hhatsil , dat is,
of Rech-te toonen; hunnen last dan uytvoeren hunne Geregtigheid, en Inkomst van
ten va1

de met de uyterste spoed, trouw , en de voorname vrugt des Lands, ofte de de Nage-
neerstigheid, ja dik wils, met het uyter- Nagelen , geven , dat van ider pond len, die

een stuyver, of van ider bahaar Nage- sy aan deste levensgevaar, gelyk wy dat hier bo-
Grootenven in ’t geval van den Koning van Oe gelen , die 550 ponden weegt, en die
geven

lat gesien hebben. voor 56 Ryxdaalders door de E. Maat-
moeten

Zy zyn ook gehouden de huysen hun schappy van den Inlanderingekogt werd,
ner Koningen te bouwen , en de stylen zes Ryxdaalders komt te bedragen, die
balken, planken , en al het houtwerk, dan weder op een bysondere wyse on-
alle de Gabba Gabba, Atap, en wat 'ei der die Grooten verdeelt werd, gelyl-
meer toe nodig is , dat door hun dienst wy nader , daar wy van de Nagelen
bekomen kan werden,daar toe te leveren; spreken, toonen zullen.
dog die Koning; of Orangkaja, moet By deze en gene misdaaden moet de

WVat
dat volk dan van spys en drank versor- inlander hen ook sware boetens geven, Boetens
gen, ’t geen hen, al schynen zy het voor die egter van tyd tot tyd onder onze Re-zy nube-
niet te hebben, nog vry duur komt te geering zodanig bepaalt, en vermindert taic.
staan, aangezien de Amboineesen zeer zyn, dat zy, gelyk ook geene buyten-
luy, en langsaam in ’t werken zyn. pperhoofden, nu meer dan zes Ryxd

Alle dag moet 'er een Marinjo (of aan boete mogen trekken , gehouden
Dorps-knegt) met eenige van de Dati zynde hen anders aan den Fiscaal aan te

of Hof-dienst-doende ondersaaten, op de geven , dat egter zelden geschied, ge-
Baleoe of hun Raadhuys zitten, om de yk ook veele die bepaaling van deze
noodige zaken, die de Koning, of O- boete wel overtreden; dog komt dat
rangkaja, hen in den dienst van’t dorp. ayt te lekken , dan raken zy zelf in
of wel in zyn eygen dienst belast des Fiscaal’s vyzel, en komen ’er noitte

verrigten ; waar toe zy dagelyks ver- zonder groote kleer-scheuren uyt.
wisseld werden , alzo ider huys een Da- Zy mogen hunne ondersaaten wel een
ti, of Persoon, die tot dezen Hof-diens tsjamboc-of sweep-slag geven , maarniet
verplicht is, uytleveren moet, waar on binden , nog in de boejen zetten, alzo
trent dan ider zyn beurt dagelyks, even de Fiscaal alleen daar toe geregtigd is.
als een zoorte van wagt , waarnemer Men heeft in Amboina verscheide vande

Siekten, en Qualen , die een mensch, Siektermoet.
desZy werden dus van hen gebruykt, 't schielyk konnen wegrukken, of langLands.

zy om Houtwerken voor de E. Maat- doen quynen.
Docto-
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Doctoren, of Artzen, heeft men hier

niet Ghoewel ik eenigen op Batavia ge
kend lieb) maar de Chirurgyns speclen
hier voor Doctoren, en ik heb ’er gezien
die heerlyke Curen deeden ; dog de in-
landers gebruiken Doctoressen, en zul
ke Medicynen; dog sommige ook Chi-
neesche Doctooren.

Voor eerst heeft men , buiten andre
gemeene Koortsen, daar een soorte van

Koorts, die zy Febri Capialo, in ’t
Portugeesch, noemen.

Indien de middelen , tot herstelling
van zulk een lyder aangewend, niet ten

eersten gelukken , en verandering ge
ven, zo rukt hem die Koorts gemeene-
lyk binnen drie dagen weg. Zy bestaai
in een swaren brand , en onlydelyke
Hoofdpyn , die de lyders ten eersten
buyten verstand brengt. De Chineesen
hebben een middel , om veel menscher

Zy maken met eendaar af te helpen.
Lancet een opening , ontrent de lende
nen , op de ruggestreng, en halen daar
een druppel 2  ; geronnen bloed, ter

grote van een geele erweet, uyt,’t geen
zy zeggen alleen in deze zoort van ziek-
te gevonden te werden , waar op dan
de Sicken, koele dranken, tot uytdry-
ving der hitte, gebruikende , in korte
tyd (zo ’er de dood niet mede vermengt
is) hersteld werden. Dit is de gevaar-
lykste Siekte, en om te weten, of het
dic zoort van Koorts ook is, dewyl 'er
meer heete Koortsen, doch niet zo do-

delyk, heerschen, zoo is men gewoon
een middel in’t werk te stellen, ’t geen
een vaste proeve op die Koorts is, be
staande hier in.

Zy nemen een zoort van barnetelen,

of zeker jeukerig blad , by hen Dahon
Gatal (of van’t kruyd, Laroon) of 't
Laccum-blad genaamd, zynde een mans

voet groot , dat men den sieken over 't
bloot lighaam wryft ; zo dit blad hem

jeukt, of prikkeling voelen doet, zoc
heeft hy de Carialo niet; dog zo hy dat
niet voeld, is 't een vast teeken, dat hy

de Capialo heeft , alzo die de menschen
van hun gevoel en verstand berooft.

Gemeenelyk werken zy op die siek-
te met verkoelende dranken, en spysen,
om den brand daar door af te dryven,
gelyk zy den sicken ook koel, en lugt-
jens, klceden.

Voornoemde Dahon Gatal, met het

sap van Goemira , of anders ook ge
wreven met wat Bangle, en Deringoe,
met de Candel-bladen en uytgedrukt
zynde, geeft men daar den lyder een kopje
vol af te drinken, en anders geen drank,
dit zal den brand afsetten; ook is 't zeer

goed, het lyf en de armen daar mede
te smeeren.

Daar is ook een Capialo Hitam, of
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warte Capialo-koorts , van de Chine-
sen Tsjoedan , genaamd, als men door
vrooten brand met swarte bleynen uyt-
slaat, en als zich op de borst of rug,
tusschen de schouderen swarte vlekken
als luysen tusschen ’t vel vertoonen.

Deze luysen snyden zy 'er uyt tot 'er
wat bloed komt , branden de plaats, tot
er een roove opkomt. Houden de sie-
ken 2  ; dagen zonder eeten, hem niet
toelatende dan water te drinken, en een
stukje van een konkommer te eeten, en
dus overwinnen zy de siekten.

Wit Akar Bahar met rood Sandel-
hout, van elk even veel met water ge-
vreven, en ingenomen, is ook zeer goed,

en tegen gemeene Koortsen is niet beter
dan Coccoeran-bladen, gekookt in wa-

ter, en met wat Ossen-gal gemengt.
Ver-Men heeft daar ook de Kinder-pok-

scheide
ens ; dog als een overgang, of by na

Kinder-
als een pest. De zoorten nogtans zyn pokiens.
verscheiden.

Daar zyn ’er , die zy noemen Loeti Yser-

Loeti Besi, ’t geen Yser-pokjens in ’t Pokjens
Maleyts beteekend. Deze komen op;
brced, plat, in’t midden ingevallen, en

met een pik-swarte stippel ’er in. Zeer
veinig menschen worden hier van her-
stelt.

Ten anderen, is 'er een zoort, die zy Water-
Loeti Loeti Ajer, dat is, Water-pok-Pokjens.
ens, noemen. Deze zyn groote ligte
bleinen , die vroeg rypen , en droo-
gen. Dit zyn de beste, en ligst te
genesen.

Ten derden, is 'er een zoort, die zy Conan-
Loeti Loeti Catombar, of Coriander- der-Pok-
nokjens noemen. Deze beginnen met jens.
zen sterke Koorts ; maar haar begin is
erger, dan haar einde.

Zy geven haar zeer weinig en idel,
binnen 4 of f dagen , op, en werden
niet grooter, als een Coriander-zaadje.

Met de 9 of rode dag zyn ze ryp,
staan dan, met een scherp geel puntje,
zeer vinnig, en rondom rood. Deze
gaan of breken niet door, als andere
Pokjens , maar verdroogen hoe langs
hoe meer, rot dat ’er niet meer als een

kleen visch-schubbetje overblyft, ’t geen
van zelf afvald, zonder byna eenig lid-
teeken na te laten. Binnen 14  15 da-
gen is men daar van hersteld; en schoon
men die heeft, zoo kan men ’er mede
gaan, en staan.

Ten vierden , is 'er nog een zoort, Boen-
die by hen met de naam van Loeti Loe-Polijens
ti Boenga, dat is, Bloem-pokjens, be¬
kend is

Deze komen zeer digt by een op,
sien ’er etterig, en geel uyt , hebben
ook veel meer etter , dan eenige and’re
by sig. Zy droogen swart op, en zyn
voor velen doodelyk. Ook laten zy die

gene,
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swakke lieden, schade doet. Men kangene , die 'er af opkomen, langer, in
die ook wel , door veel vermoejens inde smert, eten dieper in, en laten by
hitte en by swaren regen, of koude 'ergevolg zeer diepe lid-teekenen.
op, by dag krygen (hoedanig de HeerHun manier nu om , die de Kinder-
Padbrugge Lam wierd) dog men neemtpokjens hebben, te behandelen, is deze
het hoe men het neemt , koude is oor-Zy houden hem (vermits ze zig gemee
saak van die quaal.nelyk met een Koorts van 2 of 3 da-

Deze Lyders geven zy swarte hon-Geneesgen voor ’t uitbreken openbaren stil in
en middelden schildpadden- buffels-vleesch,een vertrek, dog lugtjens gekleed, e-

dezerofdat van andere verhittende dieren ,venwel buyten alle togt, tot dat de pok- Quaal
teook wel andere verhittende spysenjens eenigsins beginnen te swellen , dat

eten, dewyl die quaal door hitte meestzoo tegen de negende dag is. Dan was-
Sy wryven engenesen moet werden.sen zy hen , jong of oud , tweemaal

stryken ook den Lyder zeer sterk , 2daags met kil koud water van ’t hoofc
3 maal daags, de leden met Oly vantot de voeten, tot trillen en bevens toe,
foelie, aard-olie, nooten-olie, en Clap-of zy brengen hen, na dat de gelegend
pus-olie ; voornamelyk de trekkers enheid is , wel in de rivier, tot tyd en
spieren, die tot de beweeging de mee-wylen de pokjens ryp., en droog zyn.
sten dienst bybrengen. Ook moet deOok eten die menschen niet , dan koel
Lyder die lamme deesen, zo veel hemeten, ende bedienen zig meest van koe¬
mogelyk is thoe moejelyk ’t hem ookle dranken.

ofvallen mag) in beweeging houden ,Men heeft daar nog een bysondere en
totdikwils bewegen, ja zig zelvenquaadaardige soort van Pokken , die de

Sysweetens toe als geweld aandoen.inboorlingen van dat Land, of d’Amboi
bestryken ook den Lyder met cen Bo-neesen alleen, en zeer zelden andere in-

bori, of mengsel van verscheide heetclanders, of hollanders krygen. Zy zyn
drooge kruiden , of wortels, om doorimmers zo quaad, als de Spaansche Pok-
de warmte der zelve, en de daar by ko-ken, en werden ook door dezelve mid-

mende beweeging, die verkoude dee-delen genesen. Jonge kinderen, lieden
len weer te verwarmen, en allengskensvan eenige jaren , ook oude lieden, en
te herstellen. Van een ongemeene goe-alzo menschen van allerley ouder, kry-
de werking hier ontrent is de Cajoegen die van zelf; gemeenelyk maan
Poeteh-olie, als ook de Coelit-Lawan-eens, en zomtyds wel meermaals.
Olie.Een van de voornaamste qualen aldaar

Men heeft daar ook een Siekte, dieis de Lamheid of Beri Beri , die men D¬
bemen de Land-Siekte noemt, hier inaan armen, of beenen, ook wel aan die nd¬

staande, dat zy den Lyder zeer Saluw, siekte.beiden te samen krygd. Om zig daar
bleek, bol, en sugtig werden doet, zovoor te wagten , moet men zorg dra-
dat hy 'er uytsiet, of hy vergeven was.gen , in den Morgen of Avond of in de
Jaren aan een kan daar imand mede ge-maneschyn niet ongedekt, of in ’t hemd
plaagt zyn. Sommige krygen dit dooren voor al niet besweet, en zo ontbloot in

te veel Saguweer , of andre Inlandsede open lugt, te sitten, of dat men (gelyk
dranken, als Arak , Knyp, &amp;c. tevele, zig verwaarloosende , wel doen
diinnken. Sommige door in de nmane-in de lugt, of maneschyn, ’t zy nugte-
schyn te blyven leggen slapen , waarren , ’t zy half of geheel dronken, niet
van zy ook de Beri Beri, of Lamheid,blyve leggen slapen ; want in eene
als boven gesegt is) wel krygen. An-nagt versuimens, op voorsegde wyse,
dere krygen die ook wel van zelfs,kan men een lamheid krygen, die jaren
zonder dat men, vermits zy zig in al-en dagen aanhangen zal. Die door-
en deelen wel dragen , ’er reden af ge-dringende koude lugt dringt, door dien
ven kan.’t lighaam daar als open is , door t

De Jigt, of de voet- hand- envleesch en merg heen, en veroorsaakt JiXt.

aeup-Euvel, heeft men daar ook wel-in zeer korten tyd, als die lugt maar
dog meest onder Hollanders. lk hebiemand aandoen kan , Lamheid aan ar
'er egter zeker Bengaals swart Jong-men en beenen. Indien men zig maar
man van 25 jaren , die noit iet andersaonder ’t dak, of op die tyd, zoo men
dan water dronk , gesien, die deerlyk,in de lugt staan, of wandelen wil,
en dikwils, aan de Jigt lag. De mee-lighaam gesloten houd, zoo heeft men
ste menschen sterven daar, of aan degeen nood ter wereld; ten zy het men-
Persing, of aan de Graeuwe, of aan deschen van zeer tedere gesteltenis wa
Roode Loop.ren, welke ik raden zou noit in de A¬

De Persing is een zoort van Afgang, De Pers-vondlugt te komen , om dat ze, hoe
of Loop, die in een sterke Persing, of sing.koel ze ook is, of schynd, egter daar na
Drukking, reys op reys kort aan een,in plaats van dienst te doen, waarlyk in
en met veel snyding of krimping in 't’t algemein , en bysonder voor zulke

ge-
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tegen in, en overwinnen dit quaad.darmte, bestaat; hoewel de Lyder ider
Zo ’t maar ’t krimping in den buik is, diereyse zeer weinig, en niet dan slym,
geneest men met het bitteragtig Lignumeven als schrapsel van darmen , af-
Ternatanum, in Spaanders gesneden, engaat.
met zeven kleene stukjes van de RitsjesDe Grauwe Loop is mede met sny
steelen met Pinnag gekauwt, en inge-ding verseld , dog zo, dat men veel
zwolgen. Coelit-Lawan, en Massoymeer, en zonder snyding, of persing,
met water gewreven , en op den buykafgaat ; hoewel ’t niet anders dan veel
gesmeerd, of anders Nooten-olie metssym met asch, of graauwe aarde ver-
Aard-olie gemengd, en wat Cosambi-oliemengd is, het geen den Lyder als eer
er by gedaan, is zeer goed. Ook ne-spuyt afloopt, en dat wel zoo kort aan
men de Chineesen wel Camfer-hout, meteen ; dat de meeste ’t leven daar by in
water op een steen gewreven, in , dat henschieten , en ’er weinig van opko
aanstonds helpt, en de pyn verminderd.men. Ook is ’er nog een gemeene foor

Steen,
Van de Steen, nog van 't Graveelvan Loop , die zeer veel menscher

en Gra-

weet men daar nietschielyk weg sleept, zo men ’er niet ty veel, is

daar on-Breuken thoewel men die onder dedig voor is.
bekend.Hollanders daar vind) zyn by d’'Inlan-De Roode Loop komt ook met veel
Breuken.landers onbekend. Alleenlyk was daar eersnyding, die den Lyder niet dan dun en
euInboorling van ’t Eyland Bali, niet ver-geronnen bloet doet afgaan , waar
seldsaam

re van Java gelegen, die in, of ontrentdoor velen , zo ze wat sterk is , in't onder de

Inlan-korte weg zyn. myn tyd, een breuk had. Geen Inlan-
ders.ders wisten te zeggen, wat hem schortHet beste middel tegen de Buyk- en

te , schoon zy ’t zagen; dog, zekerBloed-loop is dit : Neemt gedroog
Geldersch-man, een Heer van mynede schors van Manggostan, en van de

kennis, gaf hem te kennen wat quaalGranaat-appel, Tuber Regum, elk e
dit was, en wees hem middel aan , om,ven veel, een halve Nootemuscaat, met

zoo veel Bangle , snyd dit allegader. door een band die quaal te verligten;
kauwd het met Pinang, en swelgd het waar op zy zeiden , dat die quaal hen
sap in. onbekend, en dit de cerste maal was,

Anders is ook goed ’t kruyd , Auris dat men daar van onder hen iets

hoorde.Camna , of 't Honden-oor, met de
wortel deszelfs , kauwd dit te samer Daar is onder hen ook een zoort van Melaats-
met wat Nootenmuscaat , wat Halia Kadal, dat is, Melaatsheid, bestaande heid.
Padi, kleen gesneden met Pinang, en ’t in groote witte vlekken , dog alleen
sap '’er af in geswolgen, is heerlyk; dog aan handen en voeten, die, metter tyd

geheel wit werdende , aan die swarte20 de Buyk-loop uyt koude ontstaan is.

zo moet men de Wortel Bangle en wat lichamen zeer afschuwelyk staan , hoe-
Nagelen ’er by doen, die kauwen, en wel die quaal niet besmettelyk is.
'er den buyk mede smeeren, en dit zal Men heeft een Kruyd op Batavia,

waar af de wilde bosch-verkens nu enzekerlyk den Leider helpen. De Batc
Poan is 'er ook goed voor. dan wel eeten, en die weer van zo een

Zo men het nog sterker stoppen wil verken komt te eeten, werd besmet met
de Melaatsheid of Lazerye.zoo ncemt men een geheele Nootemu-

scaat, die men uytholt, zo veel men kan. De Lazerye , is daar zeer zeldfaam,
en dan met een boon groote zuivere Ben- dog op Batavia (van waar ze daar schynt
zoin vuld; dan graaft men die in de Waargekomen te zyn) zeer gemeen.
hcete assche, en wagt zo lang, tot de ver Doctor Willem ter Rbyne, al voor
Noot van buiten wat swart werd, well 25  30 jaren een Tractaat geschreeven
gebrande van die Noot men er dan af- heeft, waar in hy omstandig van de Le-
schrapt, en de rest geeft men den Ly- pra Asiatica handeld.
der in. Zy bestaat daar in, dat die menschen,

Voor een oude en byna ongeneesely- voor al in’t aangesigt, en ook aan de
ke Loop,is de roode versteende Akar handen en voeten, vol bobbels, en et-
Bahar heerlyk, en ook de Madjacaan, terbuilen werden , zoo dat ze 'er zeer
en rood Sandelhout op een steen gewre vervaarlyk uytsien, en ’t hair van baard
ven , ’t geen men met wat Cansi, of en winkbrauwen hen uytvalt.
Ryst-water inneemt. Zy zyn zo dik van neus , als of ze

De schors Hanca, of Same, in een pot drie neusen hadden, zy hebben dikke
met water gekookt, en wel toegestopt. lippen, uytpuylende oogen, hangende
is een heerlyk middel tegen de Bloed- wangen , ja krygen met 'er tyd zelf
Loop ; dog de buytenste schorse moet een ingevallen neus. Ook krimpen de
men ’er af schrappen. vingers, en teenen, met 'er tyd geheel

Die van ’t Eyland Key neemen Sa weg. In sommigen geschied dat by in-
goe-kruymen, met wat Clappus-pit 'er krimping, in anderen weer by verrot-

II. Deel. ting,
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zou willen gebruiken ; waar uyt danting, en afvalling. Jaren lang kan mer
ook blyken zou, dat deze pyn, uyt hit-daar aan gaan
te ontstaande , door dat eerst-beschre-Aan de Lateri, een weing voor by
ven verkoelend middel van Sandel houtden Roodenberg , woonde een vrouw
moet weggenomen werden.met haar dogter , gesproten van een

Vele krygen die pyn door in de Ma-Chineesche Vader en Balische Moeder
neschyn (die daar zeer koud is) te staan,Zy werd in de wandeling Mai Bidji Bi-
of door van de zelve beschenen te wer-djj, dat is, Moeder met de bobbels, o
den; gelyk ik die zelfs menigmaal daarPuisten , genaamd. Beide deze Vrouwer
zo swaar van gekregen heb, dat ik niethaar gansch aangesigt, en voorhoofd
bequaam was voort te gaan , ten warewas vol uytwasschen ter groote var
ik de pyn nog wilde vermeerderen;druiven, en zy zagen 'er beide Ghoewe
weshalven ik van de straat na huysgeelagtig van verw als al de Chineesen
toe willende , veel moeite had, eerter plaatse van die bobbels, bloed-rooc
ik daar komen kon; dog hielp ’er myuyt, ’t geen hen bysonder afschuwelyk
dan ten eersten door een papje van Na-maakte. Men vertrouwt, dat dit ook
gelen af-een zoorte van Lazery geweest zy; dog

Daar is ook onder hen weinig ken- Ondermen heeft aldaar noit eenig ander voor
d’Am-nis van Genees-kunde, en nog minderbeeld , dan dat van die twee vrouwen
boinec

van wonden te genesen; zy hebben maargehad. sen is

geeenige vrouwen, die zig op weinigDaar is al een voorslag aan haar Edel weinig

neesmiddelen verstaan, en de Sieken kennisheden in’t jaar 1701. gedaan, om eer
20 der Ge

7maar zo wat ingegeven; helpt hetLazarus-huys in Amboina te maken;
necs-

tvehelpt het. Van Salven te maken ,dog dit is, by schryvens in’t jaar 1702 Kunde
Bo¬ten zy nog minder, behalven hurden 4. February, om ’t kleen getal der

bori, of een mengsel van verscheidezelven afgekeurd.

drooge kruiden, en wortelen; ’t geenNaderhand zyn ’er egter nog al eeni
zy ook ten eersten in’t werk stellen, omge, die aan de Lazery raekten , byge
den Lyder daar mede te bestryken. Zykomen. Ook heb ik een Silversmid, die
kauwen ook wel wat Pinang met eeni-er aan vast was, gekend.
ge andere kruiden, die zy fyn gekauwtMen heeft 'er ook Hoofd-pyn, dog
op het lydende deel blasen, den Lyderdaar tegen weer twee vaste geneesmid-
daar mede besproejende ; en dit moetdelen, die niet alleen ontdekken, of
helpen, of haar konst is valsch. Voorden Leider door koude, dan of ze
hunne Ambonsche Pokken weten zy noghem door hitte aangekomen zy, maal
allerbest raad.door welke die ook in ’t korte te ver-

Tegen de Sprouw op de tong, hoedryven is Middel
swart ook, hebben zy een heerlyk, en tegen deZy smeeren wat Sandelhout, dat ze
licht middel, leggende niet dan den bast Sprouw-met water op een steen , die niet af
van den Jamboesboom op de zelve, waargeeft, maar alleen afneemt (hoedanis
niede zy die in ’t korte genesenden bodem der Keulsche potten) is ge

Anders werden hedendaags de Sieken.wreven, en tot een dun papje gemaakt
in ’t gemeen door Balische Geneeskun-hebben, op ’t voorhoofd; en in de ssa
dige Vrouwen, of door Chineesen,pen des hoofds. Indien dat binnen eer
best genesen. Het schynt dat zy dequartier uurs, of daar ontrent, droog
Siekten van dat Land, en die lugtstreck.werd , zoo is het een zeker teken, dat
beter , dan de Hollanders, kennendedie Hoofdpyn door hitte is aangekomen,
ook beter, en spoediger geneesmidde-en alzo door dit verkoelend middel kar

len tegen de zelve , weten uyt te vin-verdreven werden ; gelyk die dan ook
in ’t korte daar mede zal overgaan. den.

ZekereZeer ervaren zyn die Balische Wy-By aldien het nu niet opdroogt, maan
Balische

ven , niet alleen om imand heel voornat blyft, zo is het een bewys , dat die
Vrou-

uyt koude ontstaan, en derhalven door spoedig iets in te geven, zelf ook om wen ,

zeer erdat verkoelend middel niet te helpen is by een swangere vrouw, als een ervarene
vareneMen neemt dan Kruidnagelen , zo fyn vroedvrouw haar post zeer net tot de
Docto

teminste omstandfgheden toe, waarals ’t mogelyk is, gestampt, en meng
ressen

die met wat water, om ze ook als eer ernemen (gelyk ik daar zonderlinge
vanverwonderens- weerdige preuvenpapje, of smeersel (even als dat Sandel

wete ; zonder oyt van mislukken on-papje) aan ’t hoofd, en de slapen te
der haar gehoord te hebben) maar zysmeeren. Dit nu een zeer heet genees-
zyn ook zeer handig, om door 't stry-middel, tegen koude gebruikt, zal in '1
ken van eenige verwronge, of ander-korte opdroogen , en de pyn doen op-
sins beseerde Leden , gerekte senuwen,houden; ’t geen niet geschieden zou
of diergelyke toevallen, imand in kortenals men dat zelve geneesmiddel teger
tyd, hem op’t lydende deel maar methoofdpyn, die uyt hitte ontstaan was,

met
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weer wat kragten te krygen , Ajammet wat Clappus of Kajoe-Poetch-olie,
Arak , dat is, een Hoen in Arak metin de hand gewreven , strykende , te
zekere heilsame Olie (die ook de kraam-herstellen. Ook zullen zy, door dien
vrouwen even na de Verlossing tot af¬hun vingeren van wegen die Olie zeei
dryving van ’t quaad bloed veel gebrui-glad zyn, zoo al wryvende aanstonds
ken) gestooft. Daar beneven beveelenontdckken, waar van daan de pyn ont-
zy, als nog beter, een Ajam Tiem,staat, en op de plaats, daar ’t quaad is,
zynde een swart hoen (zo zy meest ne-komende (ichoon het met het oog niet
men) swart namelyk van vel , vleesch,te zien is) zeggen, daar, daar doet het
en vederen, en zelf ook van een gedeel-uzeer, ’t geen dan, zo lang zy daar op
te van ’t gebeente. Zulken Hoen, hoe-wryven, de pyn wel wat vermeerderd.

danige daar veel zyn , kneusen zy inmaar nogtands weinig tyds daar aan
tukken, doen vleesch en beenen te za-door dat wryven geheel genezen werd,

men in een pot in zyn eygen nat, zonderzonder iet anders daar toe te doen.
zout of smout, alleen maar wat van denZy werden gemeenelyk Bibi ’s , dat
allerdiersten wortel Som (of Gensingis Juffers, of Genecskundige Vrouwen,
er by. Dit in die pot zeer dicht geonder die van haar Land, of op Bali

smoord, leverd zeer weinig, maar ookZy gaan ’s morgens vroeggenaamd.-r

zeer kragtig zap uyt, 't welk zy de Sie-ten 5’ 6 uuren uyt, wryven den Ly-
ken beveelen in te nemen , met verze-der dan’t lighaam wel een uur, of een

kering, dat dit, gelyk ook de onder-half uur, ook geven zy hem des noods

vinding leert, een groot middel tot her-wel van hare dranken in. Gemeenelyk
telling hunner kragt is.hebben zy tegen 8 of puuren al haan

Imand , de Koorts hebbende, beve-Behan-zaken al verrigt, en haar loon daar ne
len zy byna niet anders, dan Cansi (dat delingvens ontfangen :, want in’t algemeen

densRyst in ruym water, als een dunweet men daar (gelyk overal in Indien
Koort-

orytje, met wat sout gekookt) te eten,van geen borgen. Fatsoenelyke Lieden sige door
waar nevens zy hem een weinig zoutegeven haar van ider besock twee schel- de Chi

visch, in de zon gedroogt, toe laten neesen.lingen , en gemeene Lieden eenen schel
Verder is hem bynate gebruyken.ling

alles schadelyk , en dierhalven verbo-Op Breuken van Beenen, of Armen

den.genesen , verstaan nog zy nog dece

Onder de Siekten van dit Land is me-Chineesen, zig; maar daar toe werden
’t Bord.

de het Bord , by hen Oepas, genaamd,ollandsche Wondheelers gebruikt, die

waar door zy ook wel 't Colyk ver-onder de Hollanders als Geneeskundige

staan; cen ongemak, dat zeer veel Lie-dewyl men geen eygentlyke Artsen daar
den , die by der Zee swerven, en, aanheeft, dienen, dog in verre nazo voor-
land komende, velerley drank, en rau-spoedig niet, als veel Balische Vrou-

we Vrugten binnenssaan, overkomtwen, of Chineesche Geneeskundigen.
Men bestrykt hier tegen de geheeleDe Chineesen verbieden by na alles te

mage en borst met Tabaks-bladen,nuitigen, zo dat de Lyderdikwils te wei-

lange Peper, en Look, onder malkan-nig heeft, om er af te leven, en teveel.
Daar op geeft mengewreven.derenom te steiven; ’t geen zy doen, om op

den Lyder warm water te drinken,de Sickte zo veel kragtiger te werken,
waar in de schors van Jati-hout gekookten om die zo weinig, als ’t mogelyk is,
is; dog men moet zig dan wel wagtente voeden.

van koud water te drinken.De Pols van een Sieken zyn zy niet
Krabben, of Klooven in de voeten tegewoon te tasten , of te voelen (gelyk

hebben, is een ongemak, dat de solda-hier te Land geschied) maar ’t oor daar
en , die bloots voets loopen veelaan te leggen, en er zo na te luysteren;
queld ; alzo de grond zeer scherp, engeen zy gemeenelyk ’s morgens vroeg
aluynig is. Hier tegens is zeer goeddoen, eer de Sieke zig beweegt. Hun-
de voet over een pot, waar in Kankong,ne Geneesmiddelen bestaan in verschei-

en kleene Gelang gekookt is, te sto-de Droguen, die met geheele Doosjens
ven, en ’er die daar na ook, zo heet,zynde een voet lang en breed , half ze
als men het verdragen kan, in te zetten,diep, en in verscheide laadjens verdeeld

t geen die klooven ten eersten ge-van Java komen, en van welke, als ook
neest.van andere , by hen zelf uytgevonden,

Men heeft hier ook veel ongemak-of hen in ’t byzonder bekend, zy ver-
ken van den Ikan Sowanggi, en meerscheide drankjens, en mengsels , die
andre Visschen , welkers steeken ver-zy den Sieken ingeven, maken ; op
giftig zyn, wanneer men de Zeegen trekt,welke zy ook veeltyds goede uytwer-
of wel andersins, wanneer men daar inkingen zien.
trapt. Hier tegen, of wel tegen ’tNa dat zy ’t quaad te boven geko

men zyn, beveelen zy den Sicken, om zwellen van de voet, dat 'er aanstonds
Ii 2 of
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op volgd, is dit een goed middel om ’t ken is, met het voornoemde sny-gras
fenyn ’er uyt te trekken. verbinden, op dat het fenyn niet voort

Milde. Men ziet de Visch zelf te krygen, en loope
sen tegen legt zyn gal op de steck , die aanstonds Tegen de steken van de Echinus Se-Midde-
tsiecten ’t fenyn ’er uythaalt; dog zo men hem en tegentosus, of de Boeloe Babi, dat is, de ver-
vanver

andreniet bekomen kan, neemt dan Amfioen,istie kens-stekels, moet men de handen mef
Onge¬Vien wryft die met zuur Limoen-sap , en gewrevene Gember smeeren, en dan zal
aken.strykt dat op de steek, dat 'er als or hy u niet konnen quetsen, ja zyn ste

koken, en ’t zuyveren zal. Bind ook kels zullen ’er van omleggen. Zo men
een rood koper plaatje daar op, en legt er af gesteken is, moet men ’t lid zagt
op het been de breede bladen van de kens kloppen, om ’er de puntjes , en
Radix Toxicaria, na dat die bevorens stekeltjes, uyt te krygen , ’t lid wat o-
over ’t vuur warm gemaakt is, tot dat ver ’t vuur, zo heet, als men ’t verdra-
zy begind te verflensen. gen kan, houden, en ’er een papje van

Andre roosten ook wel Sagoe-brood graeu Akar Bahar opleggen
over de koolen, knauwen dat, en smec- Een groot ongemak voor menschen. Als

ren het als een papje op de steeken. Pond¬eerst in Indien komende, is het Rood-
hond.Ook is swart Akar- Bahar gebrand, hond, zynde een sterke prikkeling van
Duy.tot dat het heel licht werd, en zich t bloed , die zig met roode vlekjensseling.

tot een meel wryven laat, tot een pap vertoont, en die men, vermoeid zynde.
je met water gewreven, en ’er op ge- en sterk sweetende, voornamentlyk ge-
smeert, zeer goed. De Melk van den waar werd , als men water, of bier
boom Pocle is mede van een goede uyt- drinkt, in zo verre , dat dezelve dik-
werking, als men ’er die op smeert; wils als onverdraagelyk is. Het besle
maar vooral moet men niet vergeeten middel hier tegen is de kleene Suuring,
het gestooken been met het gras, Lalan. met Anys gewreven, en die 'er opge-
op dat het quaad niet voortloope, te legt zynde, zal de prikkeling ten eer-
verbinden. sten verminderen.

Tegen vergiftige steken van den Ikan Tegen Duyseling in't hoofd , door
Bibi, Pylsteert, &amp;c. gebruykt men ook juade dampen , die uyt de maag op-
den wortel Bori Pohon, die men schrapt, stygen, ontstaande, neemd men maar de
en op de steek bind. smal-bladige Ammelau Talam, of Siri-

Tegen de steken van den Ikan Swang- um Alatum, snydende de ranken kleen,
gi, is de Olie, die uyt de in de Son geleg- en eenige weinige stukjens met wat Siri-
de Coemans, of Horenkens, komt, zeer Pinang knauwende, wellcers sap nien dan
goed. Men stoot ook de steert wel, en inswelgt. Het is scherp en heet, waar
maakt 'er pleysters af. door het de ssappe senuwen wederom

Ook heb ik een jongen, of Slaaf, van versterkt, en opset.
zulk een visch gesteeken, en voor dood Tegen de Water-sugt , waar mede wae-
t'huys gebragt, met een Slangen-steer hier veel Lieden ook gequelt zyn, neemt Suyt
in een half uur zien geneesen , en vol- men de Kelor-wortel van Cyperus Ro-
komen herstellen. Le steen wierd op tundus Pangaga te samen in water ge-
de steek gelegt, en ’er ontrent 2  300 kookt, en zo gedronken. Als men de
tellens op gelegen hebbende , valt hy, spitsen van Lalan ’er by doet, is 't ook-
op dat hy door de kragt van ’t vergifi zeer goed tegen het Graveel. Anders
niet bersten zou, van zelf 'er af, en mer neemt men ock wel een Poeder van de
legt die in een kommetje laeuw water, gewreven Bori-wortel , en daar af voor
of soete melk, ontrent 100 tellens lang. een man een vinger-hoed vol, dog voor
daar men ’t fenyn blaeuw en groen ’er een kind half zoo veel, en neemt dit
uyt bobbelen ziet, daar na neemt men met slappen Arak in , ’t geen ’t water
den steen, en legt 'er die weder eenigen sterk afzet.
tyd op, dan legt men dien weer in de Tegen de Menstrua Alba, of witte Mensirm
soete melk , ’t geen men zo lang ver Vloed, neemd men de Wortels van de Alba-
volgt, tot de Lyder hersteld is.Lo Calappus-boom met de Wortels van Se-
als de steen ’er de derde maal opgelegt, rée , en de schorsse van Torebo, 't welk
en afgenomen was , sprong de voor- met Calappus-melk gekookt, en ’s a-
noemde Slaaf overeynde , en liep weer vonds gedronken , een heerlyk Genees-
henen, zonder dat hy zedert eenig on- middel hier tegen is.
gemak daar af voelde. De steen zuigt. Tegen quade Oogen , door de hitte nnde
of kleeft, zoo vast aan de wonde , dat Oogender Sonne, of andersins, veroorsaakt,
men moeite heeft, om ’er die voorsig- neemt men het witte Ailoaha met de
tig af te krygen. Men droogt daar na witte bladeren van onderen, en in koe-
den steen wel af, en legt die dan weg le valeyen wasschende. Dit verkoelt
Ook moet men zoo een gesteeken per- de oogen niet alleen heel seer, maar
soon pas boven de plaats, daar hy gestee- ’t verdryft oek ’t jeuken , en neemt

zelfs
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dit 'er af, keerd het eens om , en menzelfs de eerste beginselen van een eerst

aangroejende vlck, of peerel, op 't oog zal in korten tyd hier af genesen zyn.
Veel Lieden zyn hier nu en dan ooken alle schemering van ’t gesicht weg Koerap.

of Om-Hoewel ik tegen dit laatste ook met zeer net een vlociende of ook wel met eeni-
loop;goed fucces door zekere Chineesche ge andere soort van Koerap, schurft o
een

Doctores heb sien gebruyken fyn gesto- omloop, zoo als men dit noemen wil foort van

Schurft.ten gerafineerde Brood-suyker , dooi aan ’t hoofd, of lyf, geplaagd.
een rietje of pypie in ’t oog geblasen ; Hier tegen gebruykt men de geele
waar door zy een schil, die men op en afgevallene Candal-bladeren, ook
het oog als flauw leggen sag, in zeer wel de Dahon Koeda, die men tot
weinige dagen volkomen deed verdwy asch verbrand , met versche Calappus-
nen. olie mengt , en op het schurft smeert.

Vele zyn hier met Geswellen, Bloed- De vuyligheid der aard-wormen, die men
vinnen, enz., voor al, die eerst in In smorgens by een op een hoopje leggen
dien komen, gequeld, hoewel ik ook ziet, gedroogd , tot een Poeder ge-
wel Lieden gesien heb, die in Indier maakt, en met versche Calappus-olie
geboren , en daar egter vol van waren gemengd, is ook zeer goed. Hinghong
Men legt op dezelve de bladeren van een rood graeuwagtig Chineesch Mi-
Oculus Astaci, of Boero Malacca, of neraal) met Arak gewreven, en zo veel
de bladen van Trong Hoetan droog er af, als men kan, gedronken, is me-ge-
stooten, en mer wat drooge witte kall de zeer goed tegen Koerap, ook tegen
gemengt, 't welk er opgesmeert zyn- venynige slangebeeten ; ook geneest het.
de, de puyst open trekt, en de materie gestooten, en met Sajor Kankong ge-
’er uyt doet loopen. Daar na neemd mengd ; en er opgelegt, sugtige bee¬
men Bakis Merah, die men wryft, of nen.

net opene oog of gat legt, na dat het De Vyt, by de Maleyers Mata lkan, De Vyt.
gesuyverd is. Daar na legt men ’er wat dat is, ’t Visschen-oog, genaamd, ge-
Labi lobi, of de bladeren van Sajon nesen de inlanders aldus. Als zy eerst
Pocich, met Olie warim gemaakt, op met jeuken aankomt, en begint te ste-
dat de wonde geheel geneest ken , zoo verdryven zy dit door het

Hier tegen is ook zeer goed de Con- lid met heet water sterk te wryven. Dog
volvulus Cartilagincus, anders Dahon als het nu volkomen de Vyt geworden
Bisol genaarmd; of de Agrimonia Indic: is, zo genesen zy dit met het merg van
met wat Curcuma, of Koening ’dat In- de beurse van Rangrek, of Angrek,
dische Saffaraan is) gewreven , warm in water gewreven, en warm ’er op ge-
gemaakt, en er op gesmeerd, dat niet bonden. Ook neemd men wel de spit-
alleen die, maar ook alle andre geswel- sen van Lalan Jatsjombot, en daar af
len van den hals, en d’Amandelen, ge- zo veel, als men met drie vingeren vat-
neest. Zo het geswel (gelyk aan den ten kan, waar by men de Mata Koening
hals wel gebeurt inslaan mogt, zo moei dat is, de knoppen van Kurkuma, of
men Ocbi Radja ceten , en die met Pi- Indiaansche Zaffraan) of drie stuks er af
nang, of Water, wryven, en ’er op genomen, voegt, al 't welke men fyn
leggen, waar deor het quade ten eer vryft, en ’er op smeert.
sten weder zal uytslaan. De steelen van Angrek Laoet geno-

Tegen allerley ulccratien gebruyker men, en der zelver merg op een steen
de Inlanders , dit van de Maleyers ge gewreven, en op de vinger gebonden,
leerd hebbende, gemeene Roetoe Roe- zyn zeer goed, als zy eerst begind ; ja
toe bladen, met ’t sap van Lemoen So zal die geheel verdryven; dog zo zy al
wanggi gewreven by 't welke zy een geset is, zal het de Vyt doen rypen, en
stukje koper werpen , latende dit dus ook genesen.
cen nacht staan. Daags ’er aan koken Men heeft hier te Lande nog een an¬ De Ta¬
zy 't wat op, en leggen het, als een Ca- der ongemak, bestaande in een inkrim- teroega,

of Schild-taplasima, warm op de ulceratie, welke ping van de schamele leden, dat veeltyds
padhet suyvert, en opdroogt. doodelyk, en met een groot gevaar des

Ook heeft men nogeen ander zeer levens, zo men ’er ten eersten niet voor
goed middel hier tegen, te weten, fy1 zorgd, vermengd is. De inlanders noe¬
gewreven blaeuwe Vitriool, op ent men dit Tateroega, dat is, in ’t Portu-
pleyster van zuyver wasch, zonder lin- geesch, de Schildpad. Zy gebruyken
nen , ter dikte van een mes , waar by hier tegen het teel-lid van een Kayman
wat Olie (om het zagt te maken) ge¬ of Crocodil, en dat van een schildpad,
daan werd, gestroyd; ’t welk, op het dat zy beide droogen, op een steen met
geswel gelegt, en met een andre pley- water en Lolan-hout wryven ’t geen
ster van wasch toegedekt zynde, in 't zy den Lyder 2  drie dagen ingeven,
eerst wel wat trekken , dog allenskent en hem ook op de Lendenen, en op den
verminderen zal. 's Avonds neemd men buyk, smeeren , en daar na met soeten

11 3 Arak
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Tegen Lapar Garam (zynde een 10o-Arak te drinken geven, waar door hy

de jeukerige opdragtigheid, of peukel-volkomen hersteld werd.
tjes , op de huyd, zig met een scherpeVeel menschen, vooral onvoorsigti-
vogtigheid uytlatende, gebruykt menge en hier eerst gekomene slaven, bly-
Goud, in water gelegt, waar mede menven schielyk dood van Crabben, die zy
den Lyder wascht , die daar op aan-eten, waar in zekere vergiftige darm is,
stonds baat vinden, en van dit ongemakwelke door des kundige 'er uytgenomen
geheel zal geholpen werden.zynde , is de Krab goed, en zeer lek

Men gebruykt hier te Lande ookker. Zo men ten eersten by zulk een
de Lapis Cordialis, die men veel beter,mensch komen kan, dan is 'er raad, om

en kragtiger, dan de Bezoar, of Aapen-hem te helpen, daar hy anders door de
steen, houd.kragt van dit vergif sterven zou.

Gelyk nu dit Land nog meer andereMen gebruykt hier tegen, als het best Werking
an dehulpmiddel, swart Akar Bahar, geschrapt, Siekten, en ongemakken aan ’t lichaam
enesingder menschen toebrengt, alzoo heeft deof de wortels van Siri Boppar, of van

en Moxa.
inlander hier tegen ook een groot getaPisang Sowanggi, of wel die van’t sny-
van behusp-middelen door ’t gebruykgras Lalan, ergens mede ingedronken,
ler heylsame kruyden, en wortels, hierof met Pinang gekauwd , en ingeswol
vallende, uytgevonden , waar van wygen , dat den Lyder aanstonds al het

vergif zal doen opgeven, en uytbra- nu niet breeder sullen spreken , oordee-
ken. ende, dat wy hier al lang genoeg voor

Doctor, of Medecyn, gespeelt hebben,De Inlanders gebruyken ook, zo ras
hen wat schort, Koening, of Curcu- moetende hier nog maar met een woord

byvoegen , dat de Chineesen den wor-ma ; of anders Bobori , gemeenelyk
Borri Borri genaamd, dat van Koening, tel Gensing (anders Nisi) dog van hen
Tsjongkor, Kamango, of Bangle sal te Som genaamd , die van een zeer ho-

samen wortels; tot een smeersel gemaakt, ge weerde is, alzo een once wel 200
en zo op't lyf gewreven werd. 300 Ryxd. gelden moet, zeer hoog roe-

Tegen de Sawan, of de quade Lucht. men , en groote Curen daar door, ge-
voor de Kinderen gebruyken de inlan lyk mede met hunne Moxa, en ’t bran-
ders de schaal van de Zee-luys, by de Ja- den der Jigtige Leden met die wolle,

gewoon zyn te doen.vaanen Mimi , genaamd , die zy hen
doen draagen , en dan zyn zy daar te- Ik heb eenen Capiteyn der Chineesen Groot-
gen bewaard. Ook wasschen zy, hier die Curengekend, Lim Thiangko genaamd

Vantegen hare kinderen ook wel in water. Jon-een groot Arts was , en die zeker
Limnthi¬waar in de deksels van de Mata Boelan, getje, dat niet dan bloed waterde.2n¬
angko.of Knobbel-Horen, gelegt zyn. stonds hiclp, en een Juffrouw van in

Om de Jeukte van een Zee-spat of de vyftig jaaren , die agttien jaren

Zee-pyl, Qual, &amp;c. te doen vergaan, doof geweest was, aannam te gene-
'er niet beter , dan warme asch met en, waar van hy ook zeer goede begin-

suur Limnoen-sap gemengd , en daar me- selen toonde, dog de gierigheid van die
de de handen een reys of twee gewre Dame, die wel genesen was, maar van
ven , en ’er een papje van swart Akar t geld geven, dat zy volgens Contract
Bahar, syn gewreven, opgelegt zynde, aan hem verschuldigd was, ontslagen
zal de pyn ten eersten overgaan. zyn wilde , was oorsaak, dat hy haar

Darah Belilli (zekere gedroogde roo- laar na, alzo hy merkte , dat zy hem
de bloedige vleesch-lappen, die alleen bedriegen , en zich veynsen wilde niet
ontrent Solor op eenige klippen onder wel genesen te zyn, zo doof, als zy was,
water groejen) met wat water gewre- zitten liet, zonder na haar hooger bod,
ven, en ingenomen, iseen heerlyk mid- dat zy naderhand doen liet, te hebben
del tegen de Koortsen, alzo het sterk willen luysteren.
doet sweeten, waarom men ook 2 of 3 Deze Chineesche Doctoren weten
uuren , na dat men het zelve ingenoo comtyds wonderlyke dingen door hun-En van

anderemen heeft, niet drinken moet, al had ne kennis zo in de Leden-kunde, als in
Chinee-

men nog zoo grooten dorst; maar niet de Kruyd-kunde, uyt te werken. Het sche Art-
min heerlyk is dit middel tegen de Pleu- heugt my zeer wel, dat ik zekeren Heer zen.
ris, Colyk, Krimping in den buyk,'t an Aansien, die vry sterk tot de Vrou-
Bort, en andre diergelyke ongemakken; wen genegen was, heb hooren zeggen,
zelf ook tegen de Perssing, en tegen al- dat hy, op Batavia doodelyk Siek zynde,
le fenyn, tegen welk laatste men ’er de en alle Medccyns, en inlandsche Docto-

wortel van Loessa Radja byvoegt. Toen ressen , zonder eenige vrugt gebruykt
dit blad van Belilli eerst in Japan gebragt hebbende, eyndelyk een zeer vermaard
wierd , gold een Kati, of Indiaansch Chineesch Doctor by hem ontbood, die,
pond, 125 Ryxd. Het fmaakt eerst wat tegen den avond by hem gekomen zyn-
siltig, en daar na zeer bitter. de , en aan zyn pols wat met zyn oor

geluy-
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geluysterd hebbende, hem zeide, Myn
Heer, gy zyt gevaarlyk, ja doodelyk ziek,
en zo ik het u zeggen mag, ook zelf oor-
saak van uwe Siekte : want gy zyt zo ver¬

tere vervallen door te veel by vrouwen
verkeeren, en uw Temperament komt my
zo ongenecselyk voor, dat ik niet kan nog

durve aannemen u te geneesen, alzoo ik

versekerd ben, dat gy dit, hoe Siek gy ook
zyt , dog niet kond laten, en aldus alle
myne hulpmiddelen geduurig maar veridelen
zult, zoy ras gy maar een weinig zoua
mogen gebeterd zyn.

Ik stond, zey deze Heer, verbaast,
hoe die Chinees door maar na myn pols

te luysteren , de geheymen van myn
hert weten , en den waren grond van

myn Siekte zoo klaar ontdekken kon:
maar moest nogtans belyden , dat die
man de waarheid sprak , waar uyt ik
ook hoope schepte, dat hy my wel ge
nieesen zou. Ik bekende dierhalven voor

hem , dat hy de ware reden van myne

Siekte net geraden had, biddende hem
zeer ernstig, om myne geneezing te wil-
len onderneemen.

lk had veel moeite om hem daar toe

te bewegen ; dat hy eyndelyk aannam,
doch daar by voegende, dat hy nu nog
niet zeggen kon, of hy my van myne
Siekte zou konnen herstellen, maar dat

hy my daar af eerst in ’t midden van de-
zen nagt, wanneer hy weer by my ko¬
men zou, zou konnen versekeren, ofdat

hy, dan geen kans daar toe siende, my
ook waarschouwen, en van mynen wa-

ren inwendigen staat kennis geven zou
de. Hy quam dan ten twaalf uuren we

der by my , luysterende weer eens na
myn pols, en zeide, oprysende, dat hy
volkomen kans zag, om my te herstel-
len, indien ik my gedurende dat ik
zyne Medicyne gebruykte , maar van
de Vrouwen onthouden kon; dat ik aan-

nam te doen. Hy dan eenigen tyd over
my gegaan, en ik weer wat kragten.
door zyne hulpmiddelen , die my groo-
ten dienst deden, gekregen hebbende,

wierd op zekere tyd zodanig door de

swakheid van myn vleesch aangevog
ten, dat ik my niet onthouden kon van
tot myn vorige fout ontrent de vrouwer
te vervallen, denkende, dat hy sulks, voor
dic eene reyse, onmogelyk zou konnen
merken; maar ik was hier in bedrogen;

want zo als hy na myn pols wat geluy-
sterd had , vloog hy zeer verwoed op-
verweet my zeer bitter, dat ik weer by
een vrouwmensch geweest, en dat ik
daar door oorzaak was, dat ik noyt recht
gesond werden, en dat hy ook noit ee-
nige eer aan my behalen zou, weshalven
hy ook niet genegen was, my langer te
dienen, de minen makende, van my te
willen verlaten.
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Stond ik in ’t eerst wegens ’t raden

van de reden van myn Sickte verbaast,
ik was het niet minder, toen hy my
zeide, dat ik weer by een vrouw-mensch
geweest was; maar vreesende, dat hy
my , gelyk hy dreigde , verlaten zou,
zoo bekende ik hem myn misdaad we-
der , bad hem, dat hy my nog die rey-
e wilde pardonneren, en beloofde hem
n alle oprechtheid, siende nu klaar, dat
ik niets voor hem verbergen kon , dat
ke my volstrekt daar voor wagten zou,
op die voorwaarde, dat hy , zo hy my
weer schuldig daar aan bevond, maar

Na dienaanstonds kon henen gaan.
tyd heb ik my, zeide hy, gewagt, en
ben ook volkomen van dien Artz ge-
nesen.

Dit Land geeft ook verscheide zeer
heylsame Olien, die in verscheide Qua-
len grooten dienst doen. Gelyk men al-
nier zien kan.

De Kragten van de

COELITLAWAN,

JOLIE.KAJOE-POETEH,

CEREE,

De Coelit-Lawan-Olie, is zeer dien-
Heerly-stig tot versterking van de Water-vaten,
keOlien,

wanneer die verstopt zyn; om ’t welk, hierval-
gelyk ook het traag wateren , voor te lende.
komen, men maar 5  6 druppels 'er af
met goede Jenever, of iet anders, ’s mor-

gens , en ’s avonds , voor den ceten,
inncemt.

Men gebruykt die ook uytwendig in
verrukkinge, of by contusie der leden,
en vooral by lamheid, strykende de
zelve over de lydende party.

Ook is zy van veel gebruyk tegen al-
le Jigt, Voet-euvel, enz.

De Kajoe-Poeteh-Olie, is een treffe-
lyk sweet-middel in alle Koortsen, wan-

neer men ’er 6  7 druppels af inneemt
met wat wyn, pas voor’t aankomen
der zelve.

Uytwendig 'er mede gestreeken , is
zy ook heerlyk tot versterking der Se-
auwen , tot ’t verdryven van alle pyn
uyt de gewrigten , by sware contusien,
a zy neemd de lammigheid geheel en al
metter tyd weg; als men ’s morgens en
’s avonds ’er zig maar met een warme
hand mede strykt.

De Cerée-Olie, zynde het Oleum
Schænanti , is zeer goed tegen het be-

gin van een Colyk, en gemeene Buyk-
pyn , vooral, als zy nog niet op haar
hoogste is. Men neemt daar 7  8
druppels van in met een lepel of twee
goeden Anys ; dog men moet zig dan

wag¬
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kinderen, uyt de volgende huwelykenwagten geen koude drank 'er op te drin-
voortkomende , weer onder de Hol-ken. Zy is ook zeer dienstig in Gra-
andsche telt.veel, als men 7  8 druppels met wat

Dit geslagt is, schoon meesten tydJenever inneemt.
niet zeer fraey thoewel ik ’er eenige ,Als zy nu alles, dat zy konnen , hier
die schoon waren , onder gesien hebaan de Sieken gedaan hebben, en zy
zeer moedig en trots, zeer Tyrannig,zyndelyk komen te sterven, zyn zy,
en onverdraagelyk wreed tegen hare sla-(gelyk dat meest over al in’t Oosten

ven, schoon zy meest zelf van slaven af-geschied) gewoon hunne Dooden te be¬
komstig zyn.weenen, en luydkeels daar over te huy

Deze ingesetenen nu van Amboinalen, en te wee-klagen, zig op de borst

moet men weder onderscheiden in vrye,te slaan, ja’t hair uyt het hoofd te ruk-
of in slaven. De vrye zyn de Amboi-ken, en andere diergelyke uytspoorighe-
nesen (hoewel ook eenige der zelve, alsden te bedryven, sprekende de dooder
de Boeroneesen, en meer andren , dooraan; een saak, die niet alleen by de Hei-

sen Oorlog in slaverny geraakt zyn)denen en Mooren, maar ook nog (zo sti
de Mixstigen, eenige Macassaaren, Ter-als ’t mogelyk is, om niet in handen van
nataanen, Chineesen , en Europeers.den Fiscaal te vervallen) by veel Chri

Van die slaafagtige zyn met 'er tyd, Mardy-stenen geschied; hoewel men dat meer

fdoor vrykooping, of door vry-ge-kers.op de buytecn-plaatsen, en op ’t geberg-
veel swarte Vry-lieden (anderste, dan wel aan't Hoofd-Casteel, ver- ving ,

neemt. Mardykers genaamd) voortgekomen,
die zig zedert met varen, visschen, ookAls zy in den Rouw zyn, zullen zy
vel met den koophandel, hebben weetenop vreugde-maaltyden nog wel singen,

te geneeren.dog niet anders dan zeker droevig Lied
De Kleeding van de Mixstige Vrou-Kleedinggeen zy ten tyde , toen zy nog Hei-

der Mix-denen waren, plagten te huylen, om de wen, als ook van die der Mardykers in
stic

dooden te beschreyen; ook zullen zy ’t gemeen, is aldus. Vrou-

dan geen Tifa, die er anders altyd by Zy hebben op ’t voorhoofd nu en dan wen.

is, gebruyken. krulletjes, die met Quee-korlen, of iet
Hier mede nu meinen wy zoo niet anders daar op vastgeplakt leggen. Ook

alles , altoos zekerlyk het voornaamste hebben zy veel hair op ’t hoofd , dat
aangehaalt te hebben, van’t gene ’er van wel gewasschen, gesuyverd, met Clap-
de Amboineesen in ’t bysonder aan te pus-Olie glimmend gemaakt, en zo ag-
merken valt. ter slangs-gewyse rondom ’t agter-hoofd

Buyten dezelve heeft men nog veel pgewonden , en op malkanderen hoe
andere Natien , die mede in Amboina langer hoe kleener toeloopende , gelegt
voonen , en zich daar hebben nederge- en vastgemaakt is. Hare tanden zyn
set, ’t zy op zich zelven of die onder wit, en met houts-kool en sout wel ge-
de magt van anderen geraakt zyn. Als wreven, en gesuyverd, en hare lippen
daar zyn Javaanen , Ternataanen , Ma gemeenelyk door een Pinang rood ge-
cassaren, Boegis, Balièrs, Boetonders, verft. Over 't bovenlyf hebben zy een
Timoresen, Papoewa’s, Bengalers, Pam- syn Neteldocks Badjoe, of half hemdie
pangers (of Manilhesen) Bimanesen, dat ontrent de boesem en op de schou-
Mixticen , Chineesen , en Europiaa- deren , en ook wel aan de handen , en
nen. onder aan beset is met fyne kant tot

De Mixstigen zyn kinderen of van een boven-deksel, onder 't welke de
Hollandsche Vaders, en swarte Moe¬ vermogende nog een Tsjole, of onder-
ders (want noit heb ik daar kinderen oorst-rokje , dragen , dat zy of toery-
van een blanke Moeder, en swarte Va- gen, of met goude knoopjens toeknoo-
der gesien, nog daar af gehoort) of wel pen. De mindere van vermogen dra-
van swarte Moeders, en Portugeesche gen maar een enkel, ’t zy wit, grof, of
Vaders , die men Toepassen noemt. fyn, of voor dagelyks meest een Salam-
zynde affetsels der Portugeesen, die in boeris, of Bafta’s, Badjoe, dat rede-
de eerste tyden met eygen bewilliging lyk ruym om ’t boven-lyf, en tot aan
hier gebleven zyn. de middelen hangt hoewel de armen

De eerste afsetsels van een Hollandsche rry nauw om ’t lichaam sluyten. Van
Vader, en een swarte Moeder, noemt haar middel tot byna aan de voeten dra-
men Mixsticen, zynde vaal, en sommi gen zy eerst een Tapi, of Onder-kleed-
ge al vry bruyn van kleur, de kinderen e, en over’t zelve een ander fraey, ’t
van een Mixstice en een Hollander zy Zyde , Chits, of ander lleedje, dat,
noemd men Poestigen, en de kinderen verscheide malen om hun lyf gewoeld
van een Poestige en een Hollander Ca- zynde, met eenige groore spelden vast
stigen , die by na zoo blank, als een gemaakt werd , en zoo gespannen om
Hollander, zyn, en na welke men de het lyf staat, dat men de gansche figuur

Van
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ren hangt het byna tot de knyen , dogvan haer lighaam al zo klaar ziet, als of
zy maken dit eenigsins ontrent de mid-zy naakt voor u stonden, dat, my in ’t
del vast, breidende ’t onderdcel wateerst zecr onstichtelyk voorquam , dog
wyder over haren schoot uyt ; dat zymet 'er tyd werd men die dragt al meer
voornamentlyk doen, als zy zulien ne-en meer gewoon.
dersitten.Aan haar voeten hebben zy roode.

Aan hare regtersyde is gemeenelykgroene , blauwe , of andre Zyde of ka-
een witte Neusdock met kant, die 21toene-Garen Kousen, en Muylen mef
tusschen haar lyf en klecdje insteeken,goud geboord, die gemeenelyk drie,
latende die meede wat brced afhangen.drie en een halve Ryxd. kosten, en o-
Men kan dezelve onder de Stoffe vanver haar linker schouder een groote Ro-
Ternate, by de letters D. D. afgebeeldde , Peerse , of andere Salindang, of
zienSluyer, die 3  4 ellen lang, en ontreni

Dus opgepronkt zynde, stapt zy on-een of anderhalve el breed is , de goude
der een Kita-sol, of sonnescherm, zookant met lovertjes, die 'er rondom loopt,
moedig henen; dat zy 'er weinige bo-en wel 2 of ; vingeren breed is, medt
ven haar selven agt, vooral, als zy zoogerekend. Deze Salindang slaan zy 2
verre gekomen is, dat zy op een Ebben-of driemaal over de linker schouder, en
houte Stoel ook in de Kerk, en nietzoo over mall-anderen henen , dat men
maar, als de snyders in Holland, metdebyna niet, als de goude kant, ziet, ter-
beenen onder ’t lyf, op een mat ne-wyl het eene eind van agteren op derug
der zit.tot aan haar middel komt; dog van vo

TWEEDE HOOFDSTUK.

Hun Capiteyn , en zyn Macht. Van ’tDE Chineesen, en hun Erneering.DOpsluyten van hun Dochters, en van hare Huwelyken. Van ’t Pragtig
Huwelyk van Capiteyn Lim Thiangkos Dochter, in’t jaar 1709. Schoone Vuur-
werken, toen vertoond. Het Dcksel , en Dekken van 't Aangesicht der Bruyd
Hoe de Bruydegom, en zyn Speelnooten ontfangen wierden, &amp;c. Des Bruyds Moe
der beschreven. Hoe de Bruyd haren Bruydegom ontfangt. Hun Sombajen voor
hun Ledekant, en verdere verrigting. Hun Speeltuygen op Bruyloften, en Begra-
venissen. De Toebereyding van hun Tafel. En nette Huyshouding. Huys-
raad. Hunne Jalouzy over hun Vrouwen. Seldsame gewoonte in 't Getal van hun
Dochters bekend te maken. Hun Gedrag als de Vrouwen onvrugrbaar zyn. Hun
Tabal-rooken, en gevaarelyke wyse van Vechten. Een dag, of Nacht, in ’t jaar
voor de Jonge Dochters , om Buyten te mogen komen. Hux Offerhande aan de Sie-
len der Afgestorvenen. Senden Geschenken op hun en op ons Nieuwe Jaar aan
de Grooten. Hun spelen met de Slang. Hun Theengs in Prent verbeeld. Hun
sterk kloppen op Bekkens by een Eclypsis in de Maan. Spel hunner Kinderen.
Hunne Begravenissen. EnPypers by dezelve. Wit-gepleysterde Graven. Grau-
ve Rouw-Sakken. Hoe lang zy Rouw dragen. De wyse der Vrouwen , om de
Graven te besoeken. Oude, en Jegenwoordige Erneering deser Natie hier. Haar
Wagt-geld. Bevelen oarer Edelheden tegen ’t sterk inkomen der Selve. Mogen
bier geen Tempel hebben. Verscheide Voorrechten van hun Capiteyn. Chinee-
sche Boedelmeesters. Ternataanen, Macassaaren , Balièrs, enz. Hier noch woo-
nende

VI men veel Moeskruyden, als kool, sala-Ehalven dit soort van volk zyn on-
de, heerlyke radys, zo dik als onze con¬der de beste Ingesetenen van Am-

D
commers, en rykelyk zo goed van smaak,boina de Chineesen te tellen; een
picterseli, suring, groene turkse boont-Natie, die zeer vernuftig, en bysonder
jes , concommers , batatas , spenagie,neerstig, gedienstig, en handig is, of
watcr-meloenen, meloenen, geele peeneen stuyvertje te winnen.
thoewel 'er die seldsaam zyn) suyker-Zy zyn al voor’t jaar 1625. in Am-
riet, groene gember, ananassen, goja-boina geweest, en voornamelyk met dat
va’s, nevens meer andre dingen, moeteninsigt hier met der woon geduld, om hen
missen; hoewel de Baliers mede goedetot het bebouwen , en bethuynen van
thuyniers, en zeer neerstig zyn.het land te gebruyken, daar zy zeer be¬

Zy houden hier, en overal, waar zyquaam toe zyn : want sonder hen zou
KKH. Deel. zich
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ribben, latten, planken, en ander hout-zich nedersetten, opene winkeltjes, en
werk, dat 'er altyd van nooden is, en alkraamtjens, in hun huysen, en voor
het welke hier contant, en aanstonds.hun deuren , waar in zy alles te koor
betaald werd.hebben, en voor een geringe winst o-

Zy betalen voor Hoofd-geld,  Ryx-verlaten, vervullende geheele straaten
daalder ’s maands ider , dog zy zynmet zulke winkels, welke wel meeft
Wagt- vry.voor de Amboineesen dienen , die niet
Zy staan ook onder een bysonderweeten, als van koopen, als zy maar

Hoofd , ofte Capiteyn , die een grootgeld hebben. Hun Ca
aansien en vermogen onder hen heeft, enZy zyn de voornaamste Pagters, voor-

piteyn,
door den Landvoogd , en zynen Raad,al van den Arak, en van’t Beestiaal, de en zyn

aangesteld werd , dat gemeenelyk voor magtPagt van ’t Hoofd-geld, van de Vifsche
zyn leven is, ten ware hy om deze ofryen, van de Saguweer, &amp;c. Ook zyn
gene misslagen , of wegens klagten vanzy goede Timmer-lieden , Kisten-ma
den Landvoogt, mogt afgeset werden;kers, en Smids, maken ook allerley heer
gelyk dat den ouden Capiteyn, Limnlyke stoffen in hun land , die zy hier
Thiangko, overgekomen is, in wiensverkoopen , behalven dat zy de voor
plaats Sithiongko, den 19. July, in’t jaarnaamste Steen- en Pannebakkers zyn.

waar toe zy zekere erven ontrent den 1707. gekoren, en door den Capiteyn

der Nederlandsche Compagnie, De Vis-opgang na’t gebergte van Soya, benoor-
den den grooten weg, bekomen hebben, scher, den Heer Sipman, Hoofd der kust

Hitoe, en den Secretaris der Politie,waar op veele van hen groote Lootsen,
Balthasar de Bruyne, ten 4 uuren voor-van 4  500 voet lang , en 100 voet
gesteld wierd, gevende ’s avonds tenbreed, geset, en in welke zy ovens ge

maakt hebben, om de steen en pannen. uuren een pragtig maal op zyn Hollands
die zy onder die Lootsen (daar ’t onge aan veel Hollanders, en andere Lieden van

meen koel is) maken, te bakken; hoe aansien, al ’t welke met een gedans van
danigen Steen- en Pannebakkery, als 't jonge Juffers, onder Bas en Violen, en

veel heerlyke Vuurwerken, ’s nagts teneen weinig wel gaat, wel 3  4 duy
send gulden (als men ’er zo jongens, en 2 uuren , wanneer wy den Heer Land-

voogd t’huys bragten, besloten wierd.3 of a buffels toe gebruykt/) jaarlyks op-
Zy zyn, in ’t stuk van Negotie, debrengen kan. Zulke zyn ’er 6of7 van

gaauwste Kooplieden, die men in Indi-de Chineesen, en 3  4 van Hollandsche
Vry-lieden en heeft, die, om eenen stuyver te win-

De vermogende Chineesen varen (ge¬ nen , de Stad op en neder zouden loo-
lyk ook verscheide Vry-borgers) met pen; dog zy zyn ook zeer loos, om ie
hun Chialoepen, zynde vaartuygen met mand, als men niet wel toesiet, te be¬
een  twee masten, die 25 of 30 lasten driegen , hoewel ik anders onder her

zeer trouwe en eerlyke luyden bevon-voeren konnen, na Batavia, Makassar
en meer andere Gewesten; en van 10 den heb, op welke men immers zoveel
of 18 zulke Chaloepen, waren ’er ruym staat, als op den besten Hollander, ma
een douzyn Chineesen, en niet boven 4 ken kan. Ook weten zy alles, dat men
5 de Vry-borgers toebehoorende. hen voordoet, na te maken, zelfs hel

De Chineesen, die in’t jaar 1709 ik 'er gekend, die zig ook op ’t maken.
zulke Chaloepen hadden waren deze en herstellen van Horologien zeer wel
Sithiongko, Capiteyn der Chineesen, hac verstonden. Zy beminnen de Konsten,
'er twee , Que Scko, Ongsatje , Tsihoko en zyn sterk voor de Zeevaart, en Land-
Hok-Sari, Soe-Passo , Oingkoko , Tsjan- bouw ; dog’t zyn door de bank geen
tsjamko, Njai Tijcko, Que lko ; May Nongko Oorlogs-mannen ; maar konnen over

Met hunne waaren nu hier gekomen beuselingen een groot gerugt maken.
zynde, verkopen zy die als Grossiers aar Wat hunne gestalte betreft, zy zyn
deze en gene mindere kramers. redelyk kloek, en veelc al vry lyvig, dat

Daar zyn'er ook, die Araks-brandery- zy geerne zien ; want dikke lieden
en in Compagnie hebben. Dog op ho zyn by hen mannen van aansien, en zo
ge straf is ’t hen verbooden , Zee-qual danig zyn zy gewoon hunne Helden,
len, Dutroa, of diergelyke dingen, 'er in die zy in langwerpige Taforeelen , en
te mengen, alzo die de menschen te eer Prenten, in de huysen ophangen, te ver-
dronken, en ook dikwils wel zoo dol beelden.

maken, dat het hen aan hunne gesond- Zy zyn niet blank , maar uyt den
heid zeer benadeeld. bruyngeelen , en bleek ; hoewel die

Andere geneeren zig ook met Hout- gene , die om de Noord in China ge-
zageryen, tot welke zy 15 of 2o Slaver booren zyn, in blankheid niet veel van
gebruyken, en die in een jaar aan hun ons verschillen ; dog die van Fokjen,
meester wel 3  4000 gulden op kon en de naburige Gewesten om de Suyd,

zyn bleckgeel, niet plat, maar reede-nen brengen, te weten, van de balken,
lyk
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lyk welgemaakt van neus , wat breed-
uytsteckend van bovenaangesigt, swart
dog zeer nauw van oogen, byna zonder
winkbrauwen, groot van knevels , dog
of geenen baard of maar eenige idele zeer
lange hairen aan de kin hebbende , van
velke , gelyk ook van ’t hair hunner
hoofden , zy zeer veel werk maken.

Hun Hoofd-hair, waar op zy zeer net

zyn , en dat alle week gekemd werd,
en even als dat der vrouwen na ’s lands
vyse met sware strengen (alzo zy 't zeer
lang dragen) tegen’t hoofd op, of om-
gewonden is , is pik-swart, en gemee-
lyk zeer glimmende van den Olie, waar
mede zy dat stryken, over ’t welke zy
dan, om ’t zo glad te houden, nog een
dun netje van paarden-hair trekken,
stekende daar agter in ook wel een
schildpadde - of andre kam , behalven
ettelyke naalden , in welken toestel zy
cer ccn vrouw, dan een man gely-
ken.

Niets agten zy zo hoog, als dit hun
Hair , en Baard , hoewel ’er gevallen
geweest zyn, dat dezen en genen, alles
verspeeld hebbende, ook dat verspeel-
den ; dog dan hebben zy ook by geen
andren eenig aansien ; maar dit moet
men van de rechte Chineesen verstaan;

want anders moeten zy op verbeurte
van hun leven , zo zy in China komen

willen, hun hair scheeren en mogen
maar een tuyt op zyn Tartars dragen.

Zy dragen in’t gemeen een wyde wit
te lange Cattoene of ook wel een blau-
we keel, tot een boven-kleed, en onder

dezelve een lange witte kattoene wyde
brock , die onder smal , dog open is,

waar aan zy gemeenelyk een groote ro-
de Lakense Beurs met Quasten, aan de

eene zyde onder die lange rok vastma
ken , waar in zy hun geld hebben.
Vorder gaan zy met bloote beenen :
dog dragen Chincesche muylen , die by
na als gestikte dubble vilten , of als
bord-papier zyn. Ook gaan zy, by sly-
kerig weder, wel met Tsjeripoes-

De vermogende gaan gemeenelyk
ook met zulk een witte keel, dog als zy
op zyn best opgeschikt zyn, hebben zy
over die keel nog wel een andere wyde
rok van Damast, Violet Gaas, of van
eenig ander fraey stof.

Het zyn groote speelers met de kaart.
en Dobbel-steenen , en op 't Verkeer
en Schaakbord verstaan zy zig besonder
wel , ja schamen zich niet zelf in't o-
penbaar op de straat te speelen , en dat
zo driftig, dat velen zig daar door in de
grond bederven. Het is daarom ook,
dat er op hun toppen en speelen een
expresse T’op-pagt al van ouds ingesteld
is, hoewel ’t weing helpt , zo dat zy
in’t jaar 1673. den 28. February, by 't
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schryvens harer Edelheden afgeschaft,
noewel naderhand weer in stand ge-
raakt is.

Ook zyn zy groote Liefhebbers van
Comédien, en Blyspeelen, en indien
zy (voor al die op Batavia woonen) een

goeden tocht gedaan hebben, zo moet
er , ’t kost dan wat het wil , ten min-
sten een Wajang-spel (dat een Comédie
der Chineesen is , die hen ontrent 100

Ryxdaalders kost) op staan.
Het zyn ook groote Rekenaars , die

in een oogenblik, met boontiens aan
cenige spyltjens geregen , een groote
omme konnen uytrekenen, en ons daar
in verre overtreffen.

In omgang zyn zy zeer beleefd ,
riendelyk , en zeer onthaalende , als

men hen komt besoeken. Als zy ons
zullen groeten , zoo sieken zy beide de
nanden in hun wyde mouwen eerst wat

voor uyt, en brengen die, terwyl zy
het lichaam zeer voorover buygen zo
al bevende, en die al hooger allenskens
oplichtende, na het voorhoofd toe

Zy hebben geen vrouwen van haar ey-
gen Natie, maar gemeenelyk Macas-
aarsche of Balische , met welke zy
trouwen, onder welke eene de opperste
is, zynde de andre tot twee drie toe,
zo veel elk 'er hebben wil, maar zyne
bysitten , en dienaressen; hoewel de
zinderen van alle deze moeders gelyk
deelen zonder eenig onderscheid, of zy
van de echte vrouw , dan of zy van de
oysit zyn. Staan hem die bysitten niet
langer aan , hy verkooptse, en koopt
weer andre.

Met deze vrouwen eeten zy noyt;
maar ider van hen eet bysonder, en
de vrouw moet hen dienen, en op-
passen.

Deze hunne vrouwen bemoejen zig
niet alleen met de huyshouding, maar

verstaan en dryven den handel immers

zo wel, zo neerstig, en verstandig, als
de mannen.

De Dogters zyn zy gewoon van de Van't
9of rojaar af op te sluyten, en geen opsluy-

en vanBruidegom ziet zyn Bruid voor op zyn
hunDog-trouwdag, en indien het lieden van ver-
ters, en

mogen zyn, vallen hunne huwelykenvan hare

Huwe-zeer prachtig , zynde het aanmerkens
yken.weerdig, dat onder hen de Van altyd

eerst, en daar na de voornaam uytge-
sprooken , en dat by hen ook noit be-
vonden werd , dat by voorbeeld een,
wiens Van Lim is, met geen andre, Lim
genaamd, of die Que is, met geen an-
dere , de geslagt-naam van Que dragen-
gende, trouwen mag.

Ik heb den 18. Augustus, in’t jaarVan 't
1709. de Dogter van den voornoemdenpragtig

HuweLin Thiangko, gewesen Capiteyn der
lyk vanChineesen, zeer pragtig, en statelyk, Capitern
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zeer gemakkelyk door de dunne Jalou-met een Chinees van zeer goeden huy-
zy-mat , die voor hare Kamer-deurse, en in China gebooren (waar op zy
hing, begluuren kon.veel gewoon zyn te letten) zien trou

Zy had aan haar rechterhand twee
wen. Het ging op deze wyze toe.

Chineesche, buyten-gemeene kostelykeTen zes uuren ’s avonds vonden wy
roode verlakte en vergulde Ledekanten,de Bruyd in een groot Zysalet sitten.
sie van een seldsaam pragtig fatsoen, enZy was met een groote wyde appelbloe
uytdrulckelyk voor haar uyt China ont-sem-zyde Chineesche rok, een heerlyk
boden waren. Het voorste, dat als eenstuk werks, bekleed, zynde die om haar
heerlyk overdekte opene sitplaats was,middel met een kostelyke ledere swarte
zou voor de jonge lieden eerst dienen.Riem, of Gordel, die hier en daar met
om ’er op te sitten, en kennis met mal-Massive goude Plaaten, en met konstig
kandren te maken, en het agterste, datopwerk versierd, en ontrent drie vin
met veel bloemen bestroyd , en heerlykgeren breed was , vastgemaakt, en toe
behangen was, zou dienen om ’er op tegehaalt
slapen.Op haar hoofd had zy een schoont

Dicht by dit laatste Ledikant hingenAppelbloeseme Zyde muts, of een ron
om hoog aan de solder twee langwerpi-de bonnet, met een diergelyke breede
ge seskantige groote en met zeer fraaybeugel, of rand , als de riem om haa

beschilderd Gaas bekleede Chineeschemiddel was, dog wat smaller , hoewe
lanteernen, waar in veel Keersen brand-anders van’t zelve verguld opwerk op
deneen swarte grond, en daarenboven nop

Ter linkerhand van haar zagmen twemet veel Peerlen, Diamanten, en andre
stoelen tegen de Zy-vensters dezer Ra-Gesteenten versierd , behalven dat 'er
mer , en een tafeltje daar voor , waaiook nog eenige risten met geregene
op eenige brandende Kaarsen stondenPeerlen ter zyden die muts, ter lengte
en deze en gene suuysteryen van Consi-van een span, afhingen.
turen, enzZy had aan hare voeten Zyde Kou-

Zo als men die kamer inquam stondensen, en witte muylen , en geleek in
er twee roode verlakte vergulde Scher-die toetakeling veel eer een man , dan
men, een ter rechterhand tegen het be-een vrouw, te meer , alzo het cen ru-
chot aan, en een agter de deur , waarstige vette basin van 19 of 20 jaaren
op een groote menigte van kostelyke

was.

kleedjens, en andere Sieraaden van deZy wierddoor twee Chineesche Staat-

Bruyd, hingen.dogters aan wederzyden gewaayd, wel-
In ’t Voorhuys , dat zeer groot, enke Staatdogters mede met hare korte

met menschen zeer opgepropt was, hin-swarte zyde Rokken over haar witte
gen ses seskantige groote Lantaarnen.onderkleedjes, zeer wel na mannen ge
die al mede met zeer fray beschilderdleken. En geschiedde dit waejen met
Gaas overtrokken waren.groote Paeuwen-steerten , om dat het

Men zag daar in’t diepst van ’t Voor-door de meenigte der Dames , die bin
nen gekomen waren , om deze Cere- huys , zo als men inkomt, een groote
monie te zien , en ook door de ademen en geschilderde Tyger tegen een beschot
der genen, die buyten dit vertrek wa¬ geplakt, op een Chineesch vel papier

dat wel drie ellen lang, en anderhalf elren, zeer warm was.

De Bruyd sat tot seven uuren toe me breed , en die al vry levendig daar op
vertoond was , en even ter zyden denhaar bloot aangesicht, stond van haarer

stoel op, toen ik binnen trad, om haa zelven waren ’er nog twee , wat kleener
veel heil te wensschen met haar huwe- geplaatst.

lyk, groette my, en ging toen weder Ontrent in ’t midden van dit beschot

zitten. stond een kleene verlakte Chineesche ta-

De tweede kamer, aan de andere zy- fel, en daar op een kleen verguld Af-
de van’t voorhuys , was vol van hare godinnetje in een kleen huysje, en vlak

voor ’t zelve een potje met brandendtvrienden, dog alle maar in die van de
vrouwelyke Sexe bestaande , waar on- Wierook, en aan wedersyden verschei-
der ook vecle jonge Juffers, Kinderer de Confituuren, Pyramidaals- wyse in

schoteltjens geplaatst.van de aansienelykste Hollanders alhier.
waren Aan weersyden van deze tafel ston-

Zy zat wel in ’t diepste van hare ka- den twee dikke lange roode vergulde
mer, dog zo recht tegen over de deur Wasch-Flambouwen, dog de naaste aan

de tafel met schoone geschilderde Draa-dat haar gezigt op alles , wat daar
ken omvlogten zynde.in of uytging, quam te speelen, al 't

Voor deze Tafel, of met de rug 'erwelk zy , door’t groot getal ontstoo-

tegen , stond een fraeje Leuning-stoelkene wassche roodgemaakte, en vergul
voor den Bruidegom alleen; aan zyn reg-de Flambouwen, hier en daar verdeeld,

tCr-
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terhand stonden ’er twee voor zyne
Speelnoots, en aan zyn linkerhand een

voor den persoon, die voor Priester, of
wel voor versocker van ’t huwelyk speel
de; ook stond ’er een voor den genen,
die de plaats van de Vrienden der Bruyc
vaarnam , en die gesteld was om den
Bruydegom te ontfangen, alzo dit noit
door een van hare bloedvrienden zelf

geschieden mag.
Op deze stoelen hingen ook fraeje

met bloemen gestikte kleeden , dezelve

stonden 5 of o voeten tegen over mal-
kanderen van een , om die tusschen-

plaats tot het ontfangen van den Bruy-
degom, en tot het maaken van Com-
limenten , en beleefdheden, over te

De Bruydegom quam ’s avonds on-
rent negen uuren by schoone lichte
maan, hoewel ’t alomme rondom hem
van Lanteerns, niet min, dan van men

schen, vol was. Als hy nu naderde.
wierden ’er schoone Vuurwerken (waar

in de Chineesen weinig huns gelyk heb-
ben) en longs (een zoort van Vuurpy-
len) aangestoken en opgeschoten.

Men vertoonde een Aap levens-groo-
te in ’t midden van de vlam , die wel

éen quartier uurs, en langer, vuur pis-
te. Men sag 7 groote ronde Lanteerns
de eene voor, de andre na, na beneden

salcken , en eyndelyk alle 7 , ider met
cen brandende keers ’er in , boven mal-

kandren wel een quartier uurs lang han-
gen.

Daar na wierd ’er een heerlyke Wyn-
gaard met zyne ranken, groenagtige
bladen, en met blauwe druyven , zoo

konstig vertoont, dat ik wel bekennen
wil noit iet frajers gesien te hebben;
behalven dat 'er nog andre tusschen-ko-

mende , en daar op volgende vuurwer-
len, vernomen wierden, die verdien-

den van Konstenaars gesien te wer-
den.

Gedurende de inleiding van den Bruy
degom wierd 'er voor het Huys van de
Bruyd, dog binnen de Pagger; of hei-
ning, mer allerley Balische Speel-tuy-
gen van Gongs, Tataboangs, Gindeers,
en op Cimbaalen , gespeeld. Hy ver-
scheen met zeer veel statie, geleyd van
drie aansienelyke Chineesen , die zeer

schoone blauwe en swarte zyde rokken.
niet witte brecde kleppen boven, even
als hy , aan, en een heerlyke swarte

genette muts van staat op hadden , dog
met dit onderscheid , dat op des Bruy-
degoms muts een platte viergante schoo-
ne Barn-steen, en op die der Geley-hee-
ren ider een fraye Robyn stond.

Zy verscheenen ook met zeer veel ro-

de Wasch-Flambouwen, en voor her
wierd een heerlyke Poan (zynde een Py-
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ramidale-boom met vrugten , zeer le-
vendig en sierlyk van wasch gemaakt)
van verscheide mannen , alzo die vry
groot was, gedragen, terwyl twee an-
dre persoonen vervaarlyk op twee ko-

pere bekkens klopten, om de quade gee-
sten, die in de lucht sweven, en dit jong
Paar benadeelen mogten , door al dit ge-
rammel als met geweld weg te dryven.

Men had werk, wegens ’t groot getal
der toekykers, die in huys gedrongen wa-
ren, om de kamer van de Bruid te naderen,
niet tegenstaande al de Caffers, of Ge-

richts-dienaars van den Fiscaal, nevens
nun Geweldige, of Onderschout, voor
dezelve de wagt hielden , om de men-
schen ’er af te houden.

Zo als de Bruydegom nu binnen trad, Het dek-
wierd de Poan, en twee Lanteerns met sel, en

lekkenbrandende Keersen , dog smaller als al-
an’te de vorige Lanteerns, en met zulken
aange-

rood gaas bekleed, voor de Bruid gebragt,sicht der

die na zeven uuren haar aangesigt, en Bruyd.
noofd , met een lichtblaauwe groote
floerse doek bedekt, en zoo geseten had,

doch in dier voegen dat zy wel ieder een,
maar niemand haar, beschouwen kon.

De Bruydegom wierd van den Chi-
nees Hok Sari, die ’er toe gesteld was,
zeer plegtelyk ontsangen, terwyl die
kloppers op de voornoemde bekkens niet
phielden uyt al haar magt agter my op
dezelve te slaan.

Zo als hy pas binnen gekomen was, Hoe de
Bruyde-werd hy eerst door den voornoemden
gom , enHok Sari (die meester der plegtlykheden
zyne

en ontfanger der vrienden in den nameSpeel-

der Bruyd was) met veel diepe buygin-nooten,

ontfan-gen van ’t hoofd en lichaam voor hem
gen wier-in ’t bysonder, dog sonder een woorc
den, &amp;c.

te spreeken , ontmoet, en als verwel-

komt, al welk stuypen , en ootmoedi-
'tge buygingen , wy voortaan door

woord van Sombayen zullen uytdruk-
ken.

Na dat nu de Bruydegom, en zyne ge-
ley-Heeren , binnen getreden waren,
maakte de Ceremonie-meester, metbey-
de de armen in zyn lange mouwen zig
m laag tegen de grond buygende, ge-
yk ook de Bruydegom van zyne zyde
dede, een zeer diep compliment, staan-

de de een tegen den anderen over. Daar
na maakte hy weder een half compli-
ment , houdende de armen in zyne
mouwen maar om hoog, en na zyn
voorhoofd ; dog sloeg zyn gesigt met
zyne armen op een seldsaame wyse na
zyn linkerzyde toe; gelyk de Bruyde-
gom ook deed, staande aldus dwars van
malkanderen af.

Toen ging Hok Sari met een groote
eerbieding zeer langsaam na des Bruy-
degoms oversyde, en de Bruydegom
weer na de andere zyde, en toen maak-
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gens de Seden en Plegtelykheid der Chi-te de Bruydegom weder eerst een dier
neesen by hunne huwelyken , toen nietkompliment , tot de aarde toe, tegen
gesien werden , en vertrok derhalvenHok Sari, en die weer tegen den Bruyde-
om alle redenen van ongeval van dit hu-gom, die hem nu als bedankte, en ever
welyk af te weeren , na een andere ka-eens, gelyk te voren , het halve kom-
mer, daar zy dien avond, en nacht, al-pliment dwars af van malkandren , yder
leen bleef.weder de mouwen en armen na de lin

Ondertusschen bragt men ook Theekersyde drajende, er byvoegde.
aan de Speelnooten van den Bruydegom,Daar na gingen zy beiden met een gro¬
en aan Hok Sari, dos dit geschiedde doorte deftigheid na den Stoel, die voor den
een ander bediende van’t huys. DezeBruydegom geschikt was; dog Hok Sa-
dronken 3  4 kopjens, en toen kreegri veegde het kleed , dat op dien stoel

de Bruydegom berigt, dat de Bruyd waslag, met zyn mouw wat af, en toer
opgestaan, en na haar kamer-deur quamsombayden zy beiden driemaal voor die
om hem de eerstemaal van haar leven testoel, waar na de Bruydegom ter linker

ontmoeten, en te ontfangen.zyde van zynen stoel ging staan
Zy wierd zeer plegtelyk door haarEven zodanig nu, als met de Bruy- Hoe de

Bruid ha¬Groot-moeder, en Moey , de vrouwdegom geschied was, complimenteerde
ren Briui-van eenen Que Seco, by de hand geHok Sari de Geley-Heeren, of Speel
degom

leyd, en door hare twee Staat-dogtersnooten , en den Huwelyks-versoeker
ontfangt.

mede zeer heerlyk opgepronkt, en dieOFgelyk zy hem weder zeer statelyk ,
haar by den kostelyken Riem, of Gor-de voornoemde wyse beant woordden. En

del, die om haar middel was, zagt vastna dat zy alle vyf nog eens samen ge-
hielden, ondersteund, en zo voetje voorsombayd hadden , zaten zy allen ne-
voetje dicht by de deur van haare ka-der.

mer geleyd , wanneer de BruydegomNa dat zy even geseten waren, bragt
binnen trad , lichtende zeer zedig deneen kleen Jongetje, een van des Bruyds

vrienden , den Bruydegom een kopje floerschen doek van haar aangesicht,
dien hy toen in zyn mouw stak.Thee ; die dat , na daar voor gesom-

Zo ras zy malkandren nu zagen,bayd te hebben , aannam , en een toe Hun

sombayden zy zeer nederig en statelyk Somba-gevouwen papiertje met eenig geld e1
jen voord’een tegen d’ander, en gingen toennet Thecbaxje, tot een geschenk voor
hun Le-dit Jongetje, nederley ; ’t geen hy, by zagtjens , ter syden malkanderen ,na
dekant

't Ledekant, waar op zy slapen zouhet tweede kopje Thee , verdubbelde en verdre

verrich-leggende toen twee zulke papiertjens den , op 't welke ondertusschen eer
ting.met geld ’er op; waar op hem dit jon schoone zyde matras, met korte ronde

getje een ey gaf, dat hy voor eerst in Zyde styf-gevulde Chineesche kussens
ugebragt was.zyn mouw, en naderhand in de mouy Voor ’t zelve geko-

van de Bruyd wierp, gelyk wy nog zeg men, sombayden zy ook daar voor, en
gen zullen. gingen toen op die twee stoelen , agter

het voornoemd tafeltje, ter linker-handOndertusschen rammelden de voor-
van de plaatsdaar de Bruyd eerst gezetennoemde ratelaars, en kloppers op die

bekkens al voort , slaande op dezelve had, zitten; toen kregen zy idereen kop-
als of zy dol waren , zo dat men naeu- je met Thee of Arak, ’t geen zy tegen

malkander verruylden. Hy dronk 'erlyks horen kon, wat 'er al passeerde
wat af , dog zy niet, doende alleen ee-Zo ras de Bruydegom in huys geko

men was, verstak zich de Moeder van nig bewys als of zy dronk. Daar na
de Bruyd, een ongemeene fraeje ver deden zy even eens met zekere zoort
standige, welsprekende, en bysonder we van Confituuren, Tay- Cambing of
opgevoede Balische vrouw , die een def ookken-drek genaamd, aten toen ook
tigheid en swier in haren gang en spre op zyn Chinees met twee ronde stok-
ken over sich had , die haar weerdig ens, een span lang , en byna een pink

dik, waar mede zy zeer handig al haremaakte om voor een Koning te verschy
spyse weten aan te vatten, en in den mondnen. Zy was ontrent de 40 jaren, maar
te brengen. Dit dede de Bruydegomgelyk zy al vry blank voor een Balische

vrouw was; bezat zy nog zeer levendig weer met ’er daad, dog de Bruid maar in
alle de schoone trekken van hare jeugd, schyn. Kort daar aan nam de Bruidegom
en een paar swarte heldere oogen , vol het voornoemd ey , dat ondertusschen

vriendelykheid , en nogtans met een op de tafel gelegt was , ’t geen hy in
de Bruids mouw zy weer in de zyne,groote deftigheid, die ider bekorer

en hy weer in de hare, eenige reyseninmoest, geraart, zodanig, dat zy
aan den anderen wierp , waar na hetschoonheid hare dogter zeer verre over
weer op de tasel gelegt ; en aldus dietrof. Haar naam was Juff. Sijansi
gansche Huwelyks-plegtelykheid, ter-Deze mogt van den Bruydegom, vol
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wyl zy als beelden, en vreemdelingen
by den anderen zaten, gesloten wierd.

Een quartier uurs daar na wierd de
bruyd door de hitte en damp der ade-
men en stoom der flambouwen , wat
flauw ; dog wierd ten eersten herstelt.

Zodanig moeten nu deze jonge gelie
ven drie dagen lang in die kamer samen
blyven, zonder daar uyt te mogen ko-
men, in al welken tyd de bruydegom
des bruyds moeder oolc niet zien mag.

Onder de Speeltuygen , op hunne
bruyloften, en begravenissen, verder ge-
bruykelyk, hebben zy verscheide Schal

meyen , ook kopere Trompetten, wel
anderhalf of twee ellen lang, hoewel ’er
ook van een half el lengte zyn.

Ik heb ook by hen een soort van lan-
ge harpen met 2 of ; fnaaren gezien, op
welke zy na hunne wyse, al vry net na

de maat speelen, dog de toonen, die zy
op al hun Specl-tuygen slaan, zyn meest

Re, mi, re, la, la, la, re, zoodanig.
dat 'er zeer veel quinten, en toonen
naast malkanderen, inkomen; dog luid

droevig, terwyl 'er geen melodie ter we
reld in te vinden is.

Zy spreken onder malkanderen Chi-

nees, dog met ons, en andre, de Ma

leytsche Taal.
De Chineesen zyn zeer net over hun

lichaam, huyshouding, en spyse. Zy
tasten aan de tafel , of op de mat, daar
zy , als de snyders in Holland, met de
beenen onder’t lyf, op sitten te eeten
niets met de handen aan, maar alles me

de twee voornoemde sandelhoute ronde

stokjens, die ook wel van yvoor zyn,
zynde niet gewoon veel schotels, maar
wel thec-schoteltjes , kommetjes, er
borden met allerley kockétjes, op hare
tafel te hebben. Zy houden zeer vee
van een weltoeberciden hond , die zy

met groente en veel scherpe dingen
byna als wy een kalfs-schenkel , ko-
ken

Zy houden ook zeer veel van iet, dat

scherp, en heet is, ook van soet, of van
iet, daar veel suur bykomt, of van ’t

gene zoo ingelegt is. Ajam Arak, dat
is een Hoen in Arak gekookt, is by hen

een Heeren-eeten. Hun drank is water
of wat Arak , ook wel Samsoe, een kop-
vig dog lekker Chineesch bier, dat zy

in kleenc potjens van een kan of twee,

met kley toegemaakt, uyt China zeer
wel overbrengen , ook drinken zy vee
Thee, Sacki, imaar geen Hollandsche
dranken. Hun Samsoe werd van ryst,
suyker, en speceryen gemaakt, en is
een zeer gesonde drank, als zy matig ge-
bruykt werd

In hunne Huysen is mede alles zeen
net. Men heeft gemeenelyk voor in den
Ingang, of voor-Hof der zelven, ee

263INA.

nige verglaasde vierkante potten, met
eenige aarde en sierlyke kleene boom-
kens, of andre gewasschen, ’er in, waar
van zy groote liefhebbers zyn, met ee-
nige Porcelyne kleene grotjens, hier en
daar aan wedersyden van den ingang
verdeeld of wel in een half tond ge-
schikt, met eenige groote opene pot-
ten , met Goud-visjens ’er bystaande,
’t geen voor imand, die eerst inkomt,
geen quade vertooning, doet. In deze
huysen zelf ziet men gemeenelyk een

fray Stel verlakte, zeer gemakkelyke,
lage stoelen, met twee zyde-leuningen,
van agteren met een rond na de rug uyt-
gehold breed blad , boven ’t welk een
oreed rond bovenstuk komt,’t geen op dat
stuk, en de twee agterstylen, sluyt, en
maar op het hoofd nog wel zo gemak-
kelyk, als op een barbiers scheer-stoel,
rust. In’t midden van dat breed uyt-
gehold agterblad is een verguld enge-
sneeden rond , dat ontrent een kleene

span groot is, en een fraay sieraad aan
die Stoel toebrengt

De sitting zelf is van dunne en zeer
net geruyte rotang , en zeer gemakke-
yk , die zy ook altyd zonder kussens
gebruyken. De onderste sport, daar
men de voeten op set, is met een kope-
re dunne plaat, die altyd even helder ge-
houden werd, gedekt.

Buyten zo een dousyn Stoelen, die zy
gemeenelyk in hun groote voorhuysen
hebben, daar zy de menschen meest ont
fangen, ziet men doorgaans een vernis-
te lange Tafel, en een Afgodje daar op,
met wat rookend Wierook ’er voor.
Somtyds ziet men dat ook wel op een
byzonder tafeltje daar agter, voor den
eenen of den anderen Held , die tegen
een beschot Levens-groote op een lang-
verpig breed papier wel dik en vet uyt-
geteekend is, geplaatst; hoedanige lang-
werpige papieren met Chineesche groo-
te Characters beschreven, men wel aan

de wand ziet hangen, zonder eenigen
anderen huysraad.

In hun Kamers hebben zy (voor al de
vermogende) ook wel fraje Linggon
kisten, of Japansche, en andre, Cabi-
netten , die men egter meest in de Ka-
mersvan hunne vrouwen, die afgezondert
zyn, geplaatst ziet , daar dezelve haa-
ren tyd veel met Pinang eeten , en een

Bongkos Tabak te rooken, buyten ha¬
re andre besigheden, doorbrengen.

Zy zyn over hunne Wyven zeer ja
oers, en daarom zyn de deuren van der
zelver kamers altyd zodanig krakende
gemaakt, dat zy niet geopend konner
werden, zonder dat men het hoord.

Zy hebben een zeldsame gewoonte
om , schoon zy de Dogters, gelyk w

gezegt hebben, opstuyten, aan nder een
ken-
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vrienden, begeven, om daar wat radys,kennis te geven, hoe veel Dogters zi
een hoen, of wel een ander vruxtje,hebben, en ook hoe veele der zelve
om wel staans wil nyt te rooven, swie-recds huwbaar zyn.
rende dus hier en daar , dien nagt, alsZy leggen buyten op een beneden
nugtere en uytgebrokene kalven langsafdak van hun huys , dat pas boven de
den weg , en dan moeten zy weer voorstocp is, zoo veel aarde roode langwer
een jaar in 't hol- Dezen nagt noemenpig-ronde potten, als zy Dogters heb
zy Malam Barampas, dat is, den Roof-ben van welke zy die der huwbart
nacht; en het is de laatste dag van haarmet de opening na buyten, en die der
nieuwe Jaar, of op de nagt, zo als denog niet huwbare met de opening na
volle maan begint.binnen , en het agterste voor, leg-

gen. Behalven desen is 'er nog een ander Hun of-
dag, dien zy byna den zelven naam ge-Indien een Vrouw ziet, dat zy zelf ferhan

de aangeen kind’ren krygt, laat zy wel een van ven, en die dan eens den 12. en dan eens
de Zielenden 30 Augusti komt; maar die daghaar meyden, door haar man beswange
der afge¬

van een geheel andere uytwerking, alsren, en op haar schoot, of (na de wy storvenn.
zynde een opoffering jaarlyks van zeke-se der ouden, waar van wy Gen. 30.
re rechten aan de Zielen der afgestorve-3. van Bilba en Silpa, lezen) baaren, en
ne Chieeesen aldaar. Sy noemen ditneemt dat kind voor ’t hare aan; hoeda

nig in myn tyd de vrouw van den Chi Hari Barampas Koepang Orang Glap
nces, Ong Saatje, en meer andre, gedaar dat is, de dag om ’t geld der duystere,

hebben. of onbekende Lieden te roven
Zy zyn groote liefhebbersvan Tabak; Dit geld is van eenige Chineesen.

dog kiesen daar toe gemeenelyk der die geen kinderen , nog nazaaten had
sterksten, die zy konnen krygen, roo den, nagelaten, en wel uytdrukkelyk
ken die uyt een lange kopere pyp, en gemaakt, om hunne zielen na hun dood
doen gemeenelyk maar een trek of twee voor de renten van dat geld, eens ’s jaars
daar af, en eeten ’er dan een Pinang op braaf te onthaalen ; makende een
Zy konnen zo uuren lang by malkander hoofd-somme van 40oo of sooo guld.
sitten keuvelen , dat ook somtyds over welke een van de hoofden dezer Natie.
beuselingen wel eens op eenig geschil ’t zy hy ze noodig heeft, of niet, te-
uytdraeid waar over zy dan een schrik gen een swaren intrest moet aannemen
kelyk geschreeuw konnen maken, zon en daar voor op dien dag een prachtig
der dat 'er iet meer op volgd; dog indien maal, een half uurtje buyten ’t Kasteel
het verder gaat, zodanig, dat zy handge aan de Way Nitoe, of de Duivels-ri-
meen werden, zyn zy niet gewoon mei vier, niet verre van de Galg-hoek versor-
messen, degens, krissen, pistoolen, of ie gen, daar zy een zoort van een Tempelt-
diergelyk, te vegten, maar zy brenger je , ofeen houten huys tot hun dienst

malkander, die maar eerst kan, gemeene hebben , daar een groote zeer hoo
lyk een of twee slagen of stooten onder ge Stellagie, 16 staken lang, en vier
de korte ribben, met een vollevuyst zo staaken breed , ider twee stappen van

sterk toe, dat hy, die den slag of stoot ge- een gemaakt is ; waar op een groo-
kregen heeft, ten eersten bloed spuwt te menigte van spys geschikt is, by
en zo hy dat niet en besterft, ten min welke men niet zonder ladder komen
sten zeer lang daar aan quynen gaat kan.

waar over zy dikwils in handen van der Ik zag dit Aapen-spel 1707. den 12.
Fiscaal geraken, en sware boete moeter en 1708. den 30. Augusti, en dit ging
geven, of, na bevinding van saken, nos aldus toe. Voor af wierd ’er zeer sterk
strenger gestraft werden. op een Gong, en Tifa, geklopt, om

Onder de Regeering van den Heer de zielen te vergaderen; waar na aller.
Landvoogd Padbrugge bood hem zekert eerst verscheenen twee Chineesen, met
Chineesche Weduwe voor ’t leven var zeer lange rokken met lange witte zy-
haaren soon, die sig op diergelyken wy de mouwen , van hokjens blaauwe zy-
se doodschuldig gemaakt had, zo vee de, of Salpicapo’s , gemaakt, en met
goud, als hy swaar woeg; dog zy wiert seldsame swarte bonetten op hun hoofd,
afgeweesen, en haar Soon onthalst. die ik geloove twee Priesters geweest te

Een Dag Ik hebbe gesegt, dat zy de jong- zyn.
of Nach Dogters, tegen dat zy beginnen groof Toen wierd ’er ten tweedemaal op
in’t jaal

te werden, opssuyten , die daar na niet Gong en Tifa geklopt. Daar na qua-
voor de

mogen op de straat komen ; dog daanjonge men deze voor een kleene verlakte, of
Doch- is eene dag in’t jaar, wanneer zy alle geverniste Tafel met allerley spyse, een
ters ou ’s nagts by lichte maan (dog onder het loode of tinne Trek-pot, zes Thee-kop-

buyten
te mogen geleyde van veel oude en besadigde jens en schoteltjens, een konfyt-bakje

vrouwen) uytgaan, en zig naar buytenkomen. met Confyt, met wat Wierook ’er ne-
en vens, en 30  aoryskens 'er by, al 'tna de thuynen van haare ouders,

wel¬
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welke op die tafel ter zyden die groote
stellagie op een groote mat stond, er
daar op eenige Alcatyven, of Tapyten,
op welke zy ettelyke maalen Sombay-
den, buigende zig eerst zeer diep met
hun Lighaamen; dog naderhand ooh

knielende tot drie-viermaalen toe, er
de hoofden ider reyze tot op de grond
het zy ter eere van hunne Goden, of
van de zielen dezer overledenen, ne

derbuigende

Daar na riep een van hen eenige
reisen verscheide Persoonen, tot zes in

getal Ghoewel ’er maar vyf verschee-
nen) by hun namen op.

Deze opgeroepene waren de voor
naamste Persoonen, zo als zy malkan
deren in rang volgden, als , de Capi
teyn Sithiongko, Lim Keko, Que Seko
en meer andere , wier naamen my nu
niet te binnen schieten. Sy waren all
op zyn best gekleed, hebbende zeer wy-
de blauwe Damaste of Zyde Rolcker
aan , en swarte lange agter spits toelo-

tpende Mutsen of Bonnetten op
hoofd. In’t jaar 1708. waren ’er agt
die zig alle gelyk bogen. Deze deden
ider bysonder dezelve Ceremonien , e
ven als die Priesters, voor deze tafel en

spyse , dog waren vry langer hier me
de besig, en dat wel op eenige korte.
en eveneens luydende woorden der Prie

sters , waar van de een Ai, zeer lang,
en temende gesegt hebbende op hun
knielen , de andere by hun opstaan.
even zo temende, len zeide. Waar op
weder sterk op de Tifa en Gong ge-
klopt wierd; en kregen zy toen ider twee
ont stoken ryskens reukwerk.

Ook schonk een dezer Priesters wat

Arak uyt die Tinne Trek-pot in eer
kopie, dronk dat, schonk 'er weer wat
in, en gaf het den Capiteyn der Chi
neesen, die ’t wel aan de mond bragt.

dog dronk ’er niet af, en goot het op
de grond uyt.

Na dat zy nu zo veele reysen ook aar

den andren met bukken, oprysen, knie-

len en weer oprysen , ’t een na ’t ander.
wel een half uur aaneen voor dat eerste

Tafeltje bezig geweest hadden; zo kniel
de de Priester ter linkerhand, en las eer

menigte van Chineesche naamen , we
een half uur aaneen, op, waarschynelyk
die der verstorvene zielen , geduurende
welk opleesen die vyf aansienelykt
persoonen, weer op den grond neder-
knielende, met hunne hoofden tegen de
aarde gebogen bleven leggen ; en ston-
den na dit lesen weer een weinig op

Daar na wierd deMat voor een ander
diergelyk Tafeltje met spys , vlak voor
die groote stellagie staande, getrokken
voor welke weder alle die voornoemde
Ceremonien gepleegd wierden.

II. Deel
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Kort 'er op wierden veel schoonc
vuurballen, vuurpylen; en diergelyke
die als heldre maanen op de Zee vielen,
en daar nog lang brandden, nevens andre
schoone Konstvieren aangesteken, en
ook zeer veel verguld papier, en eenige
groote papiere vogels, met manden vol
gelyk verbrand ; dienende om alle die
zielen te gelyk ten hemel te voeren.

Dit nu gedaan zynde , wierd eerst de
spys van de kleene Tafels, en naderhand

ook al de spys op de hooge stellagie,
zynde wel 70  8o schotels, door de
Hollandse Matroosen , die 'er zonder
ladder metter haast wisten op te klau-
teren, in een oogenblik weggeroofd,
zonder dat 'er een Chinees af proefde
onder andre stond ’er op de kleene tafel
een groote Verkens-kop, waar in vyf
silvere ducatons, en een andre, waar in
er drie waren

Daar waren ook vier groote Chince
sche Papiere Lanteerns op de vier hoe-
ken dezer stellagie, om wel te konnen
zien , en hier en daar tusschen beiden

ook lichten, en veel keersen ge-
plaatst.

’t Was ’er vol Chineesen, Chinee-
sche wyven, en gemeene lieden, maar
men zag 'er niet boven 8 of 9 Euro-
péers , die ’er met my te paard na toe
gereden waren.

Na het zeggen der Chineesen, hadden
de zielen, welker naamen daar op ge-
roepen waren, de kragt en ’t merg uyt
dit eeten al voor af 'er uyt- of ingeso-
gen , en de Matroosen niet anders,
als de bloote schors daar van, son-

der dat 'er eenige kragt in overgebleven
was , bekomen ; dog zy hier over ge-
vraagd, zeiden , dat de Chineesen gek
waren, zoo zy dat geloofden , vermits
hen die spys even zo kragtig en heerlyk,
als oyt te vooren, gesmaakt had

De Chineesen zyn gewoon, zo op ons
als op hun nieuw Jaar, veel geschenker
aan den Landvoogd Opperkoopman
voor al ook aan den Fiscaal, en andre
Hollanders , te zenden, die wel juyst
niet na behooren vergolden; maar waar
tegen hen door eenigen weer zulke dien
sten gedaan werden, die dat zeer we
konnen ophalen.

Hun Nieuw Jaar begind met het
eerste quartier maans in Februari , en
duurt 8 dagen, of een week, en is in
dien nagt van den agtsten dag ten 12
uuren, als wanneer zy vervaarlyk op hun-
ne bekkens kloppen, en singen , ten
eynde. De bereidselen tot hun Speelen
op dien tyd beginnen zy al van de Nieu¬
we Maan af , dog het speelen zelf be
gind eerst met het quartier Maans

Gedurende hun Nieuw Jaar loopen
de kinderen met veel peerden, tamboers,
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twee stylen rustende , met een touwcora’s , chaloepen, visschen , schepen.
dat in ’t midden komt, en onder aan inenz. van Papier gemaakt, en met keer-
’t midden vastgemaalet werd, op- en ne-sen gevuld, gelyk veel oude Lieden, met
dergelaten kan worden; het geen bydie peerden om het lyf langs straat, op
avond een zeer fray gezicht van verrebekkens kloppende, niet anders roepen,
geeft. Van deze staat 'er gemeenelykals Alang Loling, makan Koting; be
ook een voor’t huys van hun Capiteyn,halven dat andre kinderen veel Fogeti 's,
en zy heissen die alle dag, zo lang haarof voetsoekers, en kleene vuurwerken,

Nieuwe jaar duurt, opdie vallende sterretjens van sig af-, en
Wy vertoonen u zo een Theeng, dat Hungeen perykel voor die kinderen, ge-

Theengs,in ’t Chineesch een Hemel beteekendven, aansteken, zynde van cen grooter
in Prent

in de Plaat No. XLIX, met twee Prindrom slaven gevolgd ; zoo dat het dan verbeeld.
ce-vlaggen ’er boven. De laatste nachtals kermis, en door de menigte licht
verbranden zy al de Theengs, en de Slangjens, byna helder dag is.
of Draak.Ondertusschen ziet men dan ook wel

Indien ’t nu, ’t zy op dezen of ge-10 of 20 mannen met een papiere zeer Haar

erknen tyd, gebeurt, dat 'er Eclypsis in degroote Slang , of Draak , die hen we
kloppenMaan is, kloppen zy vervaarlyk op hun40 Ryxdaalders kost, 80 of 10ovoe¬
Bekkens

Bckkens, om de Maan, zo zy zeggenten lang en veel dikker als een ly by een

te hulp te komen, en den Draak dievig mensch, of als een ton, over Eclvpfis

is, in dealtyd flaapt, maar die dan wakkeral op zyn leden en verdeelingen (die
en de Maan soekt op te slokken, daar Maanzeer menigvuldig zyn) van lichtende

keersen voorsien, zodanig omloopen door te verschrikken, d’omkeering van
alles voor te komen , en hem weg tedat zy de kop, die zeer groot en me

glinsterende groote oogen, en met keer- jagen, zeer dikwils Lepas, Lepas,dat is,
sen beset is, mitsgaders alle zyne leden laat los, laat los, roepende; daar bene-

ven voorgevende , dat die Draak , opzoo natuurlyk met bogten weten te
draejen , dat men van verre sweereu zou velken het gansch aardryk rust, ook
dat men een levenden draak door de lugt oorsaak van alle aardbevingen is, die op
swieren zag, alzo men geen van de man- de meeste beweeging van zyn lichaam

zekerlyk komen te volgen.nen, die ’er onder gaan (ten zy dat zy
Van waar zy dit gevoelen, en die ge-zeer dicht by de menschen komen) en

niet als dien draak , in de lucht sweven- woonte van op de bekkens te kloppen

de, ziet 16¬hebben , weet ik niet, maar het is
ker, dat dit al een oud HeidenschMet dezen Draak speelen zy alle a 2
voelen is , aangesien ik by Ovidius, envonden, zo lang hun nieuw jaar duurt

en hier mede gaan zy eerst naden Land meer andre Ouden , vind , dat zy by
voogd , daar na by den tweeden Per- zulken Maan-zwym, mede gewoon wa-
soon, dan by den Fiscaal, en de verdre ren zeer hard op Bekkens te kloppen.
leden van den raad , om voor de zelve Na het Nieuwe Jaar beginnen zy haar
cen quartiers uurs met dien Draak te speelen met Leeuwen en Tygers, zynde
speelen, en dien in honderderley bogten mannen, die zig in zulke vellen vertoo-
te drajen ; waar op zy dan een veree nen , en daar onder wonderlyke spron-
ringie van een Armozyn, Petola, Chits gen voor weinig gelds maken.
of eenig ander fray stuk Catoen, 5  6 Onder de Helden, wier gedagtenis de Hun
Ryxdaalders weerdig, bekomen.Eer Chineesen eeren , is een Pélo geweest, Ppelo.
zy ’er mede gaan speelen, zetten zy hem die zy zeggen , dat het Sout-maken
eenig water voor, gieten hem wat A uytgevonden heeft. Deze is, door 't
rak in de keel, en sombajen ’er voor een of ander ongeval op Zee, ’t zock

brengen hem dan na 't water, en hou- geraakt , ’t geen de reden is , dat zy
den hem over een rivier, als zynde uyt hem, met Orembajen met Vlaggen he-
dat water voortgekomen nen en weder scheppende , den 12 Juni

Op dezen tyd zyn zy ook gewoon or gemeenelyk gewoon zyn te gaan zoe-
verscheide plaatsen twee of drie Theenge ken.

in de Chineesche straat op te richten, In Februari, van ’t jaar 1711. heb ik Aardie
Spelhun-zynde als zekere papiere Lanteerns , in iets van eenige Chineesche kinderen of
ner Kin-7of8 ruyten beneden, en zo na bover hun Nieuwe Jaar gesien, dat ik te vo
deren

toe al in minder en minder verdeeld ren noit gesien , nog daar ik ook noy
hoedanige 'er wel 2, 3 of vier, bover van gehoord heb
een zyn , dog het bovenste loopt aan Zy hadden met hun twaalven , yder
weerzyden schuyns toe, zynde in ider r- ontrent 10of ii jaaren oud, wel twee ,

ruyten eenige keersen, en dit gestel te drie maanden te voren by een Chinees

samen zo geschikt, dat het onder een Leermeester , die hen niet anders dan
Mendak van Atap, daar toe gemaakt, en of hier in onderwees , geleerd.

hoorde
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graven) sag, van Pypers by hare Be-hoorde ook wel van ter zyden , dat
gravenissen te gebruyken , weer zeerzy iet zeldzaams leerden ; maar men
levendig te binnen bragt ; een gewoon-wist niet waar in ’t bestond.
te, die men by deze Oostersche Volkc-Eyndelyk toen zy volleerd waren
ren nog volkomen in haare kragt vint.en de tyd gekomen was, dat zy eer

Ook wierd door een ander Persoon,vertooning daar af in ’t geheym zouden

daar by gaande, nu en dan op een Gongdoen (want ider een mogt dit niet zien
geslagen.heb ik bevonden, dat op zekere plaats

Daar na zag men een jongen mede indeze twaalf kinderen verscheenen, gaan
t wit , die by poosen op een Tifa, ofde ider in een Chincesch Papieren-peerd.
Trommel, met groen stof overtrokken.in ider van welke een keers was. De
die roode Armozyne rondom afhangendeplaats wierd door twee breede platte, en
strooken had, sloeg. Toen zag men weerhooge Lanteerns, op stolken staande,
twee andre jongens in ’t wit, ider metverlicht. De kinderen waren kostelyk
een kleener zoort van Trompetten in deop de Chinecsche wyse, met zeer frae-
hand, waarop zy nu en dan langsaam enne licht-blaeuwe , appelbloeseme
droevig bliesen.andre gekouleurde Badjoe’s, gekleed, en

Daar na quamen ’er vier man-met goude Voorhoofd-ciersels, Arm
nen, dragende een fraay opgegierd Le-banden , Ketenen, enz. versierd.
dekant, dat overal open , en van bin-Deze speelden een aardige Comedie
nen met twec kopere Kandelaars envan twec Koningen , die om zekere
keersen voorsien was, en daar nevensschoone Princes oorloogden , en ider
ook eenige bloemen, en spys, door 12hun best deden , om dezelve den an-

mannen gedragen.deren te ontrooven
Na deze Voor-treyn quam ’er eenZy zongen zeer aardig en net op de

schoone overdekte en zeer kostelyk ver-maat , vallende meest van Quinten or
gulde Draagbaar met Tralien , waar inTersen, en herhaalende dan de naaste
de kist stond, die met een kostelyk dek-noot ’er aan zeer dik wils. Het is niet
kleed overdekt was, boven welke tweete gelooven met wat voor een grooter
geele Sonneschermen gehouden wier-haast zy door malkanderen liepen, en in
senwat een nette ordre zy altyd, wanneer de Na’t Lyk , door 12 mannen gedra-een Koning met zyn volk den andrer
gen, volgden deze Bloedvrienden. Qu-met zyn volk vervolgde , weer op hur
Seco met een witte katoene Rok, en eenoude plaats quamen, zonder dat 'er oyt
grauwe katoene Muts (de Rok wit zyn-ofcen van allen een enlecle pas miste,
de, om dat hy maar een Swager, enzonder dat de eene de andren oit tegen

26geen eygen Soon was , die anders inEyndelyk was de een’t lyf liepen.
graeuwkatoen, zynde de hoogste Rouw,Koning over winnaar van den andren, en
verschenen zou hebben. Daar na deging met zyn Pringesse stryken.
Capiteyn der Chineesen eveneens ge-Ontrent hun Begravenissen zyn z1Hun Be-

kleed , en zoo vervolgens een menigtepragtig, en zeer statieus. Ik heb dergraven
van andere Bloedvrienden, zo Mannen.sen 17. Maart 1711. daar van een voorbeeld
ils Vrouwen , die graeuwe en wittegesien, wanneer zekere Chineesche We-
klceden over ’t hoofd hadden , en zeerduwe , een Balische Vrouw , Moentsjan
veenden , dat een vry grooten sseepgenaamd , Grootmoeder van de voor
gaf, alzo zy aan de grootste geslagten dernoemde Sijansi , Huysvrouw van der
Chincesen hier vermaagschapt was , omOuden Capiteyn Lim Thiangko, een
’t welke te klaarder aan de wereld teVrouw , die over-over-Groot-Moeder

toonen, men alle 10 of 20 roeden gaans,was, en hare Kindskindren tot in’t vier-
wat rustte met het Lyk. Zy quamende gelid zag, begraven wierd.

ten vyf uuren weder van ’t Graf, dat’sDeze plegtelykheid nam aanvang
En Py-

puyten de Stad na hunne manier zeernamiddags ten 2 uuren; voor af gingerpers by
fray op een heuveltje gemaakt, en metde zelve. twee mannen met twce groote Ronde
een schoone overwelfde kelder, met eenChincesche Lanteerns, met wit over
Tombe , Coepels- gewyse ’er boven,etrokken, en met brandende Keersen

daar men met een deur inging, voorsienn. Daar na zag men twee mannen in
was; een werk, dat van buyten zeer netwitte wyde rokken,en zulke Hoofdwind-
gepleysterd, en wit gemaakt was, ensels, der meteen lange kopere Trompei
my dierhalven mede aan de witgepley-in de hand, waar op zy, by verposingen
terde graven der Ouden , waar van ikdroevig bliesen, ’t geen my de gewoon
Matth. 23: 27. leese , gedenken deedte der Ouden , Matth. 9: 23. gemeld,
Men wil, dat zulk een Graf wel op 2 ofdaar van Jesus gesegt werd, dat hy in't
soo Ryxd. komt te staan.huys des Oversten , by deszelfs doode
Zy hadden aan dit Graf ook gege-Dogter , de Pypers, en een woelende

en gedronken, en dit was detenSchare (waarschynelyk om haar te be-
LI2 reden

Wit-ge¬
pleyster-
de Gra-

ven.
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ook eenig geld en andere snuysteryen,reden, dat zy zoo lang uytgebleven
die hem in de andere weield zoudenwaren.

konnen dienen, niet willende , dat hysn ’t wederkeeren quamen die twet
ergens gebrek van hebben zal.Lieden met de Tifa, en Gong, en de

Na dezen eersten tyd gaan de Vrou- De wy-vier Trompetters, of Pypers, als in ec-
wen, die van den naasten bloede zyn,ze derne rey vooraf, op welke twee der naa
op zekere gezette tyden (dat wel een Vrou-ste Bloedvrienden volgden, met een lan-
Jaar lang duurt) met hare zakken over ’t wen, omge stok in de hand, die zy om hoog de Gra-
aangesicht, 5  6maal in dat jaar, naven.hielden, aan welkers opperste lang-
de Graven, om hare Overledenen daar besoe-werpigvierkante bordetjes , 2 voeter
weder te beweenen , en een weeklage ken.lang, en een halve voet breed , vast-
op te heffen, nemende derwaards ookgemaakt waren , waar op haar Ge-
eenige spyse en drank, die zy op deslagt en groote Geboorte uytgedrukt
Graven laten staan ; maar die de Ma¬stond.
troo’en, en andre, wel weten te vin-Toen quamen ’er 18 Vrouwen en
den.Kinderen van den bloede, alle met

ude, enIn oude tyden plagten de Chineesertoegenayde graeuwe grove sakken, be¬
egen¬hier meest van schaccheryen, die zy or voordi¬kleed, dog onder en boven open, waar

de arme soldaten sogten, te leven; dogc Erne-uyt men’t fatsoen van de sakken der Qu-
de¬t behragde haar Edelheden op Bataviaden, waar in zy treurden, zien kan, die
zer Natiey hun schryvens in’t jaar 1655, en i1over hun aangesigt, en tot aan de kny-

verscheide volgende jaaren, dit wel uyten hingen; op welke Vrouwen de ver-
drukkelyk te verbieden, en aan de Re-dere treyn der Mannen, als te voren ge-
geering alhier te belasten , dat zy daarmeld is, volgde.
tegen waken, en de Chineesen, of vanNu brengt hun gewoonte mede, dat
den Landbouw, of van de Vaart, ende Kinderen drie jaren over hunne Ou-
Koophandel , zouden moeten zien teders rouw dragen. Ook hangen 'er wel
bestaan ; ordonnerende in’t jaar 1658zes weken na hun Dood twee Lan-

Haar
ook, dat zy een Ryxdaalder Wagtgeld Wt-taarns met brandende keersen ’s avonds

geld.zouden hebben te betalen, en in’t jaarvoor de deur der overledenen, die zy vast-
1670. den 29 December hen , indienstellen, dat na de ziel leeft, op dat zy.
zy zelfs waken wilden , daar van ont-weer na haarlhuys nog eenigen tyd wil-
laande. Self wierd hen in’t jaar 1675lende wederkeeren, eeten , drinken, sla-
t Winkelhouden verboden, en aange-pen, en andre saaken volgens gewoonte
segt te moeten vertrekken, zo zy zichverrigten, niet dwalen, en in geen ver-
tot den Landbouw (gelyk vele zederdookkeerd huys geraken mogt. Het is

deden) niet wilden begevendicdaarom, dat in dat huys, gedurende
Om tegen het sterk inkomen van de- Beveelenenzes wecken , een tafel met eeten

ze Natie hier, en elders, te waken, ver-tdrank voor de overledene gedekt
nenboden haar Edelheden in’t jaar 1672geen dagelyks van hunne Priesters opge 109en 1

de 23 Februari al , dat geen Chinee-geten, en ververscht werd) een groote srn

sen meer na de Oost zouden mogenenLeuning-stoel met al de kleederen ’er
derzelvevarenop, met de muylen voor haare kamer

Ook vonden zy goed dit Placcaat, te-klaar geset werden , zynde daar altyd
gen het inkomen der zelve, in’t jaarwat brandend reukwerk , en ook een

1700. den 9. Februari te doen ver-Bekken met water voor haar Catil
nieuwen; hoewel het weinig geholpenRustbank, of Ledekant , bygevoegd,
neeft.om, eer zy slapen gaat, volgens ’s Lands

Zy hebben verscheide maalen versogt Mogenwyse, de voeten ’er mede te wasschen.
iergeen

hier een Tempel te mogen stigten; dogmoDit alles doen zy, om nog hare liefde
dat is hen by schryvens harer Edelheden leboenaan den Overleden te bewysen, schoon
in’t jaar 1687. den 21. Februari afge-zy wel weten , dat die spyse enz. haar
slagen, gelyk mede 1700. den 9. Febrniet meer dienen kan , des niet tegen-
nun versoek om een Luytenant te heb-staande veinsen zy te gelooven , dat
ben ; dog by fchryvens van den zelvende Geest zes weken lang alle avonc
are is hunnen Capiteyn toegestaan eennog ontrent en in zyn huys koomt
vyfde part in de Araks-pagt, ook mogtwaren.

hy niet, dan om hooge redenen, uytDe Kisten , waar in zy de Dooden
Amboina na Batavia, of elders, vertrek-begraven, zyn wel de helft dikker dan
ken , hoewel dat in’t jaar 1701. byde onze, en alle van schoon Djati-hout,
schryvens van den 27. Januari wat ver-dat als een soorte van Eyken-hout is

Ver-sagt is. Daarenboven is , by schryvensgemaakt.
van den 24. Februari 1697. aan hun-scheideIn deze Kisten leggen zy by den

Joor¬
nen Capiteyn toegestaan , om de kantDooden (ider na zyn vermogen) veel regien
van de Pasar, of Markt, te mogen be¬heerlyke pakken met Kleederen; als

bou-
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schen, en saguweer-of suri-tyfferen, be¬bouwen ; oordeelende het ook zeer nut
halven dat ook veelen zich wel voorvoor deze en andere Landvoogdyen te
matroosen op deze en gene chaloepenzyn, indien men deze Natie tot het zaa-
der Vry-lieden, of Chineesen, voor driegen van allerley Houtwerken wat sterk
Ryxdaalders ’s maands verhuuren; ookaanserte , gelyk dit uyt schryvens van
zyn ’er veelen, die hunne slaven brand-dien zelve datum mede te sien is.
hout laten kappen , en dat verkoopen.Buyten den Capiteyn zyn ’er ook nog
Sommige doen deze of gene Ambach-Boedelmeesters der Chineesen, die de

ten , ja daar zyn 'er, die 'er wel tweesaaken van hun Weesen, of de Boedels,
drie te gelyk konnen waarnemen, engade slaan, waar van wy elders nader
daar veel mede winnen.spreken.

Veele van de Balische vrouwen spee-Behalven de Chineesen , zyn 'er ook
len voor Doctoressen , of Vroedvrou-zeer weinig Ternataanen, die wy onder
wen , konnende ’s maands wel 8 of 10Ternate reeds beschreven, en daar ge-
Ryxd. en meer verdienen.toond hebben, dat, die van deze Natie

Behalven deze Lieden nu zou mennog aan de Laha woonden, te weten,
nog verscheide andere Natien, die zichKimelaba Hasi, de Capitzyn Laoet, en
hier bevinden , konnen beschryven;Bongasari, al over vele jaaren van daar
maar dewyl die meest of slaven , of vanweder na Ternate gekeerd zyn.
laven afkomst zyn, zullen wy die terDe Macassaaren, en Baliers in Ambon
jlaatse, daar wy van de slaven spreken,zyn meest of viy-gegevene of vry-ge-
wel nader vinden ; zo dat 'er nu geenlogte Slaven, die aldus metter tyd
andren, dan de Europiaanen, of Neder-smalle Vry-lieden geworden zyn , die
landers overschieten , van welke in 'tdan met een Tsjampan , of kleen Cha-
volgende Hoofdstuk, te spreken zalloepie, hier ofdaar na toevaren. Vorder

vallen.geneeren zy zich met thuynieren , vis-

DERDE HOOFDSTUK.

JAn de Furopiaanen, en het getal van de Dienaaren der E. Maatschappy, dieE men bier heeft. En van de rylieden, en andre Volkeren alhier. Besnoe-
ing van t getal der Dienaaren zedert ’t jaar 1676. Van den Landvoogd , en zyn
Ampt. Ongemakkelyke Maaltyd voor den Predikant. Titel, door de Heer Padbrug-
ge aan den Opperkoopman gegeven. Wyse van Leven van den Heer de Haas. Des
Landvoogds grooie Magr in opsicht van alle de andre Bedienden. Hoe qualyk de
Heeren Basting , en de Moor, by ’t druyssen tegen den Landvoogd, gevaren zyn.
Als ook hoe dit andren bekomen is. Wegens een Geschil, over de overwicht der Na-
gelen. Des Landvoogds Macht in vorige Tyden. Des Schryvers gedagte over deze
Macht. Onbillyke handeling van den Klager den weg tot Klagten af te sny-
den. Des Schryvers gevoelen over de Leden van den Raad den Landvoogd by-
gevoega. En hoe 'er oik een Notaris, die van de Landvoogd niet afhangt, vereyscht
verd. Seldsaame voorbeelden van Ongeregtigheid, by zekeren Landvoogd gepieegd.
Jaarlyks moet de Landvoogd Ceram rond Scheppen. Wat verdre saaken by te besor-
gen heeft. Hoe zy zelden openbaar over Misdaaden gestraft werden. Verscheide or-
dres door baar Edelheden aan hem gegeven. En ook door de Heeren 17nen. Waar
by verboden werd Geschenken aan te nemen. Hoedanig hen belast werd de Menagie
te behertigen, en hoe zy dit nakomen. Geen Landvoogd mag Pardon verleenen. Hoe
verre zy dezen en genen in Soldy mogen verbeteren. Beveelen tot het intrekken van on-
noodige Posten. Hoe by ’t sterven van een Landvoogd te handelen. Wat zy belasten
aan zyne Weduwe te verstrekken. Andre Ordres aan den Landvoogd gegeven.
Zyn Inkomen.

er geweest zyn, konnen byvoegen;Mmet Ordre van de Europi-
dog daar van zullen wy onder de Saa-aanen te spreken , moeten wy
ken van Amboina op zyn plaats spre-vooraf zeggen , dat men de-
ken.zelve in Dienaaren van de E. Maat-

De Aansienelykste onder dezen, gelykschappy, en in Vryborgers, of vrye
ook onder alle de Ingesetenen van ditKooplieden onderscheiden moet. Men
Land zyn de Compagnies Dienaars, diezou er ook de weinige Engelsche, die

L13
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Transportere.veelerley, en hier al in een groot ge

tal zyn. Corporaals, Soldaaten , Tam-
Deze zyn het, die in Oude tyden dit

1boers, &amp;c.
Land gewonnen hebben, en ’t zelve nu Geweldiger.
nog bestieren , en dat wel met zulken Scherprechter.
nette ordre, dat de Amboineesen het nu

Inlandsche Sergeant.
onder deze Overheden veel beter heb- Gegageerde Inlandsche Marin-
ben, dan zy het oit te vooren onder jo, of Opsiender.
hun eygene eerste vier Opperbestierders Zeevarende Persoonen in soort,
of onder de Ternataansche Koningen,

waar onder de Equipagie-
of ook onder de Portugeesche Land- Meester, of Werf-baas (die
voogden, hadden.

Opsiender van alle Vaartui-
Onder deze Dienaaren zyn de eersteEn ’t ge- tuigen, en Hoofd der Ma-

tal van de in rang de Landvoogd, de Opper-koop- troosen, Bosschieters, &amp;c.
Dienaa- man, of tweede Persoon der Landvoog- die op de Werf huyshouden,ren der dy , de Capiteyn, de Predikanten, de is) de Konstapel, en alleE Maat-

Opperhoofden van Honimoa, en derschappy, verdere van die soort , zo
die men kust Hitoe, de Fiscaal, de Soldy-Boek¬ op de Werf aan ’t Kasteel,
hier houder, de Winkelier, Kassier, en meer

als in 't Hospitaal, en ver-heeft.
andren, die wy by een Lyst van alle de der op de Buyten-Comptoi-
Dienaren alhier, zoo als zy in’t jaar ren, gelyk mede alle verwe-
1700. waren sen die haar Edelheden

sene tot de gemeene werken
jaarlyks zedert ’t jaar 1686. ordonneer- gerekend werden. 78
den) ter nederstellen : Dito op de Chaloepen, en Vaar-

tuygen 37
De Landvood. Verscheide Ambagtslieden, als

1De Opperkoopman. Smids, Swaard-vegers, Tim-
De Kooplieden van Honimoa, merlieden, Draejers, Kuy-

2en Hitoe. pers , Verwers , Glasema-De Fiscaal, mede een Koop-
kers, &amp;c. 79

1man.
—

De Opperhoofden van Oma,
en Larike, zynde Onder- Zo dat alle de Dienaaren der
Kooplieden. Compagnie toen waren 950
Hoofd van Boero , eenHet
Boekhouder 1

Vrylieden.Boekhouders, en Assistenten
Geregtsboden , Inland-

Borgers, Kooplieden, zo Hol- En vansche Schryvers, en Kaar-
de Vry-landers , als Mistigen , entemakers 43
lieden, en6)astigenTwee Opper-Chirurgyns, in 't
andreChineesen. 197Kasteel, en 't Hospitaal, Volke-

Mardykers Vry-of Swarte ren.en verdre Chirurgyns, en 3
232lieden.Onder-Chirurgyns. 17.

Macassaaren,Boetonders, enz.
Vrylieden. 210

Tot Dienst der Kerken, en Amboineesen. 19181
Schoolen. Macassaarse, Boetonse, en an-

re Slaven. 1422
Predikanten. 4
Krankbesoekers, onder welke

22231
een Provisioneel. 4

Kosters. 1
Waar by de Vrouwen , enInlandsche Schoolmeesters. 61

Kinderen gerekend zynde,
maakten die samen nogMilitairen.
uyt een getal van 51989

De Capiteyn. I
78220

2Lieutenants. Persoonen.

2Vaandrigs.
Besnoc-Sergeanten , waar onder drie
jing van'tDe Heeren in 't Vaderland, als ookGegageerden , en een
ge-al derhaar Hoog Edelheden op Batavia, wa-29Marinjo. Diena-

ren al zedert ’t jaar 1676, zeer sterk op ren ze
Menagie uyt, en van voornemen zyn-dert 't172

de jaar 1676.

172
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de om alles , wat zy maar konden, te
besnoejen , hadden die van Amboin-
aanbevolen, om de Pennisten, en andre
Dienaren alhier tot een vast getal te be

paalen, op dat zy aldus een netten staa
op alles zouden konnen maken.

De Heer Hurdt, een zeer verstandig

Man, die veel goede dingen voor de E
Maatschappy hier , en elders , gedaan
heeft, maakte daar een opstel van, ’t
geen haar Edelheden volkomen goed
keurden. Waar op zy in’t jaar 1679
den 2. Februari gesiefden den Land
voogd, en Raad van Amboina aan te
schryven, dat voortaan geene dan de
onderstaande Bedienden in deze Land-

voogdy zouden mogen wesen; als :
Een Opperkoopman, tot secundt

Persoon aan’t Kasteel, 8o gl. ter maand
winnende, dien in zyn tweede verband

of na verloop van zyn drie eerste jaaren
100 gl ter maand toegelegt zal werden,

zonder verdre verhooging in Gagie, ze
lang hy in dienst continueert.

Een Koopman tot Fiscaal, met 50gI
ter maand, die, tot een ander Ampt van
een Koopman overgaande , 6ogl., en
ten laatsten 70 gl. in een andre nieuu

verband, zonder meer, zal mogen win-
nen.

Een Onder-Koopman tot Soldy-
Boekhouder,  40 gl. ter maand.

Een Winkelier, mede Onderkoop-
man, als boven.

Een Onder-koopman , tot Geheym-
schryver van den Heer Landvoogd, er
Raad, als boven.

De Casfier van de dagelykse uytgift,
die met een het Equipagie-Pakhuys
moet waarnemen, en die niet meer mag
zyn als Boekhouder met 30 gl. ter
maand , en met Onderkoopmans rand-
soen (zynde si Ryxd. kostgeld , en 4
kannen Wyn;) blyvende mede onder
des Opperkoopmans verantwoording,
waar van zy hem in’t jaar 1688 den
Maart, by hun schryvens egter ont-
ssoegen, wel uytdrukkelyk daar zeg-
vende, dat hy geen Suppoost, of be
diende was, die onder den Opperkoop-
man stond, of van hem afhing.

Een Dispensier van ’t kleen Magazyn
der Levensmiddelen , die den dagelyk-
ien verkoop doet, mede tot Boekhou-
der, en Onderkoopmans randsoen; dog
het Geheymschryvers-Ampt van de
Weeskamer mag geen randsoen trek-
ken , alzo dat Ampt zyn salaris mede-
brengt.

De Geheimschryver van het Gerecht
mag niet hooger, als tot Boekhouder
met 30 gl., en Adsistents kost-gele
( 32 Ryxd. ’s maands) gevorderd wer
den, en behoorde dit door den eersten
Klerk van des Landvoogds Secretary,
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als 'er een is, waargenomen te werden,
alzo ’er anders geen eerste Klerk noo-
dig is.

Een Geheymschryver voor den Land-
raad, als boven, zonder meer.

17 Adsistenten, als

den Opperkoopman.By 2

6Op de Secretary

Op 't Soldy-Comptoir 6

In de Kleeden-winkel.

By den Geheimschryvervan ’t
Gerecht. 2

Nog een Assistent die Absoluit,
en een die ’t Provisioneel is,
by den ouden Rumpbius, tot
vervolg der Ambonsche Hi-
storie, om zyne blindheid;

dog by zyn Overlyden zal
udit ophouden. 2

17

Buyten deze mogen ’er nog wel 4 of

5'andere Assistenten aangehouden wer-
den , om , by fiekte, of versterf tot

plaatsvulling te dienen , en ondertus-
chen bequaam te werden.

Op HITOE.

Een Koopman , die in zyn laatste
verband tot 70gl. ter maand zal mogen
verbeterd werden , zonder meer, en
een bequaam Adfistent by den zelven,
die van alles kennis hebben moet , voor

zo verre de Administratie aangaat, om,
by afsterven, enz. van’t een en’t ander

reden te konnen geven.

Op HONIMOA.

Als voren.

Op Oua, een Onder-koopman met
40 guld. ter maand.

Op Larike, als voren.

Op BOERO, een Boekhouder.

Over de Militie.

Een Capiteyn, een Lieutenant, en
een Vaandrig, zyn genoeg

Een Opper-Chirurgyn, en verder 2
of ; Chirurgyns , te zamen 16 in ge-
tal.

Ses Predikanten, en verdere Kerk-
bedienden , zoo weinig, als het by te
brengen zal wesen ; moetende de rest
zig schikken na den tyd, en gelegen-
heid, zonder dat haar Edelheden daar

toe nog het permanent getal konden
vaststellen; dog meer Officieren, zou-
den ’er boven het voornoemd getal niet
mogen zyn.

Om
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dre gaande en komende Officieren vanOm nu van ider van deze Bedienden
buyten, te weten Schippers, Boekhou-der E. Maatschappy wat nauwkeurigei
ders der Schepen,enz. open tafel, waarte spreken, zullen wy, als den eersten

geldvoor hy ook maandelyks zekerin rang, den Heer Landvoogd wat na-
trekt ; dog schoon hy die lieden altydder beschouwen , dit met een woord
aan zyn tafel behoort te hebben, zal erhier maar byvoegende , dat, gelyk het
egter geen van allen by hem komen ee-met hem , en de verdere Dienaaren in
ten, ten zy hy wel uytdrukkelyk daardeze Landvoogdy, het in de meeste sa-
toe versogt werd. Deze opene Tafelken byna eveneens met de andre Land-
kan hy ook gemakkelyk van de Presen-voogden, en verdre Dienaaren , in an
ten en Geschenken , die hy geduurigdre Landvoogdyen , gelegen is.
van hoenderen, gansen, enden , visch, en
de herte-beesten, die hy alle week van deVan den Heer LANDVOOGD.
Pas Baguwala, Way, en andre plaatsen,

en van zyne Jagers aan’t Kasteel, krygtDe Landvoogd is de Prins, en als de
houden, zonder dat hy zyn Kost-geldOpperkoning des Lands, wiens Opper-
eens behoeft aan te raken.gesag over alles ook gaat.

Ook is hy gewoon daar by veeltydsDe Titel, die men hem geeft, als hy
een, of meer Predikanten, met hunnemaar Landvoogd alleen is , is Agtbare
vrouwen, en oudste Dogters, of ookHeer, of Heer Gouverneur , dog zoc
wel van de aansienelykste Vry-borgershy Raad van Indien, of Commissaris der
met hunne vrouwen , te versoeken, enOostersche Landvoogdyen is, werd hy
dus gemeenelyk een tafel van 10 of 20Edele Heer genaamd. Zyne Gemalin
gasten te hebben.alleen draagd de naam van Mevrouw

Vooral plagt de Predikant , die Son-werdende , als zy uytgaat, van twee
dags ’s morgens gepredikt had , daaroppassers, gelyk zyne Dogters, van een

tcmaandags ’s middags met zyn VrouwOppasser gevolgd. Ook heeft hy
spysigen; dat veelbeter was, dan ’t geeralleen hier een Karos, die de Compag
de Heer van der Stel naderhand invoer-nie hem geeft
de, te weten , van Sondags ’s middag-De Wagt, die hem toegevoegd is,
by zyn Ed. te eeten, alzo dan een Pre-bestaat in een Sergeant, een Corporaal,
dikant nat van ’t sweet , en , hoewel alen 20 of za foldaten; dog als hy uyt-
verschoond zynde, gansch nietbelust is,gaat, treden gemeenelyk een Sergeani
om by na iets te nuttigen, behalven datmet 6 Soldaaten voor uyt , de Land-
het ook gevoegelyker was , dat hy, envoogd gaat in ’t midden, en dan vol-
de Predikant , gelyk by andere Land-gen nog 4 Soldaaten agter hem.
voogden voorheen gebruykelyk was,Voor zyn Huys,’t zy buyten, of in 't

weder in de Kerk gingen , dat nu noytKasteel, waar hy dan ook woond, staat
geschieden kon, zo om’t lang tafelen,altydeen schildwagt met een piek voor
als om andre redenen.de deur, met nog een Soldaat, of by-

Men heeft dan een zeer kostelykewagt, om alle Lieden , die den Land-

maaltyd met de keurelykste spysen, vanvoogd geerne spreken zouden, aan te
vleesch, wild-braad , visch, en al datdienen.

Dit plagt voor den tyd van den Heer het Land geeft, en met de beste Wy-
nen , die in ’t Pakhuys zyn, voorsien;Landvoogd de Haas zo niet te zyn:
waar op gemeenelyk een keurelyke Na-maar is onder zyn Ed. ingesteld, om niet

meer zo onbeleefd , en zo onbeschaamd tafel komt te volgen.
overvallen te werden, als aan zyn Ed., met Om ider der genooden ook te doen
my op zekeren tyd over een saak van be¬ hooren, dat het tyd is om by den Heer

Landvoogd ter tafel te koomen , werdlang sprekende, door imand geschiedde
ten elf uuren door een Trompetter ge-die de onbeschaamdheid had, om ons

meenelyk op een Trompet geblaasen,voor de Rotang-tralien van de vensters
een tyd lang , zonder dat wy het be- waar op dan ider gewoon is derwaards
merkten, te beluysteren, waar over hy te gaan.

Alles heeft hier de gedaante van eendie had behooren de deur in te komen,
Hof. Men komt noit anders, dan metgelyk de gewoonte was, niet weinig
ongedekten hoofde by hem, hoewel dedeurgehaald wierd, hoewel het een van
beleefde en niet al te trotze Landvoog-de eerste Heeren van aansien was. Mer

den , dan de gewoonte wel hadden vanwas anders bevorens maar gewoon toi
zelf mede ongedekt te blyven, of dede Galdery toe in te komen, daar men
eerste bedienden in rang te versoekendan verder van den Landvoogd, die
zich zelven te dekken.daar wandelde, binnen versogt wierd.

De Heer Padbrugge wilde aan geen Titel,Als hy ’s middags zal gaan eeten,
andren , dan aan de Predikanten , den doordehoud hy voor de Opperhoofden der

Heertitel van myn Heer gegeven hebben;Buyten-Comptoiren, als mede voor an
noemen-

Onge-

malcke¬

lye
Maaltyd

voor den

Predi-

kant.
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Padbrug- noemende den Opperkoopman, of naa
geaan sten in rang aan hem, niet anders dan
den Op Sr. ; dog ik heb altyd van andre Land
pe¬ voogden den Titel van Myn Heer aan der
koop-

Opperkoopman, Capiteyn, en Prediman ge

geven. kanten, dien van Monst aan Kooplieden.
dog dien van St. noit anders, dan aan
Assistenten , en Boekhouders , hoorer
geeven. En waarlyk die Titel was voor
een tweede van die aansienelyke Land
voogdy vry te gering

Den ganschen dag van ’s morgens terWyse
S  o tot ’s avonds ten 4 of s uuren isvan le

venvan de Heer Landvoogd besig, om de zaa-
de Heer ken van de E. Maatschappy te beherti-
de Haas

gen, en om alle lieden, die hem hierof
daar over spreken , of wel eenige or
donnantien ’waar op alleen alles , door
den Opperkoopman, en andre bedien-
den, verstrel't werd) moeten laaten tee-
kenen, te hooren ; na welken tyd som

mige wat rust namen, of eens na’t For
(zo zy daar buyten woonden) of de Stad
rond gingen wandelen ; dog andren
en voor al de Heer De Haas, hadden de
gewoonte om yder, die by hen komer
wilde , na s uuren op een Pyp Tabak.
en cen glas Wyn, met d’een of d’an
dere versnapering van Soucys de Bou
logne, Olyven, of iets diergelyks er by.

af te wagten, en dezelve, na 't Avond
Gebed, ook wel ten ecten te houden;

na welk Gebed op die zelve plaats in de
Oude Hollandsche Kerk, of waar zulks

gedaan wierd, door alle de Baasen rappor
van alles , dat dien dag door de Am-

bagtslieden gewerkt was, aan den Land
voogd gedaan, en weder nieuwe laf
tot ander werk gegeven wierd , behal-
ven dat hy dan ook de Leuse, of ’1
Wagt-woord , zoo aan den Capiteyn
voor ’t Kasteel Victoria, als nog eer
ander aan een van de Borger-Officie
ren voor de Stad, gewoon is te ge
ven

Gelyk hy het Hoofd van de Land
voogdy is, alzo gaat ook zyn oog
magt, en toezicht over alles, en ove

allen , zoo Dienaaren , als andre inge
setenen, hebbende hy alleen te gebie

den, terwyl alle andren (uytgenomen de
Predikanten in ’t werk van hunne be-
diening) van hem afhangen, en alle zy-
ne beveelen gehouden zyn uyt te voe

ren ; hoewel hy in veel zaaken (gelyk
wy zien zullen) door haar Edelheder
bepaald, en gehouden is daar over ’t ad
vys van zynen bygevoegden Raad ’daar
alles by meerderheid van stemmen door
gaat te hooren , en sig daar na te
gedragen.

Zyn twee eerste en voornaamste Mi-
nisters, die hem in 't behandelen der za
ken van deze Landvoogdy toegevoege
zyn, zyn de Opperkoopman, en Capi-
H. Deel.
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teyn. De eerste om alle zaaken van den
Koophandel , de ander om die van de
Militie, waar te nemen; in alle welke

zaaken hy echter als opperste over hen
te gebieden heeft, zodanig dat ider van
hen zyn bevelen ook volgen moet, ten
waare die geheel en al tegen de gewoo-

ne ordres van haar Edelheden aanliepen.
in hoedanigen geval zy zig aan den
Raad , of wel allerbest aan haar Edel-
heden op Batavia, gedragen konnen.

DesHoe vermogend nu die twee eerste
Land-Ministers zyn, zoo zyn zy egter geen
voogds

van beiden, ’t zy ider opzich zelven, 't xroote

zy als zy hunne magt byeenvoegen, by Magt in
oplichtden Landvoogd te vergelyken. Wel is
van allewaar , dat zy beiden zich tegen der
de ande-

Landvoogd aankantende, en zich mei re Be¬

nog een stem of twee in den Raad sterk dienden.

makende , wel een groot gewigt on-
trent alle besluyten van Staat konnen
makeen, en dan altyd de meester boven

hem schynen te zyn ; maar het ont.
breekt den Landvoogd, als hy dit ziet,
aan geen middelen, om alle deze aanssa-

gen van die twee Ministers door ver-
scheide wegen te veridelen , het zy door
die mindere Leden in den Raad, die al-
le volstrekt, ja al te volstrekt van hem

afhangen, of bevreest te maken , of ook
vel zyn gramschap, door hen hier of

daar over in hun ampt te soeken , zoo-
danig te doen gevoelen , dat zy wel
haast tot hunnc schade leeren , hoe qua-
lyk zy gedaan hebben, en hoe ras zy
aan de grond konnen geraken, zonder
dat een van die twee voornoemde
Heeren hen eenigsins tegen den Land-
voogd dekken kan, alzo hy veel dingen
op eygen gesag doet, en iders gedrag in
zyn ampt naspeuren mag; in welk
ampt niemand zo net of naeukeurig is,
of daar valt hier of daar op wel iets
te zeggen , die dan aanstonds daar o-
ver, al was ’t maar een beuseling, ten

uytersten vervolgd , met den Fiscaal
gedreigd , of van den zelven ook we
in rechten betrokken werd.

te.Indien de Fiscaal zelf mede zig
datgen hem aankant, zo staat het vast,

zynhem dit jaarlyks honderden in
beurs , in opzicht van de boetens, die
nem in Rade van ’t Geregte toegelegt
werden , verschild , waar in hem de
Landvoogd anders , zoo hy wel by
hem staat, een schoonen slag-boeg toe-
voegen kan; daar hy, zo hy in onee-
nigheid met hem leefd , de boete zoo
nauw als ’t eenigsins mogelyk is, be-
paald, ja dikwils niets aan hem, enkel
om hem te doen uytteeren , en na zyn

hand te zetten, toelegt; om welke re-
den de meeste Fiscaals gemeenelyk in
alles blindeling des Landvoogds doen,
en advys in Rade, opvolgen, en die

an-Mm
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voogd staat, want ik heb alle anderenanders gedaan hebben in myn tyd, is het
hoe groot zy mogten zyn, en hoe veelzeer qualyk opgebroken ; daar zyer
schyn van recht zy tegen dien Heeranders te zaamen zeer wel van gevaarer
mogten hebben, altyd zeer qualyk zienzyn, vooral, als het zo gaat, gelyk
varen, en deerlyk aan den grond raa-ten tyde van zeker Landvoogd, my be¬
ken.kend geweest, die op zekeren tyd (mo

Onder den Heer Padbrugge kantte degelyk om ’t knagen van zyn gewisse)
Opper-koopman Besting, en Capiteyn dewillende weten , wat men op Batavia
Moor (die een lyn trokken) zig tegenvan hem zeide , en dit aan een vry-
hem aan ; dog 't bequam hen beiden nieKoopman, die van daar quam, vragen-
wel: want den Capiteyn kreeg hy doorde, al vry wat openhertiger , dan hy
een aardige List, in zyn weerwil na Ba¬verwagt had , tot antwoord kreeg
tavia, en den Heer Basting wierd n-Heer Gouverneur, Ik zou u dit welzeg
Banda gesonden , daar hy met eengen, maar ik vréese, dat UAgrb. het dik
swarte Letter , wegens geschil metwils qualyk nemen sou; I zal niet, zey-
zyn Oppergebieder, getekent, quamde hy, nog nieusgieriger geworden, en
en de Moor had mede niet veel fortuynhet zal tusschen ons blyven. Hier opsprak
in Indien ; hoewel hy naderhand nogdie Vryman; Myn Heer: Zy zeggen de
apiteyn op Bantam wierd.de Fiscaal de Sak ophoud, dat gy de Sal

Het is daarentegen zeker, dat dievuld, en dat gy lieden daar na samen deelt
eerste Bedienaars, zo zy met den Land-Doe wilde hy weten , wie dat op Bata
voogd in een goed verffand leven, on-via vertelde, waar van hem zo veel be
gelyk meer met deze en gene voorrigt wierd, dat hy met vragen ophield
iderecn verborgene voordeelen , danen dien Vryman alleen versogt, tegen an
wel met hunne Soldy en buyten-voor-deren daar van niet te spreken, die hen
deelen , winnen , ja in korte jaaren dedit ook beloofde, ’er byvoegende Com
schaapjens op droog konnen hebben;zyn gunst te behouden) dat hy geen eer
weshalven de verstandigsten onder dewoord van dat quaadspreken zyner vy
Opper-kooplieden het altyd zo geschiktanden geloofde, alzo hy by zyn vrien-
hebben , dat zy en de Landvoogd (zoden voor een ander man bekend was
hy, gelyk de meessen, voor het trekkenHet is egter zeker , dat de spraak ze
was,) alle de buyten-voordeelen van deging, en dat 'er naderhand nog wel ge
overwigten der Nagelen , van de pakweest zyn , die met de Fiscaals gedeeld
ken met Kleeden, van de Ryst, van dehebben, is ook zeker, altoos in opsigt van
Araks-pagt, enz. samen deelen, in hoeda-de boetens, op de Hongi-togt gevallen
nigen geval 'er geen Haan na krayt, enalzo men (des noods) hen net zou kon
dan schier 'er voor ider een schoonenen aanwysen hoe veel in Specie zy daar
stuyver over , gelyk dat by de stukkenider van getrokken hebben , hoewel z1
van veele Landvoogden, en Opperkoop-beyde naderhand genootzaakt geweest
lieden , die malkanderen wel verstonden,zyn, het onregtveerdig, en te veel ge
en naar mate van dien ook zoo ontrenttrokkene weder uyt te keeren. Maar ik
veel Capiteyns, gebleken is, hoewel deben de Man niet, die myn werk door het

voordeelen van den laatsten in verre nateekenen en swart-maaiten van andren

by die van den Landvoog, of Opper-ontluysteren wil. De saaken verhaal il

koopman niet te vergelyken zyn.wel nu en dan; maar laat de naamen der

De Opperkoopman Schenkenberg, die AlsookPersoonen ’er af, om dat goede Kinde

zeer ryk van zig zelven, en een man van hoeditren om quade Ouders niet moeten ly.
middelen was, met den Heer Schaghen andiereden.

eHet is zo verre van daar , dat de Op- niet wel overweg konnende , kreeg menis
daarenboven met zyn Ed. geschil overper-koopman, of de Capiteyn, demin-
de overwigten der Nagelen, meinende.dere Leden van den Raad tegen de toorn

van den Landvoogd souden konnen dek dat die hem alleen toequamen. Hy had
ken, dat zy zelf niet in staat zyn, om wel gehoord, dat de Opperhoofden van

Hila, Honimoa, Oma, en Larike, inzich tegen zyne aanslagen, te bewaren
vorige tyden, aan de Landvoogden eenaangesien hy in staat is, niet alleen, om
fray geschenk plagten te doen , om dieveel voordeelen , die hy anders door de
overwigt met hem niet net te deelen;vingeren ziet, of met hen wel deeld,
dog nu had hy ’t Opperhoofd van Hi-hen te benemen, maar zelf hen ook door
toe, den Heer Rooselaar, en dat van O¬schryven, aan haar Edelheden , van daar

ma, te weten, den Heer Anconi Snaats,meest na slegter plaatsen, te doen ver

zoo verre aan zyn streng weten te kry-zenden , om van hun dwarsboomen
gen , dat zy hem beloofd hadden aanbevryd te zyn.
den Landvoogd daar van niets te geven;Immers dit is zeker, dat die in zoo
maar hoe grooten knoop die onvoorsig-een Landvoogdy welvaaren wil, zorg
tige Heer hier mede voor zig selven, enmoet dragen, dat hy wel by den Land
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voor deze zyne vrienden en hunne suc-
cesseurs (die hem wel vervloekt heb

ben) toehaalde , zullen wy aanstonds
Fooren.

De Heer Schaghen, die zeer fyn, en
hun allen te gaeuw was , eyschte voor
zig met reden de helft, alzo ’t hen, om

al.recht uyt te spreken, al zo weinig
dershem toequam : want de overwigt

Nagelen komt meest van daar, dat de
Nagelen , die ingewogen zyn, terwyl
zy in de Pakhuysen leggen, zeer veel
vogtigheid na zig trekken , en daar
door veel groter quantiteyt, dan ’er van
den inlander gekogt, en ingewogen was,
uytleveren , welke dan die Opperhoof

den , by het asseveren aan de Schippers,
ook aan de Compagnie zo veel meer in
reckening brengen , doch aan zich
zelven, even als of die tot zo veel pon-
den toen by den inlander geleverd, en
door hen aan dezelve voldaan waren,
bet ilen.

Hoe billyk die eysch ook was, te meer,

dewyl die op de vorige gewoonte onder
andre Landvoogden steunde , behalven
dat haar Edeiheden van deze , anders

blinde post, wel eenigermaaten kennis
hadden, maar die als door de vingeren
zagen, alzo de Compagnic zo veelNa
gelen in gewigt kreeg, als 'er als be
taald opgebracht wierden , wilden ech
ter de Heer Schenkenberg, en zyne me

destanders, hier niets van aan den Land-
voogd, veel min de helft, toeleg-
gen.

Men schreef dan hier over niet alleen

aan de Hecren op Baravia, maar zels
ook na ’t Vaderland, te meer, alzo hy
zyne medestanders gezegt had verschei
de bloedverwanten onder de Heeren Be-

windhebberen (gelyk ook waar was) te
hebben; dog toen die Post de Heeren
op Batavia, en vooral die in ’t Vader
land , zo bot, en klaar, met een nette
aanwysing waar in die bestond , voor
oogen quam , gaven zy hier op dit
ant woord.

Dat de Landvoogd , Opperkoop
man , en alle de Opperhoofden hun-
ne Dienaren waren , die buyten de

toegelegde Soldyen en de Emolumenter
niets anders mogten trekken. Dat de
ze overwigt van Nagelen , zedert zy in

de Pakhuysen lagen, door de vogtighe
den, die zy na zig trokken, vermeer-
derd, niet den Landvoogd , nog den
Opperkoopman, of de Opperhoofden
der Buiten-Comptoiren, maar alleen de
E. Compagnie toequam , alzo dezelve
op een goed, haar toekomende, en door
haar betaald , aangewonnen was, ever
eens gelyk zy, zo 'er schade opgevallen
was , die ook zoude hebben moeten

dragen. Dierhalven ordonneerden zy
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aan den Opperkoopman, aan Rooselaar,
en alle verdre buyten Opperhoofden,
om alle de Overwigten, by hen getrok-
ken, aan de E. Maatschappy weder uyt
te keeren, en die ook voortaan aan haar

altyd goed te doen.
Dit was een slegte troost voor hun al-

len, alzo de Nyd hier nu oorsaak was,
dat 'er niemand van hen iets af genoot.
en dit was in 't vervolg een groote veer

voor den Landvoogd, en de Buyten-
Opperhoofden, jaeen van de beste, uyt
hunnen steert ; alzo ik gevallen weer,
dat zulk een Opperhoofd op een Na-
gel-Moesson van de overwigt der Na-
gelen voor zyn aandeel , behalven dat
er de Landvoogd af had, meer als 10000
Ryxd. (gelyk ik nog elders toonen zal
getrokken heeft.

Hier mede was dit Spel nog niet ten
cynde; maar de Landvoogd Schaghen,
hier over niet weinig op alle die Messi-
eurs gebeten, deed hen ider op zyn tyd
’t gewigt van zyne magt, en ongenoe-
gen, zodanig voelen, dat het aan andren
tot een baken kon dienen, om in’t toe-

komende voorsigtiger te zyn.
De eerste, die daar van het gevoelen

had, was het Opperhoofd van Oma, de
Onderkoopman Snaats , die, by de vi-
site des Landvoogds van dat Comptoir
gelyk by de Coracora-togt jaarlyks
meest van alle Comptoiren geschied
door cen geringen Inlander beschuldigd
wierd 50 Ryxd. boete van hem gevor-
derd te hebben , daar hy ten uytersten
’er niet meer als zes trekken mogt; en
dien hy daar over in de Vesting in de
tronk geset, en tot nog toe gehouden had.

De Landvoogd, dit eerst in stilte van
des Inlanders vrienden hoorende, zeide,
dat zy zig maar voor eerst zouden ge-

totrust houden , en dat hy die saak
hun genoegen afdoen zou.

enHy belcy dan Vergaadering
Xvraagde aan ’t Opperhoofd Snaars

en ,hy ook tegen deze of gene Koning
Pati’s, of Orangkaja’s, iets in te brengen
had; hy zey van neen; maar dat zekere
Sylveira zig onwillig betoond hebbende,
om de ordres van zyn Ed., ontrent het
verbreeden en gelyk-maken van de
wegen in ’t dorp Harocko, met zyn
huys wat in te trekken, na te komen,
daar over door hem in de Vesting, en
in de tronk, eenigen tyd geset was, met
voornemen om, gelyk nu geschiede, aan

zyn Ed. te klagen, en straffe over zyne
baldadigheid te vorderen , alzo hy zig
ook niet ontzien had, hem , zyn Op-
perhoofd , vooral wat leelyk was uyt
te schelden.

De Heer Schaghen , die ondertusschen
zeer wel wist , dat dit , schoon wel
waaragtig, echter de ware reden niet

Wwas,Min 2



BESCHRYV276

was , beantwoordde het zeer gematigd
met te zeggen, dat die man zeer qua
lyk gedaan had, dat men die saak na-
der ondersoeken, en hem, na be-
vinding, volgens verdienste straffen
zou.

Toen moest hy als Opperhoofd ook
buytenstaan , om te hooren, of ook
deze of gene Koningen niets tegen hem,
als Opperhoofd , in te brengen hadden.
Doch geen der zelven wist het aller-
minste op hem te zeggen; maar de
vrienden van den voornoemden Sylveira

gelyk ook hy zelf, die ondertusschen
losgelaten was , verschenen in de Ver

gadering, en klaagden, dat men hem 50
Ryxd. boete, over dat hy zyn huys niet
wat intrekken wilde, afgevorderd, en,
om dat hy dit niet had willen betalen,
tot nu toe in de tronk geset had.

Hier bleck wel klaar, dat de eerste

reden van’t geschil over ’t niet nako
men van des Landvoogds ordre was
maar de Heer Snaats moest zig gewag
hebben , om van dien inlander meer

boete, dan zes Ryxd., te vorderen; dat
hem in vorige tyden al zeer ernstig door
zyn bloedvrienden, die hem dit Ampt,
door een heimelyke goede directie, in
weerwil van den Landvoogt, beschikt
hadden, gewaarschouwd was.

Die inlander had hier over egter, ge-
lyk ook over ’t schelden van zyn Op

perhoofd op de volle straat , wel een
swaarder straf van den Fiscaal verdiend

dog alzo deze saak, hoe gering ook in
schyn, nu wonderlyk wel in de kraam
van de Heer Schaghen tegen de Heer
Snaats diende , zoo vond hy goed den
Fiscaal, die toen ook zig daar bevond
te belasten dezen inlander mede na 't Ca-

steel te nemen, om den zelven, zo men

daar op Haroeko voorgaf, niet weinig
te straffen

Aan Snaats, ondertusschen over,

en aan myn huys gekomen zynde, voor-
zeide ik ten eersten zyn volkomen val
en dat hy zeer qualyk gedaan had , der
raad van de Heer Schenkenberg te vol
gen , en aan des Landvoogds Gemalin
niet een geschenk van eenige 100 Ryxd
(gelyk ik hem geraden had) te doen
dat hem dat tegen alle opkomende swa
righeden zou gedekt , en dat hy egte
nog wel viermaal zoo veel overgehou
den zou hebben, daar ik nu voor zyn
Comptoir hem geen eenen stuyver wil
de geven. Ik gaf hem verder te ken
nen , hoe elendig hy zig met dat ge
waande straffen van dien Inlander hac
laten om den thuyn leiden , dat het en-
kel en alleen dienen zou, om hem te

straffen wegens zyne onvoorsigtigheid
van zig, tegen mynen goeden raad,

schuldig te maaken van 50 Ryxd. boete

INGE VAN
van dier Seilveira te hebben willen
trekken

Hy stond verbaast hier over , alzoo
men dit op Haroeko fyn voor hem ver-
borgen had, en hy versogt my, of ik
geen middel wist, om hem nu, al was
het door’t geven van zulk een geschenk,
te redden. Ik zey, dat het te laat, en
dat 'er in zyn saak niet te doen was, dan
dat geene, dat ik in’t korte voor hem
vreesde , af te wagten , waar van hem
de Heer Schenkenberg, nog niemand red-
den zou, alzodit te fraei een kolfje na
de Heer Schaghens hand was, om zig aan
hem , en allen, die zig ontrent de over-
wigt der Nagelen zo openbaar, en zo
dwaas (gelyk hen de tyd nog leeren
zou) tegen hem aangekant hadden, zeer
billyk te wreeken. Dat het met hem

nu maar een begin was en dat de an-
dren op zyn tyd mede hun deel bekomen
zouden. Dat hy had behooren te beden-

ken, dat hy dit ampt in weerwil van den

Landvoogd , die ’t al aan een ander had

toegesegt , zoo gemakkelyk bekomen
had , behalven dat hy ook onthouden
moest hebben , dat de Landvoogd,
toen hy hem kennis gaf, dat hy dit
soor den Raad in zyn weerwil gemaalet
was, hem klaar gezegt had, dat hy wel
zorg moest dragen , dat hy den vinger
uyt zynen mond hield, en buyten zynen
kyker bleef. En dat hy daarom vooral

zig aan ’t trekken van ongeoorlofde
boetens van den inlander niet schuldig
moest gemaakt hebben

Hy zag aan dit myn gansch verhaal
wel , dat zyn vonnis ’er al lag, maar
daar was geen middel , om hem eeni-
ger maten hier tegen te dekken; behal-
ven dat ik myn fatsoen aan een zecr
waarschynelyke weigering, die hier op
te wagten stond, niet wilde wagen.

Kort daar aan wierd Snaats door den

Fiscaal gedagvaard, om zynen eysch te
aanhooren, dat niet was om Sylveira,

maar (gelyk ik gezegt had om hem zelf.
over ’t trekken, en eysschen van onge-
oorlofde boeten, te straffen.

Om dit nu nog een beter kleurte ge-
ven , ontbood men hem , om de Ter-
mynen van Rechten zelf te konnen waar-

nemen , voor eerst van zyn Comptoir

aan ’t Kasteel, ja men lag een ander,
in schyn maar voor eerst, in zyn plaats,
en men wist na een lang Proces, in al
welke tyd hy niets won, en veel ver-
teerde, de saak nog daar en boven zul-
ken draey te geven , dat hy niet alleen
zyn Comptoir volslaagen quyt raakte,
maar ook met dit slegi Proces (waar
van de grond , ’t eysschen van een
onbehoorlyke boete, niet dogt) na Ba-

ec-tavia gesonden wierd , daar hy nog
nigen tyd in dien stroom maalde eer

hy
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hy , door groote gunst van den Heer
de Haas, er nog al genadig afraakte;
hoewel hy toen daar mede niet anders

uytgchaald had, als dat hy zyn proces
versoor met de kosten , en nog drie

maanden, by gratie, in plaats van zes.
van zyn Ampt en Gagie gesuspendeerd
wierd, loopende naderhand nog een ge-
ruimen tyd in’t lange pak, als een
slecht Onderkoopman, die zig op zyn
bloote Soldy toen bedroopen moest.

Wat den Heer Schenkenberg aangaat,
de Heer Schaghen maakte het hem daar

zo bang, dat hy niet wist, waar zig te
draejen of te keeren , behalven dat die
niet weinig tot zyn nadeel na Batavia
schreef; des versogt Schenkenberg zelf
mede by die Heeren, om maar ergens
anders geplaatst te werden. Zy hoor-
den hem eindelyk, maar plaatsten hem

op Macassar, een Landvoogdy, op verre
na z0 aansienelyk niet, als die van Am-
boina , en daar hy het mede niet lang
hield : want een Opperkoopman, die
wegens moeite verhuisd, is als gebrand-
merkt

Ook heugt het my zeer wel, dat ik in

Holland Heeren Bewindhebberen van

zyn E. bloedvrienden gesproken heb.
die het zeer afkeurden , dat hy dien
Post van de Overwigten der Nagelen
waar van zy te voren geen kennis ter
wereld hadden) zo digt onder hun oog
gebragt, en daar door hen als gedwongen
had , om dezelve de E. Maatschappy,
als die er ’t naast toe was, toe te wy-

sen, en die de volgende Landvoogden
Opperkooplieden , en Opperhoofden
der Buiten-Comptoiren , te onttrek-

ken, daar zy dat anders zeer gemakke
lyk zouden hebben konnen door de

vingeren zien.
Wat Rooselaar aangaat, die was zoo

wys, dat hy zig in alles zeer voorsigtig
buyten schoots gehouden had; de Heer
Schaghen dorst ook aan hem nietveel tor-

nen , om dat hy wist, dat de Heer de Haas.

toen ordinair Raad van Indien, en Be-

schryver van de Landvoogdy Amboina,
alzo ider Heer der Hooge Regeering or

aarlyks be-Batavia een Landvoogdy
van daar ge-schryven, of op den Brief,
zyn Patroonkomen, antwoorden moet)

waS

Uyt al dit dus verre aangehaalde ziet
men dan klaar, dat 'er niet dwaser in de

wereld is, als zig tegen een Landvoogd
aan te kanten ; en is het gevaarlyk voor
de eerste Leden van den groten of Po-
litycquen Raad , veel gevaarelyker dan
nog voor alle mindere dienaaren ; dier
het gemeenelyk hun welvaren kolt,
en die het met hunnen ondergang boe-
ten.

Zo is het nu gelegen; maar in vorige
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zyden plagten de Landvoogden zig veel Des
Land-meer magt aan te matigen, en niet al-
16194leen geringe dienaaren , die hen inde
Magt in

weg waren, maar zelf ook Capiteynen,voorige
en Opperkooplieden , die hen niet aan-tyden.
tonden, maar weg te senden; dat hen
egter naderhand wel uytdrukkelyk afge¬
schreven is, alzo haar Edelheden voor-

taan zulks niet meer verstonden.

Als zulk een Landvoogd een Eerlyk, Des
Edelmoedig, en Braaf Heer is, die God Schry-

vers ge-n zyn herte vreest, en de ingesetenen
dagtenniet straf, nog als een Bloedsuyger, maar
over de-

als een Heer van gewisse handeld , aan
ze Magt.

der recht en geregtigheid doende, zo is
dit een zoort van Regeering, die, buy-
ten alle tegenspraak, in veel opsigten de
beste is ; maar om dat de ervarenheid
ons leerd, dat veele (de goeden niet te na
gesproken) zeer baatsugtig, inhalend,
en onregtveerdig in hun gedrag geweest
zyn, zoo is de Character en magt van
zulkeen Landvoogd, als hy quaad is, een
van de Hatelykste, die 'er wesen kan;
vant zyn magt, gelyk wy getoond
iebben , is zoo groot, dat de eerste in
rang zich voor zyn vervolgingen niet
connen dekken; en staat hy met de twee

eerste en met den Fiscaal wel, gelyk wy
mede getoond hebben van des laatsten s
interest, en van aller welwesen te zyn,
zoo zyn ’er honderd quade saaken , die
zy samen onstrafbaar, tot nadeel van ’t
Regt, en tot drukking van den Inlan-
der, en van alle andre Ingesetenen, uyt-
voeren konnen, zonder dat men in staat
is, om dat te beletten ; want daar over

aan den Raad te klagen, is niet an-
ders, dan aan hen zelf (die de eerste Le-
den zyn) zyn klagten tot zyn eygenver-
lerf voor te dragen. Na Batavia te
schryven, gaat mede niet aan, alzo geen
klaagschriften , ’t zy van den inlander,
fandren, anders dan open, en eerst in
Rade of aan den Landvoogd overgeleverd

zynde (volgens uytdrukkelyke ordre
van haar Edelheden) na Batavia mogen
afgaan , dat immers al mede niet an-
ders is , dan aan den Landvoogd een
waard, om uzelf ’er mede te dooden, in
nanden te geven , alzoo by daar in dan
claar ziet, waar over gy hem aanklaagt,
waar tegen hy duyzend middelen weet,
t zy om den voortgang 'er af te belet-

ten, ’t zy om zig daar tegen zo wel te
wapenen, dat het den klager altyd be-
ouwd dit ondernomen te hebben.

Zo nu een Amboinces, of imand an-

ders in’t geheim, en in ’t bysonder
buyten weten van den Landvoogd klaagt.
en zyn Request na Batavia send , zoo

al-heeft hy daar by niets gewonnen7
zo haar Edelheden alle zulke Requesten
veer aan den Landvoogd, en Raad van

eerstAmboina senden , om daar over
hun-Mm 3

Onbilly-
ke han-
deling
van den

Klager
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tot klag-
ten afte

nyden.
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wanncer 'er reeds zulke duidelyke klag-hunne aanmerkingen, en gedagten te
ten, schoon ter der Klagers naamen niethooren; dat dan gemeenelyk ook zeei
bystaan , voor het ooge der genen ko-qualyk uytkomt, vooral, zoo het by
inen , die magtig zyn om dic saakensondre lieden betreft; dog 2o zulk een
ten minsten te ondersoeken, en ze danLandvoogd het zo grof maakt , dat
na bevindina te herstellen.verscheide Koningen samen over deze of

lk ben dierhalven altyd van oordeegeene saaken na Batavia klagen, dan is't
geweest , dat de Raad in een Land-Hem somtyds wel zeer qualyk beko-
voogdy , daar de Leden zoo van dermen , hoewel dat weer maar daar van
Landvoogd afhangen , meer dieneafhangt, na dat hy op Batavia Patrooner
om veel quade saaken van hem (alzooaan ’t Hoogerhuys heeft
zy hem niet ligt zullen durven tegen-k weet, dat 'er van sommige Land

sprecken) te dekken, en om agter devoogden wel menigte van geweldenary
besluyten van dien Raad maar als teen, en knevelaryen , zo ontrent de In
schuylen, als om hem ergens in tegerlanders, als ontrent allerley andere in-

te staan , alzoo de Heeren op Bataviagesetenen, geschied, en ook wel klag
immers wel by zich zelven weten, hoeten, meer dan eens , ’er over gedaan
gevaarlyk het is den Opperbestierder inzyn , waar over zulk een Landvooge
zo een Landvoogdy tegen te spreken;verdiende niet alleen afgeset, maat vry

swaarder gestraft te werden zonder dat ja een Landvoogd zou’t in zyn gedag-
ten niet durven neemen , om van 100ge-'er op zulke klagten ’t allerminste
saaken maar een alleen , indien hy dievolgt is, alleen , om dat die klagers
zelfs verant woorden moest, te doen , daarhunne namen onder de Requesten niei
hy ’er nu 100, die quaad zyn, zeer ge-zetten dorsten, wel wetende , dat zy
rust op zig neemen durft, dewyl hydan volgens die vorige gronden, van da
door den Raad gedekt is. Ook geeftRequest weer aan den Landvoogd en
het wel eenigen schyn als of men dieRaad te senden, zekerlyk bedorven wa-
saaken niet anders had konnen schikken,ren. Dog dit sproot daar dan alleen uyt
vermits de Raad dit mede toestemt;dat de Opper-Landvoogd op Batavia
maar niemand, al wist hy nog zo veelzulk een Landvoogd, om redenen, her

quaad van den Landvoogd, en al zagbeiden bekend , geliefde voor te staan
hy , dat de wagen nog zo slim ging,en dit aan andre Heeren duidelyk te to-
durft een woord (vooral, als de eerstenen , die hem dan al zo weinig zullen
Leden het met malkanderen eens zyn)tegenspreken, als de mindre in eer

Landvoogdy hunnen Landvoogd, ter kikken, om dat ider, voor zig zelven
bevreest zynde , denkt , dat het zynware zy hem ook te onvriend wilder
tyd wel uythouden zal, buyten dat hyhebben; daar ondertusschen de saaken

ook dikwils een Landvoogd , die hemten laste van zulk een Landvoogd neder
wel gedaan heeft, geen ondienst doengesteld, in zig zelven volslaagen waar-
wil, en al wilde hy dit in opsigt vanagtig, en maar te ondersoeken waren,

om zulke menschen te redden ; hoewe zyn gewisse al doen, zoo zou hy door
’er niet eens na vernomen wierd. de sterke hand belet werden , het te

Dit is een gedrag, bequaam om eer konnen bewysen, aangesien geen Ge¬
gansch Land in gevaar te brengen var heimschryver, al quam men met 10
tot het uyterste dikwils te konnen ko¬ Getuygen , voor hem , of imand an-

men , wanneer men de menschen her ders , een getuygenis tegen de Land-
grootste ongelyk doet, hen uytmer- voogd schryven zou.

geld, en nog den weg van ordentelyl Daarom ben ik mede van oordeel
te mogen klagen affnyd, of dien niet, dat in een Landvoogdy geen Leden
dan met grooter gevaar, voor hen, open van den Raad van den Landvoogd ee-
laat : want een idele kas maakt zeerligt niger maaten afhankelyk, maar al te za¬
beroyde sinnen, en zulke wysen van be men lieden moesten zyn , die op haar
handeling zyn de rechte niet, om der eygen beenen konden staan , en van
verdrukten Inlander, die dikwils meer, welke de minste in staat was, om hem

als men’t gelooven zou, geperst werd, in alles , ’t geen onregtmatig was, te
in rust te houden; maar veel beter was konnen , en onbevreest te durven te-

het, zo men daar op zekere tyden eer genspreken; behalven dat daar op een
onpartydigen Commissaris zond , aan ware straf behoorde gesteld te werden,
welken hy zich aanstonds wel openba- zo zy het niet deden. Zy moesten maar
ren zou. Zulke Commissarissen werder alleenig dienen , om op al het wel-of

wel na deze of gene Landvoogdyen on qualyk doen van den Landvoogd te
beuzelingen, zonder dat 'er eenige re letten , en dan zou alles zekerlyk beter
denen van gewigt toe zyn, gesonden gaan , alzo hy dan zo veel kykinde-
hoe veel te gemakkelyker zou men dit potten, en niemand hebben zou om
dan konnen, en ook behooren te doen zyn qualyk doen te dekken

Ook
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Land
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Ook heb ik altyd geoordeeld , dat Nagel-geld betaalden, in beide die pos-En hoe

erook ’er in een Landvoogdy een beëedigd ten grootelyks verkort, en in staat te
-en No Notaris, die van den Landvoogd in gee- zyn, om dat met veel getuygen te kon-
aris, die

nen deele afhing , behoorde te wesen, nen bewysen ; maar als het ’er op aan-van den

Land- om aan ider, die zulks met recht, en quam, moesten zy alles liegen, alzo
voogd door billyke wegen eischte, ten min- zy van niemand een getuygenis tegen
niet af¬ sten cen Acte van getuygenis der waar- die lieden , die betrekking of tot zulke
hangt

heid, voor zo verre die een eerlyk man Spperhoofden , of wel tot zulk eenvereischt
werd. nodig heeft, te geven; daar ik nu zeg Landvoogd , die mede van dien buyt

gen kan zelf ondervonden te hebben, deelde , hadden , konden bekomen.
dat men van geen Geheimschryver ee- ik weet , dat 'er Koningen, en Dorps-
nige de minste getuygenis , tegen een hoofden, geweest zyn, die, de klagten
Landvoogd gepasseerd, krygen kan, al van de arme ondersaaten niet langer
kan men zyn zaak nog zo klaar bewy- konnende hooren, en by eygen bevin-
sen; behalven dat ook geen particulie- ding wetende, dat zy waarlyk zo veel,
re Persoonen , al hadden zy de buyten- als zy zeiden , verkort waren , hen het
spoorigste saak des werelds van den te kort betaalde uyt hun beurs gegeven
Landvoogd gesien , daar af getuygenis hebben, in hope dat zy gelegenheid
zouden duiven geven, uyt vrecse van beleomen zouden , om het op Batavia
door hem bedorven te werden, om dat door desen of genen weg te doen we-
zy allen te veel van den Landvoogd af- ten

hangen, en om dat onder alle de Leden Indien ik ook gelooven mag, ’t geen
van den Raad ’er geen is, die hen dek- men my daar van gesegt heeft, zo is dat
ken, of tegen hem beschermen kan. by veelen op Batavia ook wel bekend

Het is my zelf by zekeren Land- geweest; maar daar wierd niet het min-
voogd gebeurd , dat hy my eene saak, ste ondersoek na gedaan , behalven dat
daar zeer veel aan gelegen was , die in het dien Landvoogd aan geen middelen
den Raad gediend had , en dierhalven ontbrak, om zulke quade gerugten , door
ook daar aangeteckend was , wel stout redenen van meer gewigt ten eersten
ontkennen dorst , schoon ik dezelve, te dempen; dat ondertusschen bequaam
buiten dat gepasseerde in Rade, ook vas, om die elendige zo zeer gedrukte
met verscheide getuygen bewysen kon; menschen , die niemand hadden , aan
dog als ik Extract van dit beslotene in welke zy met hoope vin eenig goed
den Rade, of wel een Atcestatie van revolg klaagen konden, tot het uyter-
die lieden, die daar kennis af hadden ste te brengen.
versogt, krceg ik van den Geheimschry- Ik heb ’er gekend , die deze en gene
ver , die anders een zeer eerlyk man was Inlanders een menigte van tyd , voor
tot antwoord, dat hy my geen Extract zich, en in hunne diensten, gebruykt,
van die saak, als met kennis van den en helder nog penning gegeven ,

hebben , om hen voor de moeite teLandvoogd, geven dorst, nog mogt, en
dat , indien hy permissie daar toe ver- loonen , terwyl hunne vrouwen en
sogt hy hem (gelyk waar was) aan- kinderen van honger schreeuwden.
stonds wegjagen, en afsetten zou. Ter Ook heb ik 'er gekend, die allerlet

anderen, zey hy, durf ik, om dezelve re- goed , dat zy by dezen of genen Chi-
den , ook geen Attcstatie van andere nees van hunne gading zagen, maar

ieten halen , die noyt een stuyverlieden tegen den Landvoogd, passee-
daar voor betaalden. Nog heb ik 'erren; schoon ik weet , dat U Eerw in

dic saak gelyk heeft, en gelyk hy sprak. gekend , die voor een menigte potten
even zo spraken ook die genen, die my net geconfyte Nooten, door zekeren

getuygenis tegen hem zouden moeten onfiturier hen gelevert , en daar over
geven zedig aangesproken zynde , dien man,

Is dat aan my gebeurd , die een Pre- in plaats van hem te betalen , zynen
dikant was , die geensins van zulk een indergang gedreygd, en ook zedert
Landvoogd afhing , zo kan men staat gezogt hebben; maar wat mag ik dit
maken, hoe het dan met minderen, die eene geval aanhaalen , daar my ’er 100
van hem afhangen, en met den armen van dien zelven Landvoogd bekend
Inlander, gelegen is. Ik weet, dat niet zyn , alzo hy niet gewoon was imand
alleen vecle van die menschen nu en dan te betalen, en maar te trekken.

Seldsameover sommige Landvoogden, wegens te Ik kan niet voorbygaan, dat my van
voor-kort betaalde Nagelgelden, aan ver- zekeren Chinees, als ook van zekeren
beelden

scheidene scheeps-vrienden, en andren, apiteyn der Nederlandse Borgery, en van On-
geklaagd, ja dat verscheiden van hun- an meer andren, die zeer goede kennis geregtig-

neid, byne Hoofden betuygd hebben, zelf in van die zaak hadden, verhaald is.
teter

cygen Persoon door die genen , die of Deze Chinees had twee of drie groote Land-
hunne Nagelen woegen , of hen het stukken Amber bekomen, die hy aanzevoogd

kerengepleegd
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weerdig geweest was, vredes halven,keren Landvoogd, die hem daar half
en om er maar af te zyn, zich verge-en half nog toe dwong, 13000 Ryxd
noegd houden moest.en vry beneden de weerde, verkogt;

Van dien zelven Chinces, die my ditdoo alzo hy zoo veel geld niet by kas
mede verhaald heeft, liet zeker Land-had, wierd ’er een ordentelyk geschrift
voogd 12 zeer schoone Chineesche leu-van gemaakt , waar by dien Heer be¬
ning-stoelen eysschen, met belofte, vankende zo veel aan dien Chinees schuldig
hem die tot zyn genoegen te zullen be-te zyn.
taalen , schoon hy hem noyt een duytDe tyd van betaalen verschenen zyn-
daar voor gegeven heeft; hoedanigede, wierd de Chinees ontboden, om zyn
toute bedelaryen, my ook ontrent an-geld te halen. Hy quam; en de Land- dren , die onder hem stonden, verteld

voogd begon reeds eenig goud te tellen;
zyn , zonder dat hy voor iet, dat hydog vraagde den Chinees na de Obliga-
met belofte van betaling had laten ha-tie, of hy die medegebragt had; hy zei-
len , 't welk men een Landvoogt niet wei-de, ja, en toondese, de Landvoogd dezel-
geren durft, oit het allerminste goed-ve in zyn handen hebbende , Streek het
gedaan heeft.geld eerst weer na zich, en scheurde de

Dit zyn wel zeer vuyle dingen; maarObligatie aanstonds in 100 stukken,
veel verder gaat het, als een landvoogdzeggende tegen den Chinees, dat hy hem,
saaken , by den Raad van ’t Gerechtealzo hy nu geen bewys had, niet een
uytgewesen , op eygen gesag verande-duyt daar af dagt te geven.
en , ’t vonnis van dien Raad veridelen,De Chinees, die loos, vry stout, en
en zulk eenen , die ergens toe verwesendaar over als verwoed was , zey hem
is, daar van durft vry spreken, gelykvoor af, dat hy met het scheuren van
k wete in verscheide Landvoogdyen ge-dit papier niet ter wereld had gewonnen,
schied te zyn.alzo hy, dit voor langen tyd vreesende,

Ook is my het geval bekend van eendaar tegen reeds gesorgd had, met het
Vinkelier, die van den Landvoogdzelve niet alleen te doen authenti-

eenige 1000gulden , die hy aan win-zeeren, maar met dit afschrift ook aan
kel-goederen ten agteren was moe-een man van aansien, dien hy noemde.
tende hebben, tot zyn uyterste verbaast-in bewaring te geven ; dog ondertus-
heid dien Landvoogd stout hoorde loo-schen denkende , wat schelmstuk de
chenen , een duyt aan hem schuldig teLandvoogd aan hem gepleegd , en

zyn, schoon hy hem noyt daar iets vanhoe veel hy hem nu daar mede zoo
betaald had, het gene dien man zo ver-Godloos verkort had, hy, wiens pligt
voed en dol maakte, dat hy zig zelvenwas, zulk een daad ten uytersten in een
niet lang daar na, in tegenwoordigheidander te straffen , en niet verre van
van menschen, die my, dit weer gezegtdaar een pennemes op tafel ziende leg

'tnebben , den hals afgesneden heert ;gen, vloog daar na toe, met geen an-
welk dien Landvoogd zeer ontzette, tedire gedagten , dan om dien Godloosen
meer, als ’er getuygen van aansien voortLandvoogd daar mede te ontzielen ;
den dag quamen , die toonden kenniswelk de Landvoogd te gemoet ziende,
van die geheele saak, en van de deug-liep hy niet alleen van hem af, maar
delykheid van die schuld, te hebben, omschreeuwde ook om zyn wagt, die ter
welkers loochening die man aan zyneersten toeschoot, en hem dus ontsette
eynde zoo elendig geraakt was, en dieNaderhand klaagde hy nog over dien Chi-
hem raadden dezelve maar stil te betalen,nees aan den Politycquen Raad wegens
zoo by geen verdere swarigheden over’t geweld, hem door den zelven in zyn
dit geval wilde hebben ; weshalven hyhuys aangedaan; ontbood hem een-en
die somme ook aanstonds ten overstaanmeermalen, om daar te verschynen; dog
van twee Gecommitteerden, my zeerde Chinees antwoordde niet te willen
wel bekend, voldeed. Dit alleen is eenkomen voor een Vergadering, daar een
saak, die de komst van een CommissarisLandvoogd , die hem zoo trouwloos
wel vereyschte, en die openbaar genoeggehandeld had, als President zat; maar
geschied is, om er aanstonds agier tedreigde na Batavia over hem te zullen

komen.klagen. Hy wierd over die onwillig-
Uyt dit alles nu kan men genoegsaamheid door dien Raad nog in een boete

bespeuren , hoe gevaarlyk die grootevan 200 Ryxd gedoemd; dog, behalven
magt, en ’t Oppergebied in een Land-dat hy daar noyt een stuyver af betaald
voogd, en hoe nadeelig het voor eenheeft, heeft hy naderhand door andre
Land, en voor des zelfs ingesetenen is,overtuygende middelen dien Landvoogd
daar sodanig onder te moeten staan, zon-zo verre weten te brengen, dat hy hem.
der dat men byna eenig middel heeft,in plaats van 13 , 3000 Ryxd. betaald
om ordentelyk over hem te konnenheeft, waar mede de Chinees, schoon
klagen, of om zig voor zyne gewelde-zyn Amber de Grys wel zoooo Ryxd

11
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naryen, zoo by iemand spyt aandoer
wil, te dekken.

Dit is ’t geen wy in gemoede oor
deelden van de magt, die een Land-
voogd in Amboina , en elders , heeft
te moeten zeggen , om dat veelen of

1Batavia, maar vooral de Heeren in

Vaderland, of niet weten, of niet zou
den willen gelooven, dat zulke dingen
daar zouden konnen bedreven werden

van eenen, die daar wel uytdrukkelyk,
om dit in alle anderen te beletten, en we
streng te doen straffen, gesteld is

Den Landvoogd werd ook wel uyt
drukkelyk belast, om alle jaar met de
Hongi, of Coracora-vloot, Ceram (da
in ’t jaar 1663. 27. November onde
Ambon gesteld wierd) rond te schep
pen, zoo om alle de Buyten-Comptoi
ren te besoeken, en aldaar na ’t gedrag
der Opperhoofden, en der Inlanders, te
vernemen, als ook, om die kusten var

de Papoewen , en andre vyanden , te
suyveren.

Terwyl hy nu op dezen Togt is,
ryd de Fiscaal met eenige Gecommit
teerden rond , om te beveelen, dat de
Brand-tuygen en Bamboesen met wa

ter , op dat blyke of zy dicht zyn
buyten iders huys geset, en aldus te
gen brand in’t drooge Moesson gesorgd
werde. Ook werden dan de wegen in
de Stad alomme behoorlyk schoonge
maalet , op dat alles tegen de te rugge-
komst van den Landvoogd klaar zy.

Wanneer, eenige Koningen , of

Orangkaja’s, komen te sterven, moet
de Landvoogd de Requesten der naast
geregtigde Sollicitanten, en versoeker
van zulk een Ampt in den Polityker
Raad brengen , en aldaar de Geslagt
boomen van die Inlanders openleg
gen , om daar uyt de naaste en de be

quaamste te laten kiesen ; dog ’t is
zeker , dat veel Landvoogden dat laat
ste niet alleen niet gedaan, maar dat zy
zo een Ampt aan die genen, die aan hen.
en aan de tweede Persoonen, ’t meeste

geld ’er voor geboden , of gegeven
hadden, in weerwil van de andre leden,
die de nader geregtigden wel kenden
dog zig daar niet tegen aankanten dorsten.
opgedragen hebben ; waar van men veel
overtuygende bewysen in handen van
verscheide leden, en van anderenvind, be
halven dat deze saaken op Batavia ook al
te wel bekend zyn, dan dat men die ont
veynsen zou willen ; maar wat is dos
aan zulke Landvoogden, als zy nu ar
op Batavia quamen , daar over gedaan
immers niet in ’t minste, dat na straf
geleek ; ja in tegendeel zyn zykort daa

na weder in andre Ampten gebruykt
daar men zulke bloedsuygers ten spiege
van andren behoorde te straffen, en

H. Deel.
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vooral noit weer in cenigen dienst te Hoezy,
zeldengebruyken; maar Landvoogden, al zon
ppen-digden zy ook nog zo swaar, zag mer

baar o¬
zeer zelden openbaar straffen, of ziver mis¬

moesten zoo ongelukkig zyn, als die daaden
gestraftwakkere , dog onnoosele , Heer Cojet
werden.gewesen Landvoogd in Formosa, die,

tegen alle tydelyke waarschouwingen
aan , op verkeerde berigten van een
Heer in de Hooge Regeering van Indien

van de eerste Rang, die hem doodelyk
haatte, en alle zyne klagten voor laf-
heden uytschold, eerst elendig verla-
ten , en daar na nog beschuldigd wierd,
die Vesting, en dat Eyland, trouwloos aan
coxinja overgegeven te hebben, daar hy
nogtans met zyn kleene magt alles tot
verdediging, ’t geen hem mogelyk was,
gedaan, en ’t zelve niet eer overgegeven
had, als na dat hy, niet tydig genoeg
ontset wordende , geen middel in de
wereld zag , om het langer te konnen
houden.

Het is waar, dat men den Heer Hof-
man, Commandeur, en Hoofd van de
West-kust, en zyn tweeden Perscon, den

Heer van Santen, in’t jaar 1720. swaar
en sichtbaar gestraft, en den eersten na 't

Robben-Eyland , aan de Caap de Goe-
de Hoop, en den laatsten na Rosingeyn, in
Banda, voor 15jaaren (zo myn bericht is

gebannen heeft ; maar ik moet ook beken¬
nen, dat dit wat zeldsaams is, en dat 'er veel

andren zyn , die zig nog veel swaarder
straf, dan deze , weerdig maakten ; die

nogtans niet het minste daar over gele-
den hebben. Behalven dat 'er ook zom-

migen, in plaats van gestraft te werden.
weer op nieuw gevorderd zyn

Hoewel nu een Landvoogd door haar
Edelheden van den beginne af ontrent
veel saaken bepaald , en hem aangewe-
sen is, wat hem te doen en te laten staat,
zo zyn ’er nogtans van tyd tot tyd meer
saaken voorgevallen, die hen genood-
saakt hebben, of om nieuwe ordres en
beveelen aan de respective Landvoogden
van Amboina te geven, of wel om de
vorige nauwer te bepaalen.

Dus vonden haar Edelheden goed
by hun schryvens in’t jaar 1656, den
14 December, onder de stoffe van Ban
da, die van Amboina mede aan te schry
ven , dat zy, zo voor hun zelven, al
voor alle Gouverneurs , Directeurs
Commandeurs, Opperhoofden, Colle-
gien, en andere gequalisiceerde Ministers
zig hadden te verbinden, om geen Gif-

ten of Gaven van imand , direct of
indirect, aan te nemen , ’t welk by de
Heeren Majores gepresen, en nader uyt-
gebreid was weshalven daar alomme aan-
bevolen wierd noit daar tegens te doen,
of daar in de minste inbreuke te gedoo
gen, nadien de ware deugd , en ieden,

alleNn

Verschei-
de ordres
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haar E-
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loove , dat zy de waarheid zeide.alle goede gebruyken, en zeden , door

Wierden ’er nu maar zulke GavenGiften en Gaven als vertreden wierden.
genomen; dit was niet met alien; maaiOok bleck by schryvens van den 14
hoe veele werden ’er niet tot nadeel derApril 1658. uyt het Vaderland , dat de
Onnooselen in Gerechts-saaken, of omvoorsz. Resolutie goed gekeurd, en be¬
den rechtveerdigen te veroordeelen , envestigd zynde, die nog daar mede ver
den Godloosen vry te spreken, en ommeerderd wierd , dat niet alleen alle
deze en gene ampten aan onweerdigenHooge en laage Ministers, maar ook
op te dragen , en de ware geregtig-der zelver Huisvrouwen , Dogters
den daar af te berooven, gegeven;Dienstboden, en andre van hunne Fa-
dat waarlyk saaken zyn , die tot Godmilie, daar onder moesten verstaan wer-
roepen, te meer, dewyl ’er zulke stren-den, op paene van meyneedig, en inha
ge beveelen tegen leggen; dog wat hel¬bil, verklaard te werden, zo men daar te-
pen die, als men de straffen, daar by be¬gen quam te doen.
dreygd , tegen niemand uytvoerd , enDit was in zich zelven een heerlyk

En ook
als, die ’t quaad straffen moesten, an-bevel; maar het is zo verre van daardoor de

Heerer dren daar in zelf voorgaandat de Landvoogden, of haar Hoog E
zeven lk geloof, dat 'er zeer weinig Mi.delheden, die heylsame Resolutie zedert
tienen. nisters zyn , die maar eenige Admini-nagekomen zyn , dat ik kan zeggen of

stratie, of een Ampt van eenig belangzekere nieuwe Jaar zelf in’t huys van
in Oost-Indien , van de Hooge tot dezekeren Directeur Generaal geseten, en
laagste toe , hebben, die zig daar aandaar gesien te hebben, dat ’er naeu-
niet al eeniger maten, als zy maar kon-welyks meer plaats was, om de Geschen
nen , schuldig maken; want wie weesken , die de Chineesen dien Heer, o
zulke geschenken, vooral, als zy watwel zyn Gemalin, toebragten, te kon
vaardig waren , oit van de hand : iknen plaatsen , behalven dat haar Ed
weet 'er een of twee voorbeelden van ,zelf tegen my zeide , dat hare Solders
maar ook geen andre ; en moet 'er bydaar van mede nog vol stonden, en dat
zeggen, dat zy zeer seldsaam, en ver-zy niet wist waar zy 't verdre zetten
wonderens-waardig in Indien zynzou.

Zee1Aan alle Landvoogden werdWat nu de Landvoogden van Am-Waar by
en teernstig het poinct van Menagie,verboden boina, en van andre Landvoogdyen,
Jan.gelyk ook in’t jaar 1679. den 28werd Ge-belangt ; ik heb er gekend, die zoo

schenken
22nen 2 Februari, en 1683. den 19Juliedelmoedig waren , van niet het min

aan te
bevoolen geen Capitale, of nieuwe Ge-ste geschenk voor niet te willen aan-nemen.
bouwen , dan by uytdrukkelyken Lastnemen , maar aan den schenker eer
van Batavia, te ondernemen, of dat hetveel grooter tegengeschenk deden;
zo zy zulks komen te doen, alles voordog dat waren Heeren , die reeds o-
hun reekening loopen zal. Dit en bevervloed van geld hadden, en daar in
let egter niet, dat sommige Landvoog-volslagen meester van zich zelver
den altyd middelen hebben weten uyt tewaren ; maar de meeste Landvoog
vinden, om aan eenige Gebouwen (zigden zoeken eerst geld , en zommi
hier in al wederom met den Raad, alsgen zyn ook, al hebben zy reeds nog
een ooggetuyge, dekkende ’t zy in 'tzoo veel byeen geschraapt, noit te
Casteel, ’t zy elders zodanige repara-verzadigen.

tien te doen , dat het wel voor eenIk heb tegenwoordig geweest, dat
nieuw gebouw verstrekken kon , vanaan de Vrouwen der Landvoogden, by

haar verjaaren, en by ’t verjaaren van welke Timmeragien zy groote voorde
len trokken, door dien 'er geweest zyn,ider kind, door alle de voorname bedien.
die den inlander de kalk om niet bran-den der Landvoogdy, groote en zeei
den , of wel een menigte van balkenveel geschenken, meest van fray Goud
voor hen kappen lieten, daar zy henen Zilver, gedaan wierden; en die dat
geen stuyver, voor betaalden , enniet deden , wierden met de nek aan
hen quasie die maand dan vry van degesien, en met een swarte letter in der
Hongi-Togt lieten; welke kalk en bal-Almanak, gelyk de andere met een

Goude, en Zilvere, na dat het Ge ken daar na de E. Maatschappy in die
Timmeragie wel netjens aangerekend,schenk was, geteekend. Ja ik heb ze

kere Gemalin van een Landvoogd , die en aan den Landvoogd, onder de naam
van desen of genen inlander, even zoohaar gemoed deswegen wat scheen te
betaald wierden. Gelyk zeker Land-knagen , daar nog wel by hooren voe
voogd zyn geld maandelyks van degen , Ik weet wel, dat het verboden is
Lont , die door inlanders , of andreGiften of Gaven aan te nemen; maar
lieden in zyn wagt zelf, gesponnenwaarom zou ik dat zoo wel niet doen

wierd, door de Sergeant van de wagt,als andere, daar haare Edelheden op Ba
die dat onder de naam van sommigetavia my daar in voorgaan; en ik ge-
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snlanders mede ontfing, plagt te trek- acquiècseren, zo door die geen, die daar
ken; dat immers dingen zyn, die zig een toe geregtigd is, daar van aan geen hoo-
Landvoogd behoorde te schamen, en daar ger Rechter geprovoceerd werd , welke
geringe lieden, dien hy dus 't brood uyt weg in kas subject immers niet is afgesne-
den mond neemd, van behoorden te le den geweest, en daarom komt oet ons zeer
ven. vreemd, en niet min onbehaagelyk te vo¬

In’t jaar 1657. den 16 April verbo- ren , dat men de Executie van voorsz.
den de Heeren in ’t Vaderland, dat geen vonnis , welkers voortgang door Provo-
Landvoogd zig zou hebben aan te ma atie niet is gestremd , heeft opgeschort, en

lie saak aan t ondersoek van den Raadtigen, van aan dezen of genen , by een
wettigen Raad verwesen, Pardon te ver- van Justitie tot Batavia gerenvoyeerd;
leenen, maar dat zy, zig beswaard vin- mits welke wy verstaan, dat alle saaken,
dende , den verwesen met de stukken by den Rechter daar toe gequalificeerd,
en bewysen , met hunne aanmerkingen getermineerd zynde, zoo bier, als elders,
'er over, na Batavia te zenden hadden; daar het van het zelve aansien is , wan¬

neer daar by partyen aan geen Hoogerdog dit heeft niet belet , dat egter door
Rechter wierd beroepen , ter plaatse, daareenige Landvoogden dit bevel overtre-
die zyn voorgevallen, na luyd van ’t Von-den is, die zig aanmatigden’t beslotene

van den Raad des Gerigts alleen op hur nis zonder uytstel zullen moeten werden ter
Executie gelegt.bloot gezag te veridelen , en den ge-

doemden Pardon te schenken.

Als een vaste ordre schreven zy denMen ziet daar van (om van geen an-
Landvoogd in Amboina in ’t jaar 1658dre gevallen, my bekend, te spreken
aan, om goede Correspondentie met deeen klaar voorbeeld in ’t Extract van

haar Edelheden uyt de Generale Missi naburige Landvoogden te houden , en
ve van de Heeren Majores in ’t Vader- oegden in’t jaar 1666. 'er by , dat zy
land den 23 Juli, 1701., in opsigt van dierhalven malkanders brieven over en
de stoffe van de kust van Cormande weder dienden te lezen, en malkandren

in ’t uytvoeren van alle ordres de behul-getrokken , alwaar deugdelyk blykt,
same hand te bieden , dat zy in’t jaardat de Landvoogd aldaar, zekeren Ma-

1675. en 1680. den 19 Januari, nadersabaar, op diefstal verwesen om gegees-
seld, en voor vyf jaaren na de Caat vernieuden; 1681. den 6 Febr. ’er by-
der Goede Hope gebannen te werden, voegende, dat zy malkandren, by on-
op eygen gesag vrygesprooken had, als verwagte voorvallen hier en in Terna-

te, moesten waarschouwen.nog nader by den Brief van den Fiscaal
Dus was hun wil in’t jaar 1662. denaan haar Edelheden in ’t jaar 1699.

29. November ook, dat de Landvoogdden 10. October geschreven, quam te
de Inlanders minnelyk bejegenen , geenblyken.

juestien der dorpen met de uyterste ri-Ook schryven zy in dat zelve jaar,
geur vervolgen, geen Inlander in buy-over de stoffe van Ceylon, dit navol¬
tenspoorige boetens doemen , nog eeni-gende :
ge nieuwigheden ontrent hen invoeren

Het vonnis by den Raad van Justitie, zou, gelyk zy dat by schryvens van

den 19 Juli 1683., en van den 24 Fe-tot Colombo op de aanklagie van den Fi-
bruari 1697. wel nadrukkelyk ge-scaal Ferreris tot laste van den Vaandrig
asten , al welke posten ondertusschenEverard Crayvanger, over ’t grieven van

den Lieutenant , Gabriel Heyman, ge- van eenige Landvoogden zeer slegt na-
gekomen zyn.veld , schynd den Gouverneur de Heere

In’t Jaar 1666. den 23 November,geweldig tegen de borst, en na zyn oordeel
beveelen zy den Landvoogd ook, hetveel te slap te zyn, gelyk dat (chryven zy
aanstaande Nagel-gewas voor af bekendaan haar Edelheden op Batavia) niet duy-

sterlyk uyt des zelfs aparte Brief aan UE te maken, om zig daar na eenigsints te
konnen schikken.op dat subject ten Principalen geschreven

Den 28 Januari 1670. belasten zyin dato 27. November, is af te nemen;
hem geen schepen, buyten noodsaake-waar by by zig vry verre komt uyt te la-

ten over de ongefundeerdheid van dat lykheid hier te houden, dat al mede
menigmaal overtreden is , latende zigVonnis , des zelfs sentiment dieswegen
in zulk een geval al weer door denzeer omstandig ondersteunende , en beklee-
Raad dekken , hoewel het maar enkeldende met expressien en stellingen , een
t begeeren van den Landvoogd, en zynGouvernaur geensins betamelyk , en niet
Tweeden , om bysondere insigten vanvry van Passie en pertialiteyt, en dat over
nun beiden , was.een Vonnis, en decreet van den Rechter.

In vorige tyden plagten de Land-in gemoede , en na zyn beste kennis, volgens
de form van Regtspleging gedecerneerd, voogden zig ook wel aan te matigen,

om sommige Schippers van hunne sche-waar by by , en een ider, gehouden is te
Nn2 pen
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pen te nemen, en andre weer op te Matroosen van 9, 10, 11, en 12 g.
stellen ; dog dit wierd hen den 16 Au- tot 11, 12, 13, en 14 gl. dog
gusti 1676. verboden. niet hooger.

Met het verbeteren van de Soldyen Van7 en 8 gl. na verloop van 5 jaaren
der Dienaren plagten de Landvoogden op roen ii gl.
alhier, en elders, in vorige tyden ’er ook Jongens van 4, 5, en 6, na verloop
zo wat naar eygen goeddunken in te van 5 jaaren tot 9gl. dog die van
hakken ; dog hier ontrent hebben haar 6, wat kloek zynde, 10gl.
Edelheden hen al mede in’t jaar 1680.
den 17 Jan gelieven te bepalen. Cbirurgyns

Imand aan de Pen, en voor vyf jaarer
aangenomen zynde, moest zyn tyd De Opper-Chirurgyn van ’t
daar vooreerst uytdienen , en mog Casteel, tot f50en60gl.
dan door den Landvoogd en den Raac Opper-Chirurgyns. ƒ36-40

Chirurgynstot 20  24 gl. verbeterd, en, na zyt 128. 30
Onder-Chirurgyns.tweede verband , tot Boekhouder mef f1124
Derde of jong Chirur30 gl. ter maand , verhoogd werden.

Sergeanten mogten tot 2o, en, by F12 16 en 18gyn.
Enhun tweede verband , tot 24 guld. die uyt de Militie ge-

Corporaals tot 14 of 16; Guarnisoen trokken zyn, werden
schryvers, tot 16, en gemeene Solda- by haar eerste Verband

ten nog 2 gl. boven hun Gagie verbe¬ verbeterd tot f16gI.
terd werden. Krankbesoekers. 30 en 36gI.

Landpassaten, en Corporaals der A
delborsten, oordeelden zy voortaan on Ambagts-Gesellen.
noodig meer aan te neemen.

De hooge Officieren hadden dit voor De Baas der Scheeps-Tim-
recht, dat , als zy eenige qualiteyt merlieden. 156
bekleedden, zy daar zo veel surplus voor Scheeps-Timmerlieden 6 a
genoten, als het volle maand-geld be- 8 gl verbetering tot-13641.
droeg

SmidsUyt de Navigatie, of Zeevarende Tot 24gl. Dog die uyt de
Persoonen, die aan’t Kasteel, of op de Militie genomen werden 4,Slotenmakers

5162 7 gl. verbetering naschepen, die in de Provintie bleven, be¬
hunne bequaamheid.Wagenmakersscheiden waren, mogt niemand hoger

als tot Provisioneel Schipper, gevorderc
Metselaas.werden : want zulk eenen tot Schipper 20gl adidem

te vorderen, is den 2 Maart 1688. afge opper-Zeylmakers
16en 18gl.schreven; ook wilden zy, volgens Opper-Kuypers.

Onder-Kuypers.schryven 1699. den 27 Februari, niet 14g1.
Trompetters.hooger dan Stierlieden op Chaloeper 14en 16gl.

gesteld hebben. Provoosten. 13. 158l
Boekbinders. 11g

Een Opperstierman, Dog. binnentyds optre- Inlandsche Schoolmeesters by hun
tot 48gl. (dende, moest het na de

eerste verband  Ryxdaalders , en naEen Onderstierman (halveering van hun Sol-
jaaren gediend te hebben, en na dat32g.dy geschikt werden.met
hunne schoolen gestelt of ver afgele-
gen zyn, 6of 8 Ryxd., zonder kost-De Konstapels in 't Kasteel van 30 tot
geld.36 gl.

Ook wierd hen in’t jaar 1676. den
De Konstapels, en Bootsmans op kloe- 21. October, uyt ’t Vaderland verbo-

ke Schepen, 22 en 24 gI. den, imand oit boven zyne qualiteyt te
besoldigen.

Botteliers. Geen Landen, Fortressen, enz. mag’t eerste Verband 2o enKoks. een Landvoogd na zyn naam , volgens
22 gl.Schiemans. last in’t jaar 1679. den 28 Jan al ge-

geven , laten noemen.
Bootsmans-maats Zy mogen geen Dienaaren, verlossen dan
Constapels-maats die een jaar Gagie te goed hebben, vol¬

Schiemans-maats gens last van den 17Februari 1680.; dog’t eerste Verband 14
Botteliers-maats vol¬die hun tyd uyt was, moesten ook

’t tweede, 16gl.Koks-maats gens ordre den 2 Maartgegeven , en
Quartiermeesters vernieud, ver-den 20 November 1697.
Scheeps Corporaals ) lost werden.

Mog.
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nen Raad, de Approbatie van Ouderlin-Zy mogen ook geen Officieren buyten
gen en Diaconen in dat zelve jaar, maarverlof van haar Edelheden , en niet,
1686. den 21 Febr. geensins aan hemdan met afgeschreve Gagie, laten opko¬

toe, om eenigen, by den Raad gedoem-men volgens last van den 10 October
den, eer, dan de tyd van hun vonnis uyt1676. uyt ’t Vaderland, en in’t jaar
was, vry te laten.1676. 15 October, en 1678. den 11

En alzo de Landvoogd, volgens haarJan. vernieud, ten ware afgeleefde en
Ed. schryven in’t jaar 1688. den 2behoeftige Militairen , aan welke zy
Maart, nevens andre Dienaren weer inhadden toegelegt.
't Casteel zou gaan woonen, zo mogten
zy wel lyden , dat de Compagnies huy-IO Ryxd.Een Lieutenant.
sen, zo dat voordeeliger was, maar ver-8Vaandrig.
kogt wierden; hoewel dat juyst niet ge-

7 6Sergeant.
volgd is : want de Heer De Haas ver--Corporaal. 4

kogt wel eenige huysen, paarden, enz.
maar hy zelf, en de Opperkoopman,Dog , zig qualyk dragende, of met
bleven buyten ’t Kasteel woonen.Inlandsche Vrouwen getroud zynde

Zy verboden in dit zelve jaar ook aandie men aldus niet na t vaderland sen-
een Landvoogd, om iemand van de Mi-den kon) zullen zy zich als vrylieden
litie, of van de Zeevaart, aan de pen temoeten erneeren , ’t welk de Heeren
helpen, dat in’t jaar 1694. de 23 Febr.Majores in’t jaar 1681. hadden be
en in’t jaar 1697. 20 November weervestigt
vernieuwd is.Onbequame, en ongeregelde Die-

Hen wierd in’t jaar 1676. 28 De-naars , moesten zy maar afzetten , of
cember belast, geen Wissels (dat ge-Soldaat maken volgens schryven ha-
meenelyk de Landvoogd , Opperkoop-rer Edelheden van den 14 Maart, in 't
man , Fiscaal , en Cassier doet voorjaar 1681 , dat in’t jaar 1667. 29 Jan.
dat ’t geld eerst in Cassa was, te tee-vernieud is, belastende in ’t jaar 1704
kenen; als mede om wel op de valscheden 22 Febr. wel uytdrukkelyk , om of
Maaten en Gewigten te letten, en hen,’t gedrag der Dienaaren te letten, ook
die zig daar schuldig aan maakten, teom de bequame Dienaars in Amboina te

straffen ; dog hoe slordig en godloos nuhouden , dat den 8. Jan. 1682. uyt ’t
en dan de inlander met 't Nagel-we-Vaderland geordonneerd wierd
gen en betalen gehandeld is , hebbenOok wilden haar Edelheden in ’t jaar
wy bevorens getoond.1688. den 2 Maart, dat men altyd ou-

Den 28 December 1677. stonden zyde voor nieuwe Dienaaren helpen, en dat
aan den Landvoogd ook toe, by ge-men geen der zelven om kleene fouten
brek van Hollanders, swarte Matroosen(zo zy 1687. den 13 Juli belasten) zou af
ndienst te nemen, hoewel ’t jaar te vo-zetten,dog dat werd van den landvoogden
ren , den 21 October uyt ’t Vaderlandzeer zelden nagekomen, ten ware men
vel uytdrukkelyk belast was zo wei-zulk eenen van Batavia in de kyker
nig Mixstigen, als ’t mogelyk was, inheeft , en van daar een Landvoogd war
dienst te nemen.nauw bedillen wil, of ten ware Grooten

Zy eischten in’t jaar 1678. den 11.op Batavia deze of gene bequame Die-
an ook een Lyst van alle de Fortifica-naars in ’t bysonder dragen willen , in
tien , verbiedende weder alle onno-hoedanigen geval ik wel voorbeelden
dig bouwen ; ondertusschen heb ikheb gesien , dat Persoonen , by den
Landvoogden gesien , die Paleysen voorLandvoogd gekoren , afgekeurd , er
zich zelven bouwden ; die alle de stof-andre bequamer van daar weer in plaats
fen franco wisten te krygen, alzo zy 'eraangesteld zyn. Ook wilden zy in 't
geen eenen stuyver voor betaalden, terwyljaar 1688. 2 Maart de bequaamheid der
er andre om sugten , behalven dat Com-Dienaren in de Brieven uytgedrukt heb-
pagnies Timmerlieden , Metselaars , enben.

andre Ambagtslieden tot het maken vanDaar beneven moest de Landvoogd
alles , daar toe vereischt, gebruykt, ge-ook op de Overwigten der Nagelen,
lyk ook de verdere stoffen , van yser,volgens last in’t jaar 1682. den 20Maart
koper , loot , verw enz. en allerleygegeven , letten.
huysraad , daar toe noodig, al medeIn saaken van Godsdienst verboden
door roo verkeerde wegen gesogt , enzy in ’t jaar 1693. 19Juli , de Moo¬
door Compagnies bedienden gemaaktren, of andren , eenige nieuwe pligten
wierden , zonder, dat hem dit allesvoor te schryven, of die in te voeren,
een duit kostte. En zou 't de Land-of ook den gewilligen inlander, met
voogd , die daar als een Koningbranden van kalk, enz. te veel te ver
is, niet doen; ik heb eenen Opper-gen; daar weinig op gelet werd.
koopman gekend , die schreef oooZy stonden aan den Landvoogd, en zy-

kruy-Nn 3
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kruywagens, en een groote quantiteyt

HAROEKO.lood, tot een huys van hem, of de zy-
nen, gebruykt, maar in eene reys af,

De Reduyt Hoorn , en de Pagges
voorgevende, dat de witte mieren (een

tot Way.boos ongedierte, onze maejen wel gely-
kende, en dat in eene nagt wel een sta-

LARIKEpel met linnen doorwreeten kan) 'e
mede doorgegaan waren ; hoewel an

De Reduyt Vlissingen op Noessatelo,dren zeer wel wisten, tot wat voor eer
en de Pagger tot Oerien.geut het loot, en aan wat vooreen huys

En eindelyk de Pagger tot Amblauwdie planken gebruykt waren. Stoute
waar door dan 5 Sergeanten, 17 Cordieven; maar nog stouter Leugenaars,
poraals, 75 Schildergasten, en 4 Bos¬die zulke wonderen van de witte mie

schieters meer in ’t Kasteel zouden ko-ren verdichten, en die (hoe weinig be
men ; dog de verdere besettingen zouquaamheid zy ook andersins hebben
den, zo als zy waren, blyven. Maar hetnog zonderling bevorderd worden.
getal Corporaals, en Sergeanten, die 'erOok wierd den Landvoogd in’t jaa
san te veel zyn zouden, moest men ook1693. 13. Januari verboden, aan imant
verminderen; al welke posten zy nog-een Acte met Onderkoopmans kost
tans by de minste nood, in verdachtegeld, eer by dat waarlyk was, te ge-
tyden , in ’t jaar 1702. 21 Juni uyt ’t va-

ven
derland belasten weder uyt te settenZoo imand van de E. Maatschappy

By ’t sterven van een Landvoogd ver-Hoebymogt komen weg te loopen, diens sol-
wierpen haar Edelheden alle oude en sservendy verklaarden zy, in’t jaar 1694. den

van cennieuwe vonden , willende dat dan de na23 Februari, verbeurd, en aan de E.
ordonnantien maar by twee Leeden van voorMaatschappy vervallen te zyn.
sen Raad geteekend , en alles verder in te hanOm het poinct van Menagie nof
staat gelaten zou werden, tot dat zy nader desen.meer te behertigen , zoo belasten zy
over een nieuwen Landvoogd besluyt geden 24 Februari 1697., deze navolgen
nomen zouden hebben ; waar over zyde Posten by de eerste bequame gele-
zich in’t jaar 1697. den 24. Februari,genheid te lichten, en in ’t Kasteel t
verklaardenverplaatsen.

Ook ordonneerden zy den Landvoogd
by dat zelve schryven , voortaan in ’tOP LEXTIMOR Kasteel te woonen, en de Pagger Nood-
wyk maar te slechtenDe Wagt Rustenburg, en de Pag

Zy wilden ook in Compagnies dienst watzyger Noodwyk, zoo ras de Heer Land
niet meer, als 60 Slaven, of huurlin-belastenvoogd na 't Casteel zou verhuyst zyn,

7an zynegen, volgens schryvens van’t jaar 1704daar hy in ’t korte na toe zou gaan; Weduwe
den 22 Januari hebben, verbiedende weldog die Pagger Noodwyk was 'er in'
expres voor de E. Compagnie geen arelkenjaar 1712. nog
eerden, of dingen , die zy niet vanOp de Pas Baguwala, zou de bezet
nooden had , van de Weduwen derting ten minsten 16 man sterk moete
Landvoogden te koopen, of over teblyven
nemen; maar aan de Weduwe van een

Landvoogd stonden zy niet anders toe,Op HITOE;
dan water, brandhout , sout, en spe-

eryen , dog geensins eenig kostgeld,De Reduyten Haarlem, op NegriLi
oo lang zy in die landvoogdy bleef;ma, en die op Ceyt zou men Demo
noetende zy al ’t verdere inkoops beta-lieren, of doen springen.

len , dog by haar vertrek na Batavia zouDe Pagger op Caybobo, op Ceram:
men dezelve van verversching, meel,Suyd-kuit, te slegten, dog men zou
ryst, boter, wyn, speceryen, enz. mo-Wambays , of de Godong, aan den O-
gen voorsien, mits dat daar van in denraugkaja geven.
Brief ook een Lyst overgesonden wierd,
om by haar Edelheden nagesien, enHONINOA.
goedgekeurd te werden ; dog de We-
duwe van een Raad van India zou bo-De Reduyt Delft tot Poorto, en d’
ven dien nog een tamelyk genot uyt dePagger op Hatoewana, als voren te
Provisie: Magazynen mogen hebben,handelen, en men kon de saaken der
mits dat zy dan in dat zelve Moessonbestelling na Ceram ’s Suyd-kust, en
zoo 'er bequame schepen zyn) ofhet toesigt over de bygelegene Dor
anders met de eerste schepen, na Ba-pen, maar weer aan den Schoolmeester
tavia zal hebben over te komen ; alzoonder zekere tamelyke erkentenis boven
haar dat niet langer mag werden toege-zyne Soldy, aanbeveelen

staan;
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zy, nogtans zo groot in zich zelven is,gestaan ; waar van dan ook een lyst, om

die na te zien, en goed te keuren , dient dat hy byna alles, wat hy maar wil, of

overgesonden te werden. denkt, doen kan, zonder dat imand in
staat is , hem dat te beletten , weshal-In’t jaar 1697. den 20 November,

ordonneerden zy de besetting dezei ven de geene, die in de ongunst van zulk
Landvoogddy jaarlyks op te geven. een Landvoogd geraken , hoe hoog,
willende geen Wissels, als op Batavia, hoe ryk , en vermogende zy mogten
getrokken hebben zyn, genoegsaam bedorven of ten min-

Een voorname Post , waar opde sten zodanig allesins door hem , en zyne
Landvoogd te letten had, was, dat hy flikflojers , geplaagd, gehoond, bespot
volgens ordre in ’t jaar 1699. den 16 en vertreden werden , dat zy wel duy-

deJanuari gegeven , alle drie maanden sendmaal wenschen liever uyt de wee-
twinkel opnemen moest , dat zy in reld te zyn, dan daar zo te moeten le-

jaar 1701. den 5 Febr., onder de stoffe ven.

van Ternate ordonneerden alle 6 maan- Daar hebt gy ’t voornaamste, ’t geenr
den te doen. wy van de Magt, die een Landvoogd

In’t jaar 1699. den 27 Februari ver- heeft, en van de Bevelen, hem van tyd
boden zy ook , dat geen Pagter op ee- tot tyd , om zig in ’t waarneemen van
nig Vaartuyg van een Borger, buyten zyn Ampt daar na te schilken , gege
versof van den Landvoogd zou hebben ven, te zeggen hadden. Nu is 'er al-
ondersoek na eenig goed te doen. leen nog overig, om aan te wysen, wat

Zy wilden in’t jaar 1700. den 9 Fe Inkomsten hy heeft.

bruari ook de Rapporten van de Nagel- Het Inkomen van een Landvoogd is zyn In-
gecommitteerden in de Polityken Raad al vry groot. Aan Gagie heeft hy alle komen
tegen de Negotie-boeken vergeleken, en maand 2oo gulden , dat in’t jaar 2400
nagesien hebben. guld. uytmaakt. Zyn Kostgeld is 24

Zy verboden ook in’t jaar 1702. den Ryxdaalders, behalven welke hy nog 20
4 I’ebruari Reekeningen te koopen, of Ryxd. voor het onthaalen van de Buy-
daar mede te woekeren. Wat daar over ten-Opperhoofden, Schippers, Onder-
Ernst Knipping, en eenen Van Gyn over kooplieden, Boekhouders, enz. aan zyn
gekomen is, zullen wy onder de Re tafel, trekt ; dat zamen jaarlyks nog
geering van de Heer Van Wyngaarden 1147 gl., en 4 stuiv. uitmaakt.
of na zyn dood , aanhaalen. Daarenboven geeft hem de E. Maat-

Het Distilleren van de Olien van Ca schappy, nog  leggers Rhynse, Fran-
joe Poeteh, en Seree, stonden zy in 't sche, of Spaansche Wyn, ider van 40c
aar 1702. den 4 Febr. wel toe ; dog kannen ; 3 vaten Mom, of Hollands
wilden dat de oude Placcaten ontreni Bier, 2 vaten en een half Hollandsche
de Olien, uyt Nagelen, Nooten , Foeli, Boter, een Aam Hollandschen Azyn, en
Coelit Lawan, Massoy, Cassia Lignea. een Aam Olyven-Olie ; dog die 2 laat
en van alles, wat na die Speceryen, of ste posten zyn, by ’t nieuw Reglement
Canneel sweemde , vernieuwd, of we van Menagie, in’t jaar 1680 maar tot
by een nieuw Placcaat verboden zo- noodig gebruyk (dat pas 25 kannen O-
werden, die te distilleren. En onder lie, en 50 kannen Azyn uytmalsen kan

tusschen liet zeker Landvoogd de Olie verminderd; hoedanig zy ook aan zyn
van Coelit Lawan in menigte distille Ed. Zout , en Speceryen toestonden;
ren , gebruykte daar wel expres eer dog al het andre moet hy volgens de
Chirurgyn toe, en verkogt die, en an Prys courant betaalen.

dre Olien, by geheele kelders al vry Twee lasten Ryst, een last Tarw,
dier Wasch- keersen , Flambeauwen , en

En eindelyk vonden haar Edelheden Lamp- olie , tot gebruyk
ook goed den Landvoogd te belasten, In Banda trok de Landvoogd voor
geen Soldaat het huwelyk , dan alleen het onthaalen, wekelyks of om de 14

met een eerlyke Dogter, of Vrouw dagen van den Raad van Justitie, 288
toe te staan. Ryxd. en had 60 Slaven by de Com-

Uyt alle deze nadere bevelen, blykt pagnie in huur ; tot ; Ryxd. ’s maands
nu wel, dat een Landvoogd van tyd tot ider, dat alle maand nog 180 Ryxdaald
tyd ontrent veele dingen nauwer bepaald uytmaakte.

is; dog zo men dit alles met het voori- In Amboina was ’t getal der huurlin-
ge aangehaalde wegens ’t gene de gen mede van 60 Slaven , waar onder
Landvoogden wel cygentlyk, en meest den Landvoogd ook het grootste ge-
gewoon zyn te doen, vergelyken wil, tal, of wel 30 of a0 had, zynde de an-
dan zal men bevinden , dat hy des niet dre onder den Opperkoopman , Capi-
te min een Oppermagtig bestierder, meer. teyn, Predikanten, of der zelver We-
dan menig Koning in zyn Ryk, en dat duwen, en meer andren, verdeeld.
zyn gezag en magt, hoe bepaald die ook Ook mag een Lan dvoogd rot

ge-
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geen naam hebben, en egter in eengebruyk van zyn huyshouden, voor 3
jaar al veel geven , maken een post zoof aoo Ryxd. aan goed uyt de Compag
groot , dat die niet wel uyt te druk-3nies winkel doen haalen, mits van
ken is; maar daar is een groot onderVaderlandiche ; per Cento, en van ’t
scheid tusschen een edelmoedigen Land¬Indische ; per Cento winst betalende

voogd , die een man van eer, van ge-dog al wat hy meer neemt moet hy
moed , en van een tedere gewisse is,volgens de Pryscourant voldoen. Wa
en tusschen zulk eenen, die geen eerhy met geld of goederen , op de Nage¬
in zyn lichaam heeft , die baatsugtig,len tegen 100 ten 100, en nog dierder
en een bloedsuyger is. De eerste is, metuyt te zetten , door bestel der Buyten
het gene de E. Maatschappy geeft, ver-Opperhoofden wint, is niet wel te zeg-
genoegd ; dog de ander heeft noyt ge-gen, maar maakt zekerlyk een groote

Fost uyt noeg , hoe veel hy ook eerlyk of on-
eerlyk trekt , zeggende met zekerenHet Water voor ’t Kasteel, als me-
Landvoogd noyt, iet anders , alsde de Visschery-plaats op de Pas Bagu-
geeft de helft, welk zeggen 20 deurwala, en aan de Laha, is de zyne, daar
drong door gansch Indien , dat zekenhy, of zelf van zyn volk Visschen laat
spotter zyn naam boven een nieuween die Visch verkoopt, of wel dat Wa-
Poort van zeker Kasteel ziende , aanter, en die Visscheryen aan dezen of

genen Verpagt, welk laatste wel he een ander vraagde, wat willen die drie
fatsoenelykst, en ’t edelmoedigst is, en letters G. D. H. boven die Poort in 't

egter al een schoonen stuyver geld op- Kasteel zeggen; die daar op antwoord-
brengt. de, het is de naam van den Heer Land-

voogd alhier; dan ben ik, zey de anderDit zyn Inkomsten, die bekend, er

eerlyk zyn; maar zyne grootste winster wel lustig misseid: want men heeft mi
zyn die, welke aan ider een niet bekend wys gemaakt, dat het wil zeggen, Geeft
zyn; en die zyn ongeloofelyk groot De Helft; ’t geen men ’er ook mede spel-
als hy en de Opperkoopman cene lyr len kan; een zeggen , dat alzo waar en
trekken; want dan snyd hun mes over- recht op zyn snede voortgebragt was,
al dubbeld, hunne winsten zyn zeeker als het zeggen van eenen Vreemdeling,
en zeer weinig lieden weten het ; daa die de Geregtigheid in een kleen rond
zy, in oneenigheid levende , oorsaal poven de Vergader- zaal van zekeren
zyn, dat dan geen van beyden van zul Raad van Justitie in een grauwe hart-
ke voordeelen iets trekken kan steen uytgehouwen siende, en veinsende

Dus trekken zy dan te zamen van de niet te weten wat 'er op stond , aan de
Overwigten der Nagelen , van de Pak- Bode van Justitie in zekere Landvoogdy,
ken , die zy, in plaats van in Comps daar het Recht schrikkelyk met voeten

Winkel volgens de ordre te laten ver getreden, en uytnemend slecht gehand
koopen, aan dezen of genen Chinees haaft wierd, vraagde, wat het was, ’t geen
die hen de meeste winst 'er voor bied hy daar op uytgehouden zag. Kond gy
overgeven, die dan , om daar ook nog dat niet zien, zey die Bode, het is de
een winstje op te hebben, dezelve by Gerechtigheid, of een Vrouw, die geblino
stukken ten duurste verkoopt , dat eg is, en die het swaard in de eene, en de schaal
ter den Ingeseten zeer drukt, en teger van Geregtigheid in de andre hand heeft.
de bevelen van haar Edelheden is Is het de Geregtigheid, zeide de ander,

Zo winnen zy al mede te zamen, ik heb ze noyt zo kleen, als hier gezien
met Ryst voor hen dier te laten ver De Bode, die hem zeer wel begreep
koopen, gevende de Compagnie 20 : en wist, dat hy de waarheid sprak, gaf
25 Ryxd. voor een Last, en trekkende hem dit antwoord: Gy hebt gelyk; maay
wel drie of viermaal zo veel aan winst. zegt dit tegen geen ander, als tegen my;

Daar is geen een van de Buyten-Op want anders zoud gy, eer gy het dagt, ook
perhoofden, die niet 't een of ’t ander wel eens konnen gevoelen, dat gy nu maar
voor den Landvoogd doen moet , daa van verre, en buyten schade, ziet. En’t is

een zekere en groote winst voor hen zekerder dit te denken, als te zeggen.
in is. In welke vergaderingen nu de Land

Daar zyn ’er geweest , die een part voogd, en hoe hy daar zit, zullen wy
in de Araks- en Saguweers-pagt hadden ter plaatse, daar wy van dezelve hande-
dat al een schoonen stuyver opbrengt len, aanhaalen

De dagelyksche Geschenken, het O¬ De Tweede naast den Landvoogd in
rangkajen-Feest, 't Distilleren van Oli rang is de tweede Persoon van de Land-
teyten , het Lont-draejen (dat maar voogdy, anders de Opperkoopman ge¬
zommigen gedaan hebben) en de Ge naamd; van welke het nu onze tyd zyn
schenken voor deze en gene Ampten zal te spreken.
enz. behalven 100 andre dingen, die

VIER-
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VIERDE HOOFDSTUK.

VAn den Opperkoopman, of Tweede der Landvoogdy, en wat tot zyn Ampt
behoord. Instructie voor den zelven. En voor den Administrateur der Vivres.V

Nadre Ordres harer Edelheden ontrent zyn Ampt. Wat verder tot dit Ampt be¬
hoord. Zyn Inkomen. Van den Capiteyn, en ’t geen tot zyn Ampt behoord. Des
zelf inkomen. Van de Predikanten. Van de Opperhoofden van Hitoe, en Ho-
nimoa. Instructie voor de Opperhoofden der Buyten-Comptoiren. Verdre Or-
dres, voor hen daar bygevoegd. Van den Fiscaal, en zyn Ampt. Instructie voor
den Fiscaal van den Houten, en verdre ordres, daar bygevoegd. Wie tot dit Ampt
het bequaamste schynd gekoren te moeten werden. Zyn Inkomen. En verder Werk.
Van den Soldy-Boekhouder. En van’t gene baar Edelheden ontrent hem Ordon-
neeren. Hoedanigheid van dit Ampt.

van vuiren -, bayen-, ofte ander ligtVan den OPPERKOOPMAN. 7
Hout, als 't welk dito Mieren uytne-77

7 mende zeer onderhevig is , op deEse Heer heeft naast den Land-
3

Kleede-Pakhuisen werden aangehou¬voogd een groot gesag, aange-
den. De schade van boven geschiedsien hy eygentlyk als Administra-
meest door ’t lekken aan’t dak, waarteur, en Behandelaar van alles, wat den

op wel agt genomen diend, ende dik-Koophandel in die gansche Landvoogdy 27

wils (in ’t Regen- Moesson voorna-betrert, door de E. Maatschappy aange
mentlyk) daar na uytgekeeken, of er-steld is , weshalven ook alle de Pakhui-

27

gens eenige lekkagie werd bevonden.sen voor zyne verantwoording loopen 77
gelyk hy ook alle de Contanten , en
alle Goederen van de E. Maatschappy, ’t Geen in dat kas, by ongeval,
onder zig heeft. komt te bederven, blyft buyten lasten77

Maar om rechte kennis van 't Ampt van den Administrateur, maar zal hy
77

van dezen Heer te krygen, konnen wy daarentegen hebben te vergoeden de77
geen grooter licht, dan door de In- schade , die uyt onagtsaanheid gere-
structie, na welke hy zig richten moet, sulteerd is.33
erlangen, die aldus is luydende :

De zelve zal niet hoeven nog mo-
mogen eenige beschadigde nat gewor¬27

Instructie voor den Op- den, of andersints bedorve Pakken27

Kleeden in ’t Pakhuys te ontfangen,27PERKOOPMaN des Ka-
zonder dat den Gouverneur daar van al-77steels Victoria, waar na voorens kennisse gedaan zy, ten eyn-77
de zyn E. Ordre geven mag, om zo-dezelve hem in zyne 7

danige qualyk geconditioneerde Pakken27Administratie zal heb-
aanstonds, present twee Gecommitteer-
dens, als ook den Schipper, en Boek-ben te Reguleren.
houder, die ze overgebragt hebben,
te openen, en visiteren.Ewyle meest alle Compagnies Ef-

D fecten in , en aan dit Kasteel tot
des Opperkoopmans verantwoordinge Ende zal wyders daar inne zodanig37
loopen , immers voor zo veel by de gehandelt werden, als wy by speciale23
Negotie-boeken schuldig staan, zal het Ordre op het openen van Pakken,23
zynen pligt wesen, dezelve vlytiglyk Kassen, &amp;c. item het beleggen der
gade te slaan, en onder anderen be Attestatien, ofte Certificatien, hebben
sorgen, dat de Kleeden in Compagnies geprescribeerd, welke Ordre altoos voor37

Pakhuysen, nog van onderen, nog van de hand opgehangen diend.
boven schade lyden door de witte Mie-

ren, tegens welke swarigheid de beste Maar diend zorg gedragen, dat van
remedie is , dat de stellingen van hard alle lekkagien ofte mis-vallen op de23

hout gemaakt werden , ende hoog aankomende Cargasoenen, of anders37
boven de vloer verheven staan, op dat vallende , terstond attestatie beleid
'er gelegentheid zy, dezelve altoos te werde, zonder juyst, daar mede377
konnen visiteeren ; item dat ’er geene te wagten , tot dat schip, veel min

33
kisten, kassen, of diergelyke dingen, alle de schepen,’t cenmaal gelost zyn,2
I. Deel. o want
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want die tot het lossen van den Ryst en voorts alles wat successive gesonden

33 21
gecommitteerd zyn geweest, konnen van werd, te weten by ponden en stuks.22 27

den ontfang aparte verklaringen doen stellende daar tegen over ’t geen ag-L.
en weder die de visite van Vlees en tervolgens de drie maandelykse reec-77 7.

queningen aldaar uytgegeven en ver-Spek by gewoord hebben afsonder¬77 L
oirberd is , welke sake, hoewel vanlyk; mitsgaders zoo in andere saaken7.

van gelyken; dog alles zo boven van kleyn verstand zynde, by onderlatin-27 20

de Pakken gezegt is, met ondertei- ge voor dato een merkelyke confusie33 77
keninge der Scheeps-Overheid, die heeft veroirsaakt , tusschen den Op-7

de Goederen ofte Waren aangebragt perkoopman, Joan de Vogel , en den27 20

hebben, verstrekt, ten eynde men op Vaandrig Adriaan van Parordt , gewe-27 77
't laatst niet in twyffel en Confusie gera- zen Commandant tot voorsz. Manipa,27 27

ke, wie by deze en geene Parthy pre- beide nu overleden.77

sent waren, vermits niet altoos een en
De Opperkoopman zal alle afgaande

dezelve lieden daar tegenwoordig kon-37 factuuren in een bysonder bock perti-77nen wesen.2 nent insereren , doende de aankomen-
de by den anderen als in een boek

7.Op dat men altyd weten mag, hoe
ordentelyk te samen naeyen , en in-20veel, ende welke koopmanschappen,77 binden.20ook tot wat pryse, hier ten Comptoi77

ren berusten, zullen, voortaan in ste Item by zig hebben een Cognosce-73

y de van een (gelyk tot nog toe geschied is ment-boek , waar inne de versondene77

twee Pakhuys-boekken moeten werder originelyk ende onderteykend , zullen7
geformeerd, waar van het eene by den werden geschreven , , d’ inkomende

77 20

Gouverneur varen, en het andere on moeten (gelyk van de Factuuren is
der den Opperkoopman verblyven zal, gesegt) te zamen werden genaeyd,33 20

die maandelyks in die beide zal doen hoedanig ool het gebruyk nu al lang17
3 noteren ’t geen aankomt, en afgaat gewecst is.27met behoorlyke Certificatie.

Van de afgaande ofte verftrekte Goe-
deren, Contanten, Vivres,&amp;c. aan de77Geene verstrekkinge van Kleeden,

Comptoiren zal al terstond Facture ge-ende Goederen, nog Contanten, ofte27 maakt , ende den Gouverneur behan-77Vivres, onder des Opperkoopmans be¬
digd moeten werden , omme na in-

wind staande, zal aan den Winkelier
sertie  't zy in Missive, of Dag- Re¬Cassier, ofte Bottelier mogen geschie
gister, daar nevens te werden geson-den, of eenige van dezelve elders heer
den, zonder met dezelve tot naffercversonden werden: gelyk ook geene33 gelegentheid te wagten, ende op dat,27Gelden by hem in de groote Cassa zul-

77 gelyk het anders ligtelyk beuren kan,
22len worden ontsangen , dan by Ordi-
daar inne niet overgeslagen werde, ’tnantie , van den Gouverneur onder-

geen door den Constabel, als van de77teikend.
Wapenkamer; Smisse, 't Equipagie-
huys, de Werf, &amp;c. afgelangd is, zalDe Kleeden, en andere Goederen,
y hy zulks uyt hunne respective maandc-die men na de Buyten-Comptoiren send.

233 delykse Reecquening in een Memoriaal-
als aan den Winkelier volstrekt zullen

boek , daar clk Comptoir zyn eygengetaxeerd werden, ten pryse zo dezel
Cobiertje heeft, overschryven, om t've inkoops kosten, maar diend gelet,
clkens, wanneer eenige Factuure afgaat.dat de Provisien, en Aumunitien na77
daar uytgetrokken te werden, ’t geenManipa, tot behoef van de Guarni-
men bevind open te staan , noterendesoen-houding, in de Reduyt Wantrouw
dan onder ’t zelve, dat zulks in zo-gaande , daar men geen Boekhouder2 danigen Factura opgebragt is, mits¬heeft, tot niet meerder ofminder prys37 gaders ’t zelve met een lyn afsluy-21werden in Credit van dito Reecquenin27 tende.77gebragt, als dezelve te voren zyn2

derwaars gesonden, ende zal tot we- De Specificatie-boeken namentlyk77
ringe van verdere abusen noodsakelyk van Onkosten, Fortificatie, ende rand-2 2
by den Opperkoopman moeten werden soen, zullen onder desselfs opsigt, na77 2
gehoudeneen apart schuld-boekjen, con de wyse, die men tegenwoordig ob-27 77
cernerende de Reduyt Wantrouw op Ma¬277 serveerd, gehouden, ende ook vervol-
nipa voorsz. waar inne distinctelyk

2. gens gecopieerd werden, mits alvorens21
by debet en credit werde in en afge- de reecq. van den Winkelier, Cassier2 21
schreven, eerst ’t geen per restant de en Bottelier exactelyk na-rekenende20 37
jongstgeslotene boeken , na voor- en optellende ; want den Gouverneur

27 27
gaande accurate afreccqueninge met niet gelegen komt zulks in eygen per-X

den Sergeant onder den zelven berust, soon zelfs te deen, als die in 't over-
sien
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ne nadere limiten voorschryven, maar77sien van gemelde reecg. gemeenlyl
cenlyk zeggen , dat in 't Groot-boekmaar let op de deugdelykheid van de 77

20 veel specificatie moet geschiedenverstrekkinge, en ontfang , by dezel
21

als eenigsints mogelyk zy in eenenve aangewesen, en opgebragt.27
regel te comprehendeeren : Item in't
zelve Groot-bock mede aanwysen deZo haast elke maand ten eynde is77

Folia van ’t Journaal , gelyk nieuw-zullen de Bottelier, Cassier , Winkt 7777
lyks van Batavia geordonneerd is, oplier, als ook de Guarnisoen-Boekhou

20
dat men niet genooddrukt en werdeder , den Opperkoopman pertinentelyk77

iets willende opsoeken, terstond hethebben op te brengen, ’t geen nopen 7777
Journaal te doorsnuffelen.de hare saken in de Negotie-Boeken in- 21177

geschreven moet werden , ende by
77 Maar ’t meeste in deze saaken, en-aldien zy daar inne versuymig zyn

de ’t geene wel’t noodsakelykst waar-zal hy ’t zelve den Gouverneur terstond27
genomen moet werden, is het besor-bekend maken , omme behoorlykt 77

gen , dat de respective loopende Ne¬Correctie daar tegen te doen. 772
gotie-boeken zonder veragtering gecon-
tinueerd werden, ende dewyle uyt na-Dies zullen ook de Boeken van der

7

latigheid in dezen veele quade uyt-Cassier , Winkelier, ende Guarnisoen
77

vallen voor den dag komen, zullenBockhouder, dik wils met die van de77
daar omme deze navolgende pregisi-Negotie geconfronteerd moeten wer-
teiten promptelyk moeten werden geob-den, op dat er geene differentien voor
serveerd.vallen.

’t Geen ten behoeve van Schepen Alle maanden moeten de Negotie-77en Chaloepen , door den Winkelier77 boeken effen gesteld , ende nevens ha77Bottelier , Cassier , en ook door de
re Copyen aan den Gouverneur Geëxhi-

Werfmeester, werd uytgegeven , zal beerd werden, op dat zyn E. volgens
alle maanden werden geboekt, zon Ampt als Directeur, volkomen ken-
der daar mede te wagten, tot dat de

nisse hebbe, hoedanig alle parthyen77schepen, of chaloepen, vertrekken. werden ingeschreven , ende op dat77

hier inne geene haperinge zy, zullenEnde hier van moeten exacte conti-
77 voor ’t inschryven van de posten, in de
nucerende Scheeps-onkost-boekjes wer-77 voorleede maand voorgevallen , 15
den gehouden , waar inne alle precisi-7 dagen mogen dienen, 't welk immers

teyten van dag, en datum , correctelyk
behoorde genoeg te wesen.

aangemeld staan, ende zullen de Hoof-
den der respective Schepen met eygen Als by exempel, op 15 Augustus zul-
hand onderteikenen, zulkes ende zulkk. len zyn E. de Boeken, of ten minsten

7ontfangen te hebben.77 het Journaal , geëxhibeerd moeten
37

werden, effenstaande tot ultimo July.
De Vivres, en andere waren, aan

77 ende de Copye tot ultimo Juny mits¬
77de Schepen verstrekt moeten ten pry20 gaders al vervolgens het gansche jaar
20ze inkoops gelaxeerdwerden, ende on

77

aangesien van de Werf veele dinger
77 De nalatigheid , in dit stuk ge-

ongeschat werden uytgegeven, zal77 pleegd , heeft men voor dezen t'el-
77egter daar van behoorlyke Annotatie

77 ken male met verbeurte van een maand
geschieden.77 Gagie, ende dat zonder eenige excep-

tie te admitteren gecorrigeert, uytge-Gelyk nu al in gebruyk gekomer
zeid door kennelyke ziekte.

is, zal de Opperkoopman de Reccquenin.20
van de Consumptien omstandig nasien,

20 Ende zullen als nog in gelyke breu¬
20 wanneer de Opperhoofden der Sche-

ke vervallen den Cassier Winkelier77pen eenige nieuwe Victualie eysschen
27 Bottelier, en Guarnisoenboekhouder

Examineerende op ’t aldernaust, of zy
27 by aldien te blyken komt, dat door

in hare dispencen den ordinairen tax var
7 hare nalatigheid den voortgang van

rantsoenen niet zyn te buyten gegaan
77 deze nodige Ordre gehinderd werd.

ende indien daar inne niets te reproche-
77
ren valt, zal hy haar met een brief Alle 6 maanden zal Balance in debi-

77ken aan den Gouverneur addresseeren
27 ta forma op de gementioneerde Negotie-

maar zoo zy geen goed huys gehou37 boeken getrolken, en den Gouverneur
den hebben, zyn E. daar van advys2 geexhibeerd moeten werden , op dat37doen.

7. men naderhand in 't sluyten niet vele
Nopende de Styl in’t houden der dagen en weeken daar mede besig77

; Negotieboeken, zullen wy in dezen ge hoeve te zyn.
37

OO 2 Het
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gens speciale last, van haar Ed. de ho-Het wegen en inkoopen der Nagelen, 77
ge Regeringe aldaar dit jaar bekomenloopt ook tot verantwoordinge van 3337

waar by dan ook gaan moet den prin-den Opperkoopman, ende zal hy der 7737
cipalen Eysch voor ’t naastvolgendehalven wel te letten hebben, dat de-

77 77

aar, mede by den Gouverneur, en Op-zelve heel droog en suyver, sonder vuy-
7727

perkoopman, na exacte gedane colcula-ligheid , steelen , bedorve Nagels, of 2
tie, onderteikend, zynde hier ool-Moernagels, ontfangen werden. 2
by ons volgens Ordre van ouds geii-37

seerd een provisioneelen eysch voor af teHet wegen zal niet mogen geschie-

senden, om te dienen, in kas de laar-den, als in presextie van den Orangkay,77
fte niet te regt quamen.die by den Gouverneur daar toe ge-77

committeerd is.
Alle jaren, voor ’t sluyten der Boe-77

ken, zal de Opperkoopman de Generaa-Van den ontfang moet pertinent boek 7

le effecten, zo van Koopmansz. als Vi¬gehouden werden, met specificatie van
wie, ende hoe veel, ontfangen zy vres, pc. onder zyn bewind staande,27

zo veel doenlyk is , item de Wapen-ook op wat dag.17
kamer, en Smids-winkel, tegens de
Boeken nasien , ende den GouverneurDe Ordonnantien , tot betalinge van
het different wedersyds vertonen , omgemelde Nagelen, zullen by den Gou2

verneur onderteykend, ende door den daar in verder gehandeld te werden,
Cassier voldaan, en bewaard werden. zo als zyn E. na billikheid zal vinden77

te behoren-

Geene betalinge van dezelve zal der De Ordre op het administeeren der
Opperkoopman zig onderwinden, zelf- Vivres in de Magazynen, hebben wy21077

niet van’t geen de Orangkay en Land¬ hier agter aangebonden, om te dienen37
raden, wegens; Ryxd. van een barot tot Narigt van den Opperkoopman, zo
competeerd, veel min zal hy uyt voorsz wel als den Bottelier.

haar contingent zig zelven eenige beta¬7
linge van verkogte, geborgde Stoffen, Compagnies Slaven , komende te
of Goederen approprieeren , ofte aan sterven, zal de Opperkoopman helpen77

niemand anders zulks toestaan, op zorge dragen , dat daar van behoor-77

swaare Correctie. lyke Attestatien belegd werden ; ag-77

tervolgens welke dezelve na dezen
Alle 4 maanden zal de Commandent eens ter maand, en niet des jaars.

tot Manipa hebben over te zenden moeten werden afgesz., volgende tel-
reekening van ontfang, en uytgift , die kens onder aan dito Attestatie, op wat
dan zodanig, elk op zyn eygen plaats, dato zulks geboekt is, welke Attesta-
naamlyk in 't Onkost-boek specifice en tien dan ook jaarlyks neffens de Ne-
kortelyk in 't Journaal, &amp;c. zal ge¬ gotie-boeken by Authenticque Copy in
insereerd, en geboekt werden. een Boekjen na Batavia moeten

gaan , waar op insgelyks te letten
Op ’t sluyten der Boeken ,gelyk staat.77

ook by ’t formeren der nieuwe , zul-
Ende alzo wy ervaren, hoe de ree-

len in dezelve de restanten der Buyten-
kening van uytgeschootegelden, voorComptoiren, &amp;c. van stuk tot stuk, zo
het opvangen van particuliere Slavenwel die te gelde staan, als niet, ge-
telkens ten agteren raakt, en dat mitsspecificeerd werden , item ook alle 't
afsterven van zommige der zelve , inGeschut, met de vordere Ammonitien,
banden of hegtenis zynde, zo zalende wat meer by 't Casteel Victoria,
nodig wesen , dat de Opperkoopmande Werf; als Chaloepen, en andere
het ooge daar over al mede zorgvul-Vaartuygen, ongetaxeerd berust, zon-

dig late gaan, confronteerende Comtyds21der iets na te laten , dat noterens
het Boekjen dien aangaande gefor-waardig is.

meerd , en nu den Fiscaal opgedra-27

gen, met de reekening by de Negotie-boe¬Hy zal ook hebben zorg te dragen.
ken lopende , tot preventie van meer-dat alle jaren onder ultimo Augastus, de
der verwyderinge ende werd hiereffective restanten der Koopmanschappen,
bygevoegd Extract van’t geen wy totContanten Vivres, Ammunitien,en voorts
Ordre en Instructie ontrent het zelve3 alle ongetaxeerde Goederen, by pertinen
subject den Fiscaal voorsz. hebben be¬te Specificatien werden opgenomen
last, om te dienen tot Opmerkinge,om, door den zelven nevens den Gou-

en Narigt.21veraeur onderteikend wesende, mei
y die van de Buyten-Comptoiren na Bata¬ ge-Het sommier dan , van’t geen
via gesonden te werden , agtervol zeid is, zynde, dat den Opperkoopman,77

VOOr
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voor Compagnies effecten alhier aan ’t ren , hoe veel, en hoedanig: Item77
Kasteel te verantwoorden, en wyders na beste vermoeden , waar van be-

23

goede aanwysinge te doen heeft van schadigd , ’t zy nat geweest, of van37

alles , wat by de Negotie-boeken dehet ’t ongedierte doorbeten, veel of wei-2
33 loopt, de rest, mitsgaders wat meer nig.77

berigt van desselfs Qualiteit en andere 6.
bygevoegde Funciien, nopende het27 De Nomber van het Pak moet in

Ontfangerschap van Compagnies Domi- de Attestatie, of verklaringe, niet al-17

nien , item directie der Weesen Saken, leen genoteerd, maar ook het Briefken,77

als president in dat Collegie, te zeggen daar binnen gebonden, in deselve geco-77
valt , werd Gerefereerd aan de ordres.77 pieerd werden van woord tot woord.2

daar toe gehoorende.
In’t openen der Kassen, of Kisten,

Was Getekend, zal men die voet mede houden, na-27

mentlyk.27
Amboina aan ’t Casteel 8.

Victoria , dezen 14.
Hoe Gemerkt, en wat Opschrift.Mey, 1678.

9.

Hoe de Gestaltenis van buyten was,ANTHONIO HURDT.
’t zy eenlyk gespykerd, of dat boven

dien met Goeny omkleed , en met
Rottang overwonden was, of niet.

10.Ordre op het openen der
Al voords in hare presentie geopendPakken , Kassen , Va-
zynde , wat Goederen , quantiteyt,117

ten , en ontfang van Gra- en qualiteyt , daar in waren bescha-7

digd, of niet.7nen , om agtervolgens de-
II.

zelve nopende ’t geen ont- Geen Vaten , ’t zy Vleesch , Spek.
Boter, Wyn, Arak, &amp;c. zullen mo-7breken mogt, wettige Ge¬
gen ontsangen, ofte in ’t Pakhuys77tuygenissen te formeren. gesloten werden, voor dat zelvedoor27

expresse Gecommitteerden, present de Op-17
I. perhoofden der Schepen, te weten,20

DE Getuygen moeten bequame1 Schipper, en Boekhouder, die beyde77
ELieden zyn, om van de gestal t Cognoscement daar voor geteykend20
te der Pakken te konnen oordeclen, hebben , behoorlyk gevisiteerd zyn,7

moeten ook geroepen en versogt wer- t welk ook verstaan werd van qua-27

den, ’t en mogen geen Suppoosten, nog lyk geconditioneerde Pakken ; item we-20
maagschap , wesen van de geen, die gens het openen der Kassen, of Kis-77
Regt. is, welverstaande geen zodani- ten, waar af gemelde Opperhoofden,77

ge Suppoosten, die door de respective27 zoo wel, als de Gecommitteerdens ver-20
Administrateurs dagelyks in hare Pak klaring te geven hebben.77

huys , of Winkels, werden gebruykt.77 12.
2. Alle inkomende Graanen moeten77

Zy moeten zien, of het Pak van ook, present twee Getuygen , by27
buyten wel gesteld is, te weten; niet77 deugdelyke maat ontsangen werden,7
bol of bobbelagtig, niet hernaeyd,77 en zo daar op eenig verschil is, zul-2
maar hegt vastgesloten, mitsgaders77 len den Heer Gouverneur, of den Op-
droog.

77 perkoopman, daar van by tyds adver-
3. teere n.

27Ende in het openen vlytig agtslaan,
13.

of de goeny en banden van binnen, Zullen de respective Administrateurs
niet los gesneden zyn geweest, en of der Goederen van voorstaande gestal-20
de banden , als ook de hals van de

3 te , als ook die gestelde Gecommit-
Sak, ontzegeld, item de Sak nergens teerdens, ofte versogte Getuygen,77
3 los getornd was. Perfecte Notitie houden harer bevin-37

4. ge, te weten , ider apart, ende niet2Dat zy dan de Stukken ordentelyk, een voor allen , omme dezelve, in-7

een voor een , wel tellen , en zoo27 geval van te kort komen, naderhand7
daar ontbreekt , andermaal overtel- aan den Secretaris overgelevert zynde,77len.
2 daar van te maken zodanigen Attesta-

tie, ende Verklaringe, als tot beve-En zoo eenige stukken te kort, of-
stiging der waarheid genoeg zal zyn,

te boschadigd zyn, moetense verkla- ende die de gestelde Gecommitteerdens,
Oo 3 of
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of versogte Getuygen , onder presen- lekkagie, de Gouverneur fatsoenlyk
tatie, ofte wel, des vereyscht werden ordre moge stellen
de, met prestatie van Eede, dan ool
zullen gehouden wesen met eygen ; Maar zal zodanige Visitatie moe-

handen te Onderteekenen , dat haa ten geschieden, al eer de Vivres in 't77 77

lieden by dezen gewaarschouwd blyft Paknuys zyngeborgen, andersins zou¬
de de lekkagie loopen ten laste van de

Gegeven binnen ’t Kasteel Victoria, in geen , die ze ontfangt77
Amboina, den 18. Januari, in’t jaar

1669. en Gerenoveerd, desen 14 Mey, Insgelyks , wanneer eenige provi-
1678.

sien elders werden versonden, zullen22
de vaten gevisiteerd moeten werden,Was Getekend, 21
op dat de Schippers of Stierluyden, die77ANTHONIO HURDT dezelve vervoeren , en alzulks mede

de Hoofden der Comptoiren, niet klag-
tig vallen, van haar Contingent niet te
hebben ontfangen

Instructie voor de Admini- Alles, dat by versuym of onagtsaam-
heid vervalt , zal ten laste van den77strateurs van 't Maga-
Administrateur loopen, dies de zorge7.zyn der Vivres binnen ’t hem bevolen blyft

7.

CasteEL alhier.
Maar ’t beurd zelden , dat in deze

Administratie op de natte waren eeni-EProvisien zullen volgens den naInstructie
ge lckkagie komt te vallen , dewyleLbeschreven Tax aan de E. Compvoor den 33
de vaten behoorlyk geconditioneerdwe-Admini. ,, verantwoord moeten werden

strateu sende, meer quantiteit inhouden, als
der Vi¬ Een legger Wyn. dezelve hier voren zyn getaxeerd, e-350 kann77
vres

venwel eenige onmydelyke wanheidDog de legger Arak werd27
buyten schuld voorvallende, zal zulksvan Batavia gesonden

tot opordre van den Gouverneur goed ge-360dito.
daan worden, mits alvorens onder pre-Dito Aam Olie of Brande-

wyn. sentatie van Eede verklaard werde, datodito.
Dito vat Vleesch. de lekkagien zodanig gevallen zyn,350pond.
Dito Spek. als hy eeniger maten, ’t zy met ge-250dito.

Dito last Zout, Ryst, Tarw tuygenis van den Kuyper, ofte uyt de27 30Odito.
Dito Picoll 1ookatti Chi- vogtigheid, die effective op de vloer

nees, zyn Hollands. bevonden werd , &amp;c. zal weten aan182.
Dito vat Boter. te wysen.280 pond23

Dito flapkan word gere-
kend tot Mutsjens. 10 Tot verkoop, ontfang, ofte uyt-

Een Ryst-maat van 73 gift, van provisien zal niemands or-)
pond werd gerekend te donnantie, als des Gouverneurs in qua-

2houden. liteyt van Directeur, ofte zyn E. ge-100p. zout
constitueerde , by desselfs absentie, siek-

En op dat dit goeddoen aan de E77 te, ac. mogen werden gevolgdOp
Comp. gevoeglyk, en zonder klagten pene van deportement.37

geschiede , zullen alle vaten, natte
Waren inhoudende, zo haast dezelve Zo en zal ook aan niemand, hy zy

uyt de schepen aan land gekomen ook wie ’t wil , buyten zyn E- con-27 77

y zyn , in presentie van Gecommitteerdens sent, eenige provisie op voorrraad mo-21
werden gevisiteerd, ten overstaan var gen werden verstrekt, om naderhand7

den Schipper, ende Boekhouder, die de betaald, of afgerekend te werden.
Cognoissementen hebben getekend, om
me van de bevonde wanheid pertinen. 5 De Ordonnantien, strekkende tot
te Attestatie zonder uytstel gemaakt te verkoop van Vivres voor Contant7

werden , by dezelve Gecommitteerden. zullen niet voldaan werden , dan al-27 77
ende Scheeps Opperhoofden ondertey- eer den Cassier daar op heeft gete-77 73

kend, ten eynde op ’t afschryven der kend, dat de penningen by hem zyn
ontfangen, ende niet alleen zodanige

In’t Jaar 1695. wierd een Vat Boter op 309 Ordonnantien maar ook alle andere,
en den 25 Juni in’t jaar 1696. de nieuwe Fuft die by zyn Ed. ofte door desselfs spe¬
op 310 pond, en een pot Bengaalse Boter op 126

ciale ordre verleend zyn, mogen geen7pond, den 5 Februari, en den 12 en 17 Novem-
ber, in ’t jaar 1697. gesteld. sints verwaarloost, maar moeten wel

be¬
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bewaard worden, om, des vereischen
de , tegen de gedane inboekinge te
konnen nasien.

vaten , of hoepenGeen ledige
zullen verkogt , of weggeschonken

22
mogen werden op verbeurte van 677
maanden Gagie, zo den Bottelier, ofte

77
3 iemand anders , bevonden werd zulks
buyten Ordre gedaan te hebben.

Aan niemand zal eenig randsoen van
Wyn, Arak, Vleesch, of Ryst voor
ofte na den gesetten tyd , verstrekt
mogen werder, als op schriftelyk

Consent van den Gouverneur ; op ver-77
beurte van de waarde der alzo ver

strekte randsoenen , boven arbitrale
21

Correctie

Alle maanden moet aan den Gou
verneur werden overgeleverd , eene

pertinente specificatie, van’t gene tot27

randsoenen, fortificatie, of onkasten, door
den Boitelier uytgegeven verkoft, of

byontfangen is , welke specisicatie
zyn E onderteikend wesende, zal der
Opperkoopman werden behandigd, on
dezelve behoorlyk in te boeken.

De Ordinaire Generale Rantsoen-en

Specificatie-Bocken zullen by den Op
perkoppman werden geconcipieerd , dog
waarin hy ook den dienst van der
Bottelicr ofte Kleyn- Administrateur

voor zo veel desselfs ledige tyd toe
77

laat, gebruyken mag

Was Getekend,

Amboina aan’t Kasteel

Victoria, den 10 Mey,
1678

ANTHONIO HUBDT

Uyt deze twee Instructien kan men
ten naasten by zeer wel zien , en begry-

pen , wat 'er eygentlyk tot het Ampi
an den Opperkoopman behoord, hoe

wel het haar Edelheden behaagt heeft
na dien tyd nog verscheide zaken daar be¬

neven te ordonneren, of ook wel de vo

rige te vernieuwen.

In’t jaar 1657. schreven zy hem aan.
dat hy, en alle Opperhoofden, de erreu

ren, en fauten, in hunne Boeken , aan
stonds zouden moeten betaalen

In’t jaar 1666. den 23 November.
dat hy de Negotie-boeken op Ustimc
Februari zou moeten sluyten.

Eyschten ook in’t jaar 1677. den 12
October een jaarlykse Specificatie-Lyst
van Compagnies ongetaxeerde Goede-
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ren; als ook in’t jaar 1678. den 11 Ja¬
nuari, jaarlyks een Lyst der Restanten.
en van de zo even genoemde goederen;
vernieuwende, by schryvens van dit zel-

ve jaar den 14 May hare vorige Ordre
op't openen van Pakken , Vaten, en ’t
meeten van alles

In’t jaar 1679. den 14 Januari Or-
donneerden zy , dat de Medicament-
kist in zyne tegenwoordigheid geopend,
en dat by zynen eysch noit meer , dan
van nooden was, geeyscht zou werden;
verbiedende by dit haar schryvens nu
weder aan den Landvoogd, van geen Op-
perkoopman buyten haar Ordre op te
zenden ; vorderende in dat zelve jaar
den 2 Febr. weder, dat hy by den nieu-
wen eysch de restanten opbrengen moest;

met nader aanwysing, by schryvens van
den 12 Mey, dat voor de schade by de-
ze of gene Pakken bevonden, en voor
het te kort komende, die gene moesten
verant woorden, die daar voor geteekend
hadden. Den 25 October des zelven
jaars voegden zy, ontrent het opvullen
der vaten, hier nog by, dat zy dat geen-
zins verstonden , alzo de Leggers aoo
kannen hielden , en zy ’er maar 350
gewoon waren te verant woorden. En
wat defecte Pakken, Vaten , enz. aan-
ging, ordonneerden dat die aanstonds
in presentie der Scheeps-overheden , en
Gecommitteerden, geopend, gepeyld,
gewogen, en alles met verklaringen be¬

wesen moest werden ; en de schuld by
de Scheeps-Overheden bevonden zynde.
zo moesten zy, die vryheid hadden, een

zy ’t ontsingen, te spreken, het te kort
komende, of qualyk geconditioneerde
door hun versuym , voldoen , staande
hen de weg van klagte aan haar Edelhe-
den altyd nog open , zoo zy meinden
verongelykt te wesen

In’t jaar 1680 den 17. Jan belastten
zy, dat de scheeps-Overheden wel had
den toe te zien, wat vette, drooge, of
andre Waren, en wat vaten, pakken
kassen, &amp;c. Zy volgens haar Cognosce-
ment overnamen , alzo de zelve hen le-
verbaar overgeleverd zynde, zy die ook
zoo moesten verantwoorden , en weer
overleveren, dewyl alles geopend en ten
overstaan van Gecommitteerden gepeild,
en nagesien zou werden ; weshalven ’er
altyd een Stierman of Boekhouder van ’t

Schip diende by de ontfang present te
zyn; alzo zy alles, boven de ordinaris
lekkagie, met kontant, of op Reeke
ning, zouten moeten goeddoen. Ook
eyschte haar Edelheden van den Opper-
koopman jaarlyks 30 of 40 Loeris, 30
of ao Cacatoewa’s , en zoo veel groene
Perkieten, en Papegaeyen ; alzoo die
aarlyks uyt Suratte, Bengale, en Siam,

versogt wierden, als ook dat hy 'er 12of 15
Casu-
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Den 21 Maart des zelven jaars schre-Cafuaris vogels byvoegen zoude. By

ven zy, dat, zo de kleeden slegter, danschryvens van den 26 der zelver maand
voor dezen, mogten zyn, men daar afnog beveelende , dat hy jaarlyks on-
deugdelyke verklaringen maken, en dieder de ongetaxeerde Goederen ook
nevens de monsters hen oversenden moest,een rol van de Vaartuygen zenden zou-
en dat ook de ongetaxeerde Goederende ; besluytende hare Ordres dat jaar
op zekeren prys by de Boeken zoudenaan hem by schryvens van den 17Tebr.
moeten loopen, gelyk zy al meer be-dat hy jaarlyks ook de Pakhuysen opne
vorens geschreven hadden.men moest.

In’t jaar 1683. den 19 Juli ordonne-In’t jaar 1681. iI Maart ordonneer-
ren zy, dat hy alle onbequaam Ammu-den zy jaarlyks een Notitie van 't Getal
nitie-Goed zou affchryven; renoveren-en de bequaamheid der Vaartuygen ag
de de Ordre , den 21 Maart des voor-ter de generale Missive te voegen. Der
leden jaars ontrent ’t verantwoorden vanlaatsten Aug. en 4 Octob. belasten zy
Ladingen, of ontrent het beleggen vanalle de Goederen ongetaxcerd geweest
Attestatien gegeven. Zy wilden ookzynde, in de Boeken nu getaxeerd op te
geen nieu Vleesch, voor dat het oudebrengen , om de kosten der E. Comp
op was, verstrekt, en altyd met ’t laat-te klaarder te doen blyken ; dog alzoo
ste schip aan den Bockhouder Generaaldit de Negotie-boeken zeer vergrooter
een Reekening uyt de loopende Boekenzou, mogten haar Edelheden wel ly
gesonden hebben.den, dat de Equipagie-Artillery-en Wa¬

Den 25 September des zelven jaars,pen-kamer-Goederen, enz. ider een re-
schreeven zy, dat in ’t Boeken en Af-kening bysonder gegeven wierden, er
schryven van den Arak wel geobserveerddat door de Administrateurs bysondere
moest werden, dat dezelve tegen 67: gl.boekjens (die zy met de Hoofd-Reke-
45 voor de Arak, en 22; voor de leg-ningen moesten confronteeren) daar af
ger , in de Factuur gerekent stond, voorgehouden wierden, met dien verstande
zoo veel de Indische dranken betrof;dat die alle zes maanden met volslagen
dog de Hollandsche bleef de prys vol-specificatie in ’t Journaal daar op aan- en
gens de Factuur behouden, onvermin-afgeschreven, en de restanten, zoo we
dert dat de vaten ledig zynde, tegendein ’t sluyten, als in’t formeeren der Ne-

getaxeerde prys aan ’t Comptoir Gene-gotie-boeken, even zoo als in de byson
raal na behooren moesten verant woorddre boekjens, ten vollen moesten gefor
werden.meerd werden. En den 6 Febr. des zel-

In’t jaar 1684. den 20 Januari Or-ven jaars hadden zy geordonneerd al-

donneeren zy al 't versletene af te schry-le desperate schulden van de ware ef-
fecten af te zonderen , en de Boeker ven , en in’t jaar 1686. den 15 Janua-
daar af te ontlasten , latende die binnen ri, de Negotie-boeken met de eerste
de linie ’t elkens op ’t sluyten der oude, schepen af te zenden , en den 23 F’ebr.
en by ’t formeeren der nieuwe Boeken dat de E. Scheeps-Overlieden voor va-
onder de restanten voortloopen. ten, boven de 5 duymen wan, belast

In’t jaar 1682. den 2 Maart ordon zouden werden , volgens de Batavische
neerden zy de overwigten van Vleesch. prys ten ware zy met goede redenen
en Spek, jaarlyks voor 't sluyten der konden doen blyken, dat het hare schuld

Boeken aan die Reekening ongetaxeerd niet was. Den 16 Maart ordonneerden

Goed te doen , en de Spaanse Wyn tot zy eenerley Prys-Courant in de drie Oo-

Duym-steek op te vullen, latende de rest stersche Landvoogdyen , en ook aparte
ongetaxeerd op winst en verlies aschry Materiaal-boekjens te houden. Zy wil-
ven, do; verstonden dan, dat er geer den ook de Ryst, die hier aangebragt
voordeelen nog lekkagien op geaccep. wierd, jaarlyks genotificeerd hebben,
teert zouden werden, alzo de leggers dus beveelende dat de Macassaarsche Tol-
380  400 kannen houden. Ook wil vry zyn, en dat de Javaansche pper Cen-
den haar Edelheden, dat, behalven de to betalen zou. In’t jaar 1687. den
Teekening der Gecommitteerden, ook 2I February daar by voegende, dat men
de Opperhoofden by de uytlevering de Schippers op de Ryst ;, doch op al
van alles present zouden zyn; moeten te stoffige s per Cento goed doen zou.
de de verklaringen der Gecommitteer. In ’t jaar 1688. 19January, en 1686.
den ook met hare behoorlyke omstan- 25 October uyt ’t Vaderland, als ook
digheden zyn, en, dat van belang was, den 26 Aug. 1687. van Batavia, gelas-
moest ook met Eede gesterkt werden; ten zy , hoe zich de Opperkoopman
alzo haar Edelheden altyd haar guarant ontrent de Reductie der Indische Geld-

specien te dragen , en dat hy alle spe-op den Administrateur zouden houden

cien maar tegen hare regte waardye, ofZy wilden ook , dat men eerst alle de
tegen de Nederlandsche Stand-Ryxdaal-restanten opstellen, en daar na dan ee-

ders, op te brengen, en in de Boekennen eysch doen zou.
uyt
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uyt te trekken had. Eyschende ook eer
drie-voudig Rendement , een Specifi
catie van de lengte en breedte by de
Factura, een Lyst der Gequalificeerden
en een rol van alle Scheepen en Vaartuy
gen, en dit alles jaarlyks, willende ook
dat men alle Chaloepen en Vaartuyger
een aparte Reckening geven zou

Den 2 Maart 1688. Ordonneerden zy

de overvloedige Ryst te verkoopen, en
verbieden voortaan, meer Massoy voor

de Compagnie in te koopen , en naer
opligt over ’t afschryven van't geweer
te nemen.

In’t jaar 1690. den 30 Januari , be-
vanlasten zy by den eysch de restanten

ider sorteering te voegen , en in’t jaa
1691. den 2 Febr. dat hy verdagt zyn
moest , by 't eysschen van Ammunitii
van Oorlog het getal, en de Calibre var
't Metaal als Yser Kanon, en zo mede
lang scherp, in deze Landvoogdye in we
zen zynde, met extensie of dat Kanon

recht, of kloks-wyse geboord is, 'er by
te voegen.

In’t jaar 1692. den 14 Februari, or
donneerden zy Vaderlandsche Koopman-
schappen in swaar geld tot ligt geld te
redresseeren

Den 24 dito belasten zy onbruykbaar
geweer te verkoopen, by de oude prys

der Kleeden te blyven, en de gewigter
tegen de slapers jaarlyks te pylen.

In’t jaar 1693. 13 Jan. beveelen zy
Pennisten, van Batavia komende, tot de

openvallende bedieningen, met hun Em

ploy overeen komende , voor alle min
deren te helpen ; dog zoo zy ’er onbe¬
quaam toe zyn , dat dan in de Briever
te melden; eysschende by schryvens van

den 28 Februari, jaarlyks Loeri’s en Ca-
catoewa’s; en beveelende den 2 April ’t
nieu Gewigt tot Leggers te houden.

Ook belasten zy in die laatste Brief.
de kleeden op reckening van maand

gelden tegen 5oper Cento te verstrekken.
In een Brief van den 10 Maart 1993

ordonneeren zy , Rystmaten van 8o er

40 pond te maken; en de vlecsch-vater
tegen 400, en de spek-vaten tegen 28c
pond , zonder eenige leccagies op te
brengen, daar byvoegende, hoe zy mef
de onkosten op de Koopmanschapper
vallende, hadden te handelen, te weten
die by inboeking der aankomende factu

ren wel op een byzondere reekening
aan te halen ; dog ook ten eersten by
de naastvolgende post weder pro ratott
distribueren, en op de reekening de
Koopmanschappen , daar zodanige on
gelden afgevallen zyn, te brengen. Ook
moesten by de afgaande Facturen, op
ider Koopmanschap des zelfs ongelder
en lasten gebragt ; en jaarlyks de gene-
raale Eysschen dubbeld overgesonden.

I. Deel.
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en ook aangehaald werden in de brieven,
hoe veel Contanten , lasten Ryst, Sol-

en Ambagtsgesel-daaten tot Recrutes

len men quam te vorderen. Zy belast-
ten ook de geslotene Weesboeken jaar-
lyks over te zenden; de Kleeden tegen
70 per Cento advance te verstrekken, of
te verkoopen.

In’t jaar 1694. den 2; Februari, zon
den zy een nieuwe Prys-Courant over,
verboden geen gebrokens in de boeken
te gebruyken , en een Stel metaal Ge-

wigt na Baravia te zenden.

In’t jaar 1695. den 22 Januari, gaven
zy last de gereedschappen, die gerepa-
reerd dienden, agter den jaarlyksen Eysch
te stellen ; de Negotie-boeken onder
ultimo Augustus te sluyten , dezelve in
Rade te resumeeren , het te kort ko-

mende op de Reekening der Admini-
strateurs te stellen ; de Geldkisten in
presentie van de Scheeps-Overheden, en

entwee Gecommitteerden te openen ,
dedat hy de spek-vaten tegen 320 , en

boter-vaten , tegen 340 ponden had te
verant woorden, ook moesten de Admi-

strateurs, volgens schryven van den 23
February 1695. de vleesch-spek- en
boter- vaten , zo als zy quamen, in dat
zelve gewigt (alzo zy die 10 pond min-
der als op Batavia verantwoorden) en
zonder die op te vullen aannemen , ten
ware eenig vat qualyk geconditioneerd,
of merkelyk kleender was , dat dan ter
presentie van twee Gecommitteerden
geopend, en nagewogen zynde, zo moest

het te kort gekomene op extraordinaris
lelkckagie afgeschreven, of anders ver-
goed werden door die gene, die schuld
had , moetende ook die verklaring na
Batavia gesonden werden. Onverkoop-
bare kleeden moest hy maar te rug zen-
zen, en de overwigten der Nagelen de
E. Maatschappy goed doen; de Ryst a
50 per Cento, en niet minder advance,
volgens schryvens van de 2 Maart ver-
koopen , staande den invoer van grove
Boctonse Kleeden toe, dog schreven de
Swavel-aarde voortaan af. Den 22 Fe-
bruari dezes jaars gebieden zy dat de
Negotie-boeken tydig moesten klaar
wesen , en dat men haar jaarlyks een
Notitie van de Schepen, en Vaartuygen
toesenden moest

In’t jaar 1696. den 1. Maart belasten
zy wegens de oOverwigten der Nagelen,
dat ider der Opperhoofden, die ze ge-
trokken had, die aan de Compagnie
weer uytkeeren, en goed doen, en ook
t’elkens die Overwigten by de Brieven
moesten bekend gemaakt werden. Zy
ordonneerden toen ook alle oude onbe-

bequame Gereedschappen af te schry-
ven , eysschende reden waarom aan

Rooselaar maar 2; per Cento op Yser,
&amp;c.Pp
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slag te geven. Stonden ook toe, Ryst&amp;c., en den Opperkoopman Stul, 4
hier onbepaald, zoo veel men wilde,per Cento op ’t Yser, 5 op Spykers,
aan te brengen. Den 20 November desen 3 op Koper, Staal, enz. goed ge
zelven jaars verboden zy eenige Wis-daan is. Zy wilden, dat hy 't Specifi-
sels, dan op Batavia, te trekken. Ookcatie-boek alle émaanden Confronteren.
mogten voortaan geen Defecten in Pak-en de Negotie-boeken den 20 Septem-
ken , Kassen of Kisten , afgeschreevenber gereed hebben zoude. Stonden ook
werden, dan als 'er by Attestatie bleck,toe , dat Javaansche Celebische, Boe-
dat die ongeschonden bevonden warentonsche, en andere grote Kleeden , en
lat dan ook by zoo een overgesondenalle Chinecsche kramery, mogten wer-
Attestatie, en ’t palbriefje daar nevens,den ingevoerd. Zullende ook Zyde
lyken moest. Den 5 Februari, 12 enChineesche Stoffe herwaards zenden
17 November 1697. schieven zy dat deindien zy die met voordeel verkoopen
Administrateurs de Pot Bengaalse Boterkonden, en quamen te eysschen.
egen 120 verantwoorden , en de dage-Ordonnerende toen ook, dat alle vaten

lyksche Artillery-Goederen moesten af-in India aldus moesten gemaakt werden:
schryven.

I Legger tot 400 kan. In’t jaar 1699. den 27 Februari, Or-
diro L10 donneerden zy, dat hy ontrent deverkla-

1001 Aam tot
ringen wegens eenige lekkagien, en de-

ar- dit o 50 fecten in de Pakhuysen , en wegens 't
Onverminderd de gestelde Ordres op ifschryven van alle over en onder-wig-
geen den Administrateurs voor lekka- ten, zig gedragen moest aan een her-

waards gezondene Extract-Resolutiegie op de natte waaren valideeren mag
Zy wilden ook eenerley Gewigt in de van den 14 April en 30 September

Factuuren en Boeken gebruykt, ook de 698. Stonden maar i perCento lecca-

Scheepkens, en minder Vaartuygen, op zie op Ryst , die te land quam, toe.
't Comptoir Generaal afgeschreven, en En, by schryvens van den 25 Februari
half randsoen vlecsch, en spek, en half na Banda , bevelen zy de Negotie-boe¬
kostgeld volgens schryvens van den 9. Ja oeken , zoo ze nog niet klaar mogten
nuari 1696 aan’t volk verstrekt hebben. zyn, met de volgende eerste scheepen

In de Negotie-boeken Ordonneeren te zenden. Verbieden eenige Equipa-
zy 1697. den 17 Januari ook voorjari- gie-goederen aan Europeers te verstrek-

ge lasten en winsten , by een reekening ken , en ook geen onbehoorlyke ver-
er af, op te stellen. strekkingen te doen.

In’t jaar 1695. 15 Juli , stelden de Den 29 December des zelven jaars
Heeren in ’t Vaderland die straf ontrent ordonneerden zy in de Cognoscementen
’t niet tydig klaar zyn met de Negotie te zetten , dat de Nagelen met ; per
boeken , dat men zo eenen buyten qua- Cento hier uytgeleverd, en met den eve-
liteyt en Gagie na Batavia zal opsenden. naar in ’t huysje gewogen zyn, als me-

Den 24Februari 1697. Ordonneerden de zulks in de Facturen uyt te drukken.
zy by by de laatste advisen ’t getal der In’t jaar 1700. den 9 Febr gebieden
geeyschte Soldaten aan te haalen ; we- zy de scheeps-vertrekkingen op de
gens leccagie der afgeschrevene Onder- Scheeps-Soldyen op te brengen, en op
wigten op de Negotie-Pakhuysen onder de Onkost-reekening te noteeren.
ultimo Augustus 1696., te weten , 5 In ’t jaar 1701, den 27 Jan ordonne-
per Cento op 't Zout, Ryst, Padi, en ren zy de Ryst in ’t Pakhuys alleen te
Tarw 3; op de Spykers, en 3 op 't Y- meten, en in Sakken derwaards te dra-

ier, Staal en Koper; zeyden haar Edel¬ gen; als mede den 5Februari, dat men
heden, dat zy dat voor die reyze passee- alle onverkoopbare Kieeden by venditie
ren , doch voortaan zoo groote lekka- verkoopen zou; en den 23 Juni 1700.
gien op Ryst, Staal en Koper niet meer Ordonneerde men ook uyt ’t Vaderland

zouden toestaan, alzo dat van’t yser wat eerst het oud , en daar na ’t nieuw

anders was, om dat het verroesten kon Vleesch, en Spek, te gebruyken.
Zy eyschten ook bericht over de 250c Den 17 Februari 1702. en 1703. 29
Ryxd. in Goude Coebangs van den Juni, en 22 Jan 1704. Ordonneerden

Boekhouder op ’t Schip Hobree, Pie- zy veder een egale Prys-Courant om de
ter Ras, in’t jaar 1696. in Zee ge¬ Oost; als mede dat by het te kort ko-
vallen , en door hem uytgekeerd. mende een half per Cento advance daar-

Ordonneeren ook de Nagelen en an- enboven voldaan moest werden; verbie-

dre Waaren aan de Scheeps-Opper- dende 1704. den 22 Januari geen parti-
hoofden met een ruymen uytslag toe te culiere Arak met Compagnies bodems
wegen mits in gedagten houdende, te brengen.

aan dedat de Dienaars op Batavia gewoon zyn Uyt al deze nadere beveelen,
en el-ten minsten een ; per Cento in-en uyt- respective Administrateurs hier,
ders ;

Wat al
erder

tot dit
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dens, door haar Edelheden van tyd to
Ampt
behoord. tyd by de vorige, in hare Instructie ge-

meld , gegeven , blykt klaar genoeg,
wat tot zyn bediening al behoorende

en dat zy de swaarste in de gansche
Landvoogdy is , behalven dat hy dan
nog als Prcfident van de Weeskamer,
en als het tweede Lid in 3Raadsverga-
deringen, zittinge heeft.

Wegens het waarnemen nu van dezeEn zyn
bediening trekt hy vande E. MaatschapInko¬

men. py (gelyk wy bevorens aangehaald heb
ben) 8o gl. ’s maands by zyn eerste, er
100 gl. by zyn tweede verband, zonder
meer op die bediening te mogen genieten

Hy plagt ook twee Ryxd. ’s maand.
voor een jongen te hebben , dog dat is
in’t jaar 1658, al afgeschaft

Zyn kostgeld ter maand is 10; Ryxd.
ook trckt hy 14kannen Wyn ter maand

en 150 ponden Hollandsche Boter jaar
lyks. Keersen,en Lamp-Olie was hem

t nodige tot gebruyk, dog zedert ’t jaar
1706. maar i kan Olyven- Olie ter
maand , daar hy 'er te voren a trok , toe

gestaan-
Behalven deze voordeelen wint hy

ook veel op de lckkagien , die hem
op alles werden goedgedaan, als ook
op de particuliere Arak, die hy van de
Scheeps-vrienden gemeenelyk (hoesterk
dat ook verboden is) tegen een gering-
prys inkoopt , en weer zeer dier doer
uyeventen door deze en gene, of we
op een andre wyse weet te verhande
len

De Overwigt der Nagelen was in ou-
de tyden mede een groote post, die nu
aan de E. Maatschappy wel moet goed
gedaan werden , dog nu trekt hy nos
een pond voor ider sak af, die geen hal
pond weegt , en ider een kan we
denken, hoe zulks, vooral, als de Land

voogd en hy, malkanderen verstaan
zeer gemakkelyk kan geschikt werden,

dat de Compagnie wel iets, maar zy 't
meeste krygen. Van alles, dat hy onder
zyne verantwoording heeft, schiet en
rykelyk voor hem over

De Geschenken der inlanders, 't ver

koopen van zyne Stem, in’t vergever
van Ampten, als mede in saaken van ’t
Gerechte, dat niemand hem licht be-

wysen kan, hoewel alles metter tyd uyt

lekt, ook ’t verkoopen van de Pakken
afsonderlyk aan de Chineesen, als medt

t verkoopen van Ryst op de buyten
plaatsen, ’t uytsetten van Geld en Klee-
den op de Nagelen , en 100 andre din
gen, maken de allerbeste dog de verbor
gene Inkomsten van den Opperkoop-
man uyt, behalven dat hy ook een
schoone Wooning in 't Casteel heeft;
hoewel hy gemeenelyk daar buyten huys-
vest. Hy heeft onder hem een Dispen-
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sier, om de waaren van’t Dispens, en
een Pakhuys-meester, om die van ’t Pak-

huys te verstrekken, of te behandelen
onder zyn Opper-toesigt, en by verant-

woording aan hem.

Van den CAPITEYN.

De naaste in rang aan den Opper- Van den
koopman is de Capiteyn, die 't Hoosd Cap¬

teyn, ender Militie van deze gansche Land-
t geen

voogdy en een vast of het derde Lie tot zyn

in de drie aansienelykste VergaderingenAmp

15
hoord.Zyn Post is op de Militie en de

Wapen-kamer van 't Casteel Victoria,
waar in hy een fraje Wooning heeft,
wel te letten, en die wel te oeffenen
toe te zien , dat de Soldaaten wel ge-
kleed worden , en dat de Winkelier
en andre, niet te veel op hen schacche
ren. Ten dien eynde moet hy ook, vol-
gens ordre al in’t jaar 1668 den 14Fe-
bruari gegeven , tweemaal ’s jaars lde
Posten op alle de Buyten-Comptoiren
visiteeren, om te zien, of de Wapenen
daar wel gesteld zyn, en of alle de Mili-
tairen aldaar hunnen pligt wel waarne-
men, en om te verhinderen, dat zy door
de schaccheryen der Opperhoofden,
Chincesen, of andre, nietuytgemergeld,
en te versorgen, dat zy ordentelyk van
het hunne geleleed werden. Ook or-
donneerden haar Edelheden den 27 Ja-
nuari 1701. om alle verloste Soldaten

met hun volle geweer over te zen
den.

een Capiteyn is hierHet gesag van
als hy met den Landvoogd in een goed
verstand leefd , zeer groot , dog zo hy
zig tegens hem aankanten wil , is het
kleen , alzo die hem den voet overal
dwars zetten kan.

De Ordre , en Gewoonte, brengi
wel mede , dat de Landvoogd buyten
toestemming van den Capiteyn geen Sol-

daat tot Corporaal vorderen mag , maar
wil hy rust, en voordeel hebben, zoo
is best , dat hy alles met goevinden van

den Landvoogd doet, en dan zal't hem
in alles voor de wind gaan

Hy neemt geen Wagt in 't Castee
waar, maar hy haalt het woord alle a-

vond van den Landvoogd, en geeft dat
aan de Lieutenant, of Vaandrig , die
schoon zy buyten ’t Casteel woonen,
daar binnen egter een kamer hebben,
daar zy ider, of een van beiden, om den
anderen nacht de Wagt waarnemen
doende aan hem alle morgen rapport
gelyk hy dan weer aan den Land-
voogd.

Het Inkomen van den Capiteyn is, e- Des zelfs
Inko¬ven eens, als dat van den Opperkoop
menPP 2 man,
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man, 80 guld. ter maand by zyn eerste, hare respective Functien,
en 100 by zyn tweede Verband. Zyn zullen hebben te Regu-kostgeld is ook het zelve; ook krygt hy
7 kannen wyn ter maand, maar zyne leeren.
beste voordeelen bestaan in blinde Pos-
ten, die, zo hy met de Landvoogd wel V Lzoo wy bemerkt, en onder- instructie9
staat, goed, dog anders dood, en niets Tvonden hebben , hoe d’Orders voorde
weerdig zyn. Gok wint hy merkelyk opper¬van ouds door onze Heeren Voorzaa-17

Hoof-met geld door de Sergeanten en Corpo¬ ten ingesteld , tot een Reglement var17 den derraals , die op de Buyten-Comptoiren de Kooplieden, en mindere Comman Buyten-27leggen, uyt te doen zetten, of Arak, danten der afgelege Comptoiren Re-Comp-
enz. voor hem te doen verkoopen, voor al toiren.douten &amp;c. by verwisselinge van de-
op plaatsen, daar zulke Sergeanten Hoof- zelve bedieningen door eenige afgaan-73den zyn. Hy plagt ook twee kannen de aan hunne vervangers niet en zyn

'tOlyven Olie te trekken , dog zederd
overgeleverd , en alzulks na preci-

jaar 1706. is dat op r kan ter maand ver- y siteyt van dien niet geobserveerd gewor-
minderd. den, hoewel de Saaken ten principa-

Ook is de Capiteyn Buyten-Regen len daar inne vervat met onze Suc-
van het Sieken-huys , en dierhalven zyn cessive Brieven, als mondelinge bevelen,
Post ook om te letten, dat de Sieker erinnerd, en levendig gehouden zyn,20
van den Hospitalier wel behandeld wor-

maar waar op met verloop des tyds
den. Waar nevens hy nu ook President

exceptie en ignorantie zoude konnen
van kleene en huwelykse Saaken is.

werden gemaakt, ofte gepretendeerd
zo hebben wy noodig geagt, en goed-Van de PREDIKANTEN.
gevonden, niet alleen de voorsz. Or-
dres t’onser Secrelarye weder te doen

Na den Capiteyn volgen de Heeren opsoeken, mitsgaders daar uyt te doen
Predikanten in rang , dog van dezelve extrabeeren al het geen waar inne de
zullen wy ter plaatse, daar wy van den tyd gene kennelyke veranderinge
Godsdienst spreken, handelen. heeft toegebragt, maar ook sommige

saaken in dezelve wydloopig aange-
haald, als mede cenige andere speciali-Van de OPPERHOOFDEN,
teyten te begrypen in een kort sommiervan HIToE, en

van nader Ordre, by forme van In-HONIMOA. 77
structie hier agter volgende, welk een77

en ander, te weten , voor zoo veelNa de Predikanten volgen de Opper
77

deze niet en contrarieert de vorigehoofden van Hitoe, en Honimoa, als
2.

wy verstaan en Ordonneren , dat dede eerste Kooplieden, en die by ons in 2.

respective Kooplieden, en mindere Ge-opsigt van hun Character, Magt, Ampt. L
sag-hebbbers voorsz., in allen deelenen Inkomsten, reeds wydloopig genoeg 27
zullen hebben te agtervolgen, en inonder die Comptoiren zelf beschreven 3

goede agt te nemen, versorgende daarzyn, by welke wy toen ook breed ge- 27

benevens , dat het gene de Militienoeg van de Opperhoofden van Oma, 7

Concerneerd by hunne onderhioorigeen Larike (die in rang na den Fiscaal, 20

Sergeanten, &amp;c. insgelyks nageko-en na een Lieutenant , volgen) gespro- 2.
men , en promptelyk geobserveerd wer-ken hebben; maar die wy hier onder 17

dehen zullen laten schuylen , om dat wy 23
Beginnende dan met de handelin-buyten’t reeds gesegde onder die Com-
ne der Garioffel-Nagelen , welke deptoiren nu nog verscheide Saaken, hen 77
E. Compagnie volgens oude Contrac-allen rakende, by ’t voorstellen van hun 27

ten , met de Landzaten gemaakt,ne Instructien, en by de naderhand ge 77

mits betalende voligte Realen, oftegevene bevelen van haar Edelheden, zul-
50 Ryxd. per Babaar , van 550 pondlen moeten melden.
Hollands Gewigt, alleen zyn toeko-
mende, zeggen wy, dat den ontfang

van dien geschieden moet, zoo dra77Nader Ordre voor de Koop- t’elkens den Oegst gedaan , ofte een
goede party geint, en dezelve ge-lieden, en mindere Com- 21

droogd is, om, zo veel mogelyk, temandanten, op de Buyten- prævenieren, dat de Inlanders die in
betalinge van schuld, of op eenige an-Comptoiren, en Redouten

27
dere quade wyse, hun niet komenquytbinnen deze Provintie
te maaken , waar toe sommigen de

waar na hun dezelve in nood, by lang ophouden, zoude kon¬
nen
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via geen naeuwer restrictie hier opnen perssen, ofte immers aanleidin-

gekomen is, zal een ider zorg heb-ge geven. 272
ben te dragen , dat voor al deze Ci-277
vile bepalinge niet te buyten werdeDe voorsz. Nagelen, dan moeten 27

getreden.droog, en suyver, ontfangen werden, 77
de droogte daar in bestaande, dat men

ze met de nagel door-knippen, ofte in Den Ed. Heere Superintendent, Ar-7 t drukken met de vinger breeken kan nold de Vlaming, van Outshoorn, L.2127
M. heeft by Ordre, voor de Kooplie-andersints dat ze in ’t overstorten 7727

rammelen, ende de suyverheid, dat en den, residerende op de afgelegen Comp¬
23

geen steelen aan zyn , nog sand, of toiren in dato primo November, 1648.
73

vuyligheid onder gevonden werd, dos Item de Hooge Regeeringe van India tot3
de Capeletien aan veele der zelve nog Batavia pr. Instructie op ons als haar2777

vast staande, moet men gedogen, om Ed. Expres Commissaris , in dato 15
dat die ten eersten niet wel konnen February 1672. gepasseerd, wel expres-77

afgenomen werden , maar met der selyk bevolen , dat allerwegen , daar13
tyd in’t leggen van zelfs nedervallen leverantie van Nagelen valt, de Admi-7723

en in stof veranderen, ook geen wigt. nistrateurs verpligt zullen blyven, van77

ofte immers niet, dat naam verdiend. den ontfang behoorlyke Notitie of1

r Moernagels, nog wil¬aanbrengen. Specificatie in een apart Boekjen te hou¬20

de Nagelen, mogen niet onder de le den, gelyk wy ook een ider van hun217

verantie vermengd zyn , vermits in hier af gewaarschoud hebben, waar7727

beide gene speceryagtigheid is, wesende by wy nu nog ten overvloede voegen.7

de laatstgemelde ook grooter en blee dat het zelve Bockjen originelyk, zon-
ker, als de regte, en dierhalven we der eenige veranderinge, by den Ont-27

te kennen. fanger geteekend, nevens die van de

Negotie, jaarlyks , ofte zoo dikwils,7
Het goede gebruyk in den ontfang, als het de Gouverneur komt te eys-
cat men namelyk de hand in de zak schen , zal werden over gesonden,320

3; ken steekt, betast, en besiet, of aar en bestaat de Specificatie in het uyt-7

de Nagelen geen gebrek is, heeft een drukken, eerst by welke Negery ver-7 7.

tyds allenskens een quade gewoonte in volgens gelevert werd; ten z, van el-77 77
gebragt, in diervoegen, dat de We- ke leveransiers naam, ten 3, hoeveel77 37

ger die 't Gewigt op, en afset, zynde hy gewogen heeft, en ten 4, wat zulks27

gemeenlyk een Bosschieter, de hand bedraagd in Gelde, volgens de Lyst,27 7
vol Nagelen, die hy ten dien eynde die altooos Net en Correct voor de27

uyt clke sak nam, niet weder daar in, hand hangen moet.2.

maar op de vloer neder wierp, en na
derhand opvegende , zulks tot een Maar en zal geen de minste ont-
verval kreeg , welke onbehoorlyk fang van Nagelen mogen geschieden,210
heid zedert door den Ed. Heer Cor- dan in presentie van den Orangkay der7
nelis Speelman , als Supcrintendent, en Negery, die weegt, ofte wiens beurt7
Commissaris, in den Jare 1667. afge- het zyn zal om Waag-Meester te we-
schart, en scherpelyk verboden zynde sen ; Item ook den Inlands-Schryver77

zouden wy het daar by wel konnen by haar lieden zelfs te kiesen , welke77

laten , alzoo zulks by onze Regeringe hunne aanteckeninge na gedane le-77

niet vernomen is, ofte werd ; egtei verantie, zy Schryvers, zoo wel, als21

agten nodig ’t zelve hier te Noteren de Kooplieden de hare, schuldig zyn
ten cynde in ’t toekomende die, of aan den Gouverneur over te leveren.77

diergelyke aanstootelykheid niet we77
der op de baan kome De Weger en zal niet vermogen27

het Gewigt, dat op de schaal staat, te77
Op de tarra, die men voorde sak laten afnemen, ten zy hy alvorens de

77
ken zynde kust of Bengaals Zeyldoek quantiteyt in de Maleytse tale duydelyk77

plecg af te trekken, heeft welgemel- hebbe opgeroepen, mitsgaders na dat77 2
de Hecr Commissaris in den jaare 1667 zulks door den Waag-meester,en andere

27

mede aangerckend, hoeider der zelve. daar by staande, bescheidentlyk ge-
naeulyks een half pond bevonden zyn- zien, en opgeteld is, gelyk dan ook77

de te haelen, by provisie, en om niet gene betalinge aan den Leverancier zal21
te kort t- komen , doenmaals wier- mogen geschieden, als in tegenwoor¬20

toegestaan volgens het oude gebruyk digheid van den meergemelden Waag-7

een pond voor elke Sak van 't Gewigt Meester, en Schryver; dit alles , ten27

te mogen aftrekken, mits dat daar eynde de Gemeynte haar gerust, en27 77
mede geheel genen uytslag wierde77 verzekerd mag houden , dat zy het7

genomen, ende zoo zedert van Bata- haare oprechtelyk genieten, waar aan27 33
Pp 3 voor
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voor de gemeene ruste ten hoogsten waarlosinge ontstaan is , want het

21
gelegen is, zulks dan ook de over- ook wel gebeurd, dat zommige wei-37
treders van dien, in gelyken graad nige Nagelen aan zekere uyterste top-7
(dat is ten hoogsten) te straffen ens der takken niet konnen bereykt37
zyn. worden , waar door de zelve dan tot2

volle rypheid komen, en afvallen, 't77
De Nagelen, dan aldus ontfangen geen men zoo voor geen eygentlyk21
zynde , zullen niet mogen gestort2 versuym kan aansien.2
werden , dan op drooge en schoone27

Plaatsen, daar gene de minste vogtig- Onder de insigten, waaromme zo
tigheid kan by komen, versorgende, veel Redouten op de Buyten-plaatsen77

tot meerder verzekeringe van dien, de23 zyn gebouwd, en de Posten aldaar nog20

vloeren en wanden, met planken of-77 Continuceren, en is niet de minste van17

te andere bequame middelen , ende27 des te beter een wakend oog te heb-17
wanneer de afleveringe te geschieder23 ben tegen allerhande soorte van lor-
staat, zullen de Scheeps-Overheden,

27 rendrajery, ofte vervremdinge van
namentlyk Schipper en Boekhouder, of Welgemelte Compagnies dierbare Spece-

te Onderkoopman, onsent wegen, ge- rye-vrucht; zulles moet het dan van2

injungeerd werden, om dezelve aldaar77 ider Residents pligt in zyn district we-
voor en onder ’t wegen te gaan be¬7 zen, zo wel als den Fiscaal, scherpe37

sien , en te betasten, of ze droog en 7 toesigt na uyterste vermogen te hou-277

zuyver zyn, ten eynde zy naderhand37 den, en doen houden, op alle beden-17

gene exceptien hebben in te brengen, kelyke morsseryen onder de Inlanderen,23
zoo aan de uytleveringe tot Batavia ontrent het vervreemden van de voorsz.27

iets quame te haperen, gelyk we Nagelen ; zynde geensins te vertrou-27 77

gebeurd is.77 wen de Vaartuygen , die daar el-
ders ten anker loopen, ’t zy uyt voor-

Het Barot-of Sesjens-geld, de respe-
20 gewende nood van quaad weder27

ctive Inlandse overheid Competerende, drink-water te halen, &amp;c. nog ook7

5 Ryxd. p. bahaar van 550pond Ga21 zodanige ingesetenen , welke zelfs

rioffel-Nagelen, zal voortaan niet aan2 met onzen Passe, en licentie, na de
de Kooplieden zelfs uytgedeelt wor- Buyten- Comptoiren vertrelcken , om17

den, namentlyk voor- af aan der hunnen geoorlofden Handel te dryven,7

Marinjo 10 van het geheel, om dat vant de ervarenheid meer als te veel
dezelve in den gemeenen dienst vee geleerd heeft, dat zommige hun niet7

moeyte boven anderen heeft : ende het ontsien het uytvoeren van gemeene27

resterende in drie parten ; waar af de Nagelen, en ool dito Moer-Nagelen,3

Hoofd-Orangkay twee , en de Kapala op haare eigen Ruinc, ja tegen Galg20

Soas, (Hoofden der buurten) te samen27 of Keten aan , te wagen , invoegen7

een zullen trekken.77 dan voorsz. vaartuygen op vertrek , en
20 dik wils men dezelve ten anker

Ende alzo de aanplantinge van jon- vind leggen, zullen moeten werden23

ge Nagel-boomen voor eenige jaren ver- gevisiteerd mits niemand onder pre-20

leden gedaan, nu meer en meer tot text van dien eenige overlast aan77
hare volwassenheid begind te ko¬ doende , ende op dat hier inne door17

men , en vruchten te dragen, die een ider te meer gevigileerd werde,7
y successive grooter quantiteit staan uyt hebben wy by publicque Notificatie on-17

te leveren, als de E. Comp. vertieren7 der dato 9 November verleeden , zoo27
kan, en misschien de Amboinesen mag- in het Neederduitsch, als Maleyts, af-77
tig zullen wesen by tyds, aleerse ryf gekondigd een capitale Premie voor1)

ofte tot polongs werden, in te oegsten, de geen, die eenige lorrendrayers ont-
zo zal de ordinaire visite, omtrent de27 dekt, ofte agterhaald, naamelyk, van77

Culture der zelve , voor eerst wel de Gemeente , de helft uyt de gehee-77
mogen gestaakt blyven, intrekkende le Condemnatie, welken zoodanigen2

over zulks het maandelykse loon, daar diefsen Handelaar tot laste staat te be¬3
toe gesteld : egter zullen de Kooplie- vallen, waar by wy nog toesegginge77
den in den oegst, zoo veel mogelyk, doen , den uytvinder voornoeid na77

toesien , en door de Sergeanten, of zyne bequaamheid te zullen advancce-2
andere bequame persoonen , laten agt- ren , 20 de quantiteit der ontduysterde

7.
slaan, dat, als gesegt is , de Nagelen77 Nagelen iets naamwaardig is.20

niet tot polongs schieten, als waar o-77
ver dezelve in de boete daar toe staan-77 Ingevalle dan eenig l'aartuyg , 't

de, zullen vervallen , en de aanwy- zy Chaloep , Tijampan, of Orembaey,7

ser, ofte uytvinder, het derde part daar zodanige: Nagelen, ofte ook wel77

afgenieten, by aldien zulks door ver Nooten, of Foeli, inhebbende, elders77

op
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op gedaan werd , zullen, de Ana-
chodas nevens nog 3  4 van’t an-
dere volk daar op bescheiden, aange-
houden , ofte na de veelheid van 't
Gewigt in hegtenisse gesteld, de spe-
ceryen , en verdere Goederen onder
33 Inventaris , in goede bewaringege-

nomen , mitsgaders het Vaartuygaa1

de wal gehaald werden ; doende daar

van op het spoedigste advertentie her-
waarts, ofte aan ’t naaste Comptoir,
omme verder Ordre af te wagten.

NEGOTIE.

De Kooplieden op de voorsz. Comp-
27

toiren (gelyk hare qualiteyts naam die
pligt mede brengt) zullen, zo wel
als de Opperkoopman, en Winkelier de-
zes Casteels, nauwkeurig hebben te
letten, hoedanige Kleeden, en andere
Koopmanschappen op hunne Residen-
tie-plaatsen respe meest begeerd , en
getrolken zyn , omme daar na hare
eyscoen te formeren , en alzo de E

Compagnie by vertier van dien he-
mceste voordeel aan te brengen, waar
toe cen ider op het beste vigileren, en
toonen moet, een neerstige en trou
we Dienaar van zyne Betaals-Heeren

en Meesters te wesen : Sendende bo-
ven deze jaarliks nevens de afgesloote-
ne Boeken aan den Gouverneur een
Notitie, houdende eerstelyk, wot Klee-
den dat voorgaande jaar van de ge-
trokkene daar meest ontbroken hebben.
2. Welkc niet, ofte schaars , begeerd

tzyn gewecst, en uyt wat oorsake,
zy dierte , slegtheid, of andere reden

En ten 3 hoedanige gepermitteerde smal¬
le Koopmanschappen de Chineesche Inge¬
letenen alhier, met onze passe daar
ten handel verschynende, aanbrengen.

waar door Compagnies Kleeden dik wils7)

agter de hand blyven leggen.

Alle maanden, de cerste beginnende27

na de komste der Secours-scheepen van77

Batavia, zal een ider zyn Eysch van de
Koopmanschappen voorsz. Item wegens
de gerequireerde Contanten, Vivres en
andere dingen, die men gist het Com-
toir voor dezelve tyd ofte wel langer,
te zullen benoodigt zyn, opstellen.
en aan den Gouverneur presenteeren, om

dan ten eersten in eene gang, met de
schepen, of chialoepen, die de Nagelen
fhalen, voldaan te werden, en dat tot

preventie van de ongemakken, welke
de chialoepen by quaad weer in’t hert
van de Ooster-Moesson, lager wal, als
5 andere inconvenienten, konnen ontmoe-

ten: maar dewyl by Consequentie van27

’t bovenstaande noodig is, dat de77

Kooplieden weten , wat Goederen, &amp;c

INA. 303
van Batavia nieus aangebragt, en van77

ouds nog by de Pakhuysen berustende77
zyn, zullen zy jaarlyks na de Paresse
voorsz. , en verkregen oorlof , aan ’t
Casteel komen visie nemen van de re-
spective Factuuren, en ’t Pakbuys-Boek.
om daar op des te bequamer haren Eysch
te fondeeren: by den geld-eysch moeten
altoos gaan ledige kisten met hare slo-
ten, Item tot Lamp-olie, en diergely-
ke, de vaten daar toe geprepareerd, zo
lange dezelve goed zyn, wyl men an-
dersints dikwils verlegen komt te
vallen.

Ingevalle eenige Kleeden , ofte
Koopmanschappen, quamen aangebragt77

te werden , die byde tegenwoordige
nieuwe Verkoop-lyst niet bekent staan,
ofte met de gestelde sorteering , en
prys , in dezelve uytgedrukt , iets
naam waardigs bevonden wierden te

differeeren, ’t zy in fynte ofte slegt-
heid, zulks zal den Gouverneur gead-
viseerd, en zyn E Ordre op dat ge-

geval afgewagt werden.7

Alle soorten van Kleeden, schoon een77
en dezelve naam dragende , zoo daar
different in de Verkoop is, moeten oy't
Groot- of schuld-boek ider een aparte

Reckeninge hebben , tot voorkomin-77

ge van abusen, en Morsseryen, als by
exempel, Guinees-Lywaat , Vaderland-

se sorteringe, uytkoops tot sRyxd. ’t
ps onderscheiden van Guinees Lywaat,)

Engelse Sorteering tot 3; Ryxd. uyt-77

koops, en zo voords in ander slag
7

mede, distinguerende zodanige Lywa-7

ten of Kleeden nog wyder met korte37

bynamen in dezer voegen, als Moeris
Roode , ofte gebleekte grove, of middel¬
bare, syne of heel fyne , &a3;c. by al-
dien daar zoo veel soorten van eenen

Naam, en Coleur zyn.

Eertyds is by den meergemelden77

Heer De Vlaming geordonneert ge-57
weest, dat allerwegen van den Ver-

koop, die dagelyks geschiede, Notitie
in een apart Boekjen gehouden moest
werden , dog naderhand zulks buy-
ten Usantie geraakt zynde, is 't zelve
vergange Jaar van Batavia expresse-
lyk gerenoveerd, en de Novo aanbevo¬
len, 't welk hier tot Narigt pr. Me¬
morie stelle , als konnende niet scha-

enden , dat men wete by wien ,
waar, Compagnies Kleeden veel, of37

weinig, getrokken worden.
27

Eenige schade de Kleeden door
't Ongedierte aankomende, is al by7

den zelven Heere De Vlaming geor-
donneerd, dat de Kooplicden, ofte Ad-

ministrateurs , daar voor promptelyk
zou-



304 BESCHRYVINGE VAN
zouden hebben te caveren, als ver- houdende zodanige omstandigheden23

staande, zulks meer uyt verwaarloo en reden van wetenschap, als by de77

singe, dan onvermydelyke Accidenten Ordre op het voorsz. subyect kortelyk2
moest resulteren , ten ware van het gesteld, uytgedrukt staan, welke77

tegendeel van versuym zodanige klare verklaringe nevens de Getuygen dan27

blyken wierden getoond, die alle herwaards overgesonden zynde, om-
twyffelinge van versuym wegnemen me hier voor Gecommitteerden beëdigd
en Mortisiceeren konden, waar op dan te werden, zal daar op de ontlastinge
te letten staat , versorgende dat van het minder getal mogen volgen.de

pakken en kisten ten minsten 16 218 namelyk op pakken, die (als gezegt
33 duym van de solder, verheven staan, en van buiten rondom hegt en welgesteld,
de voeten der stellingen rondom met nog van binnen diefagtig geschonden

Teer besmeerd, ofte, by gebrek van waren, die men p Winst en Verlies, sal77
dien, droog zout daar om gelegt wer- afschryven als geen andere verhaal77

de, waar toe ook veel helpt, dat men hebbende, maar, Band en Zegels on-27

de Pak-kamers, ofte Solders, zo wel geschonden zynde , blykt, dat eer77

een mistellinge by ’t inpakken ge-van boven , als beneden , suyver en 27
schoon houdt , ende gene van de pleegd is , waar voor de respective37
voorsz. kisten, kassen, ofte diergelyke Teykenaars van ’t bygevoegde briefken
dingen van vuuren , bayen, ofte ander te verantwoorden hebben, en moet

7

licht Hout, dat de witte Mieren veer alzulks dit laatste op 't Comptoir Am-77

boina werden afgesz. , om ’t zelve vooronderhevig is, gemaakt, of tot het
77

inbrengen van Goederen gebruykt de E. Compagnie wyders te vinden daar77

te werden. ’t behoord.

Ende gemerkt nu al twee jaren ag- Vermits van de ongetaxeerde Ammu-33 77
ter den anderen in 't openen van veel nitie, en andere gereedschappen, niet77
gebleekte Lywaten ervaren is , dat de- min goede reckening moet gehouden27

zelve, als te vogtig ingepakt, zeer werden , als van de getaxeerde , aan-
7

gevlekt, en verweert zyn geweest gesien de E. Compagnie ’t een zo wel27 77

zulks dat men nauwelyks raad gewe- geld gekost heeft, als ’t ander, zoo
ten heeft , om die buyten schade te zal ’t clkens, voort 't sluyten der Boe-20

3 benificeren , zo zoude het geen won- ken jaarlyks pertinent opgenomen wer-27
der zyn , dat diergelyke meer wier- den, hoedanige by 't Comptoir, ende
den gevonden, in welk geval dan on- Redouten, nog resteren , en zulks spe-
ze last is , om dezelve herwaards te cifice insereeren met onderscheid van
zenden, ten einde de Comptoiren met goed, en beschadigd; noterende daar by,
geen onnutte of quade effecten be¬ wat in ’t vergange jaar afgesleten,77
swaard mogen blyven ; behoudende nbruykbaar, ofte elders verbesigd27
eenelyk van de ssimste en grofste geworden is.27
foort zo veel, als tot pleysterdock , en

diergelyke onvermydelyke onkosten, Alle jaren in’t begin van de maand
ider voor zyn District in een jaar December, of tegens dat de Secours-77

meind van noden te hebben. schepen van Batavia hier staan te ver-
schynen, zal een ider zyne Ryst-mae-

Geene kleeden, pakken, vaten, kas- ten, eerst de heele, en daar na de min¬
sen , nog graanen, zal men mogen dere , herwaards oversenden , om na-
ontsangen , ofte opleggen , dan in gezien , en de Novo door den Fiscaal

3
tegenwoordigheid van den Boekhou- geykt ofte nieuwe in plaars gestierd27

der, of Stierman, die dezelve aan- te werden, op pene van 12 Ryxdaald,
brengt, nevens twee geloofwaardige ende by wien men eenige ongeyktc
Getuygen, voor de welke aanstonds ofte ondeugende Maate, en Gewigt,27
zullen gevisiteerd, en geopend werden komt te vinden, zal strafbaar zyn na 't27
zodanige pakken, die van buyten niet belang der zaak.7

vast, en na behooren geconditioneerd
schynen, mitsgaders ook al het vaat De menagie in te doene onkosten,
werk, en kassen, voorsz. want na- &amp;c. ’t zy uyt de kasse , stukken Goede-57
derhand wegens het te kort komende ren, en specialyk (in deze tyd) den27

in deze al mede geen vergoedinge zal Ryst, is meermalen gerecommandeerd,
237

geschieden , except van het ontbree- en eens te gelyk bevolen, gelyk by27

dezen wederom geschiedt , voorna-kende in pakken, die uytwendig in al- 27
mentlyk ook omtrent het Buskruyt,len deelen haar volkomen eysch heb 27
en andere Ammunitien, met onder-ben gehad, maar inwendig het vol¬ 22
latinge van Eer-schoten, op pene,le getal niet, ’t geen dan ook blyken 77
daar toe staande.moet, by deugdelyke Attestatie, in 22

Ceen
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Geen Arak zal van Compagnies we
gen verkogt werden , dan op schrif-21

telyk Consent van den Gouverneur, al
20 de Pagters daar by grootelyks be
nadeeld zouden werden, en veel mis

mag zulks geschieden tegen 1; Ryxn
de kan, dewyl de Annys-Arak met de
onkosten van Fustagien, Interesten, &amp;c
de E. Compagnie zelve omtrent z0
veel komt te staan.

Alle 3 maanden moet benevens d’

Reekening van Ongelden, en Mond-73
kosten ook herwaards overgesonde
werden , Extract uyt de Negotie-boe
kjens , zo veel het Comptoir Amboin
aangaat, om zulks tegen de Boeke-
van dat Comptoir te Confronteeren

De Prys-Courant en Nagel-Tafel
y Item de korte Instructie op het ontfan

gen en openen van pakken, vaten, &aap;c

zullen altoos correct, mitsgaders ir
debita forma voor de hand, en publycq
opgehangen, en achtervolgd moeter

werden

Gelyk mede niet mag vergeter
werden, de gemelde Prys-Courant of

te Verkoop-Lyst voor aan in ’t Journaa
en't Alphabeth in 't groot ofte Schuld-
boek, mitsgaders Authentique Copyen
van de Attestatien, raakende eenige
beschadigde, bedorve of te kort ke
mende Goederen, agter aan, ten eyn
de van ’t Journaal, in te schryven
latende een blad schoon papier tus-

schen beyde , op verbeurte van 1.27

Ryxdaalders. Men zal ook, by het
overdragen van de Parthyen in’t Groo
boek , binnen de regel zo veel extensi
doen, als de plaats toelaat, item zul-
len alle de sooriten van onkosten in ee
boek en niet in diverse deelen werden

ingeschreven, met distinctie van maana

tot maand , agtervolgens de wyse
hier aan 't Hoofd-Comptoir gebruyke
lyk, zonder dat elk zyn eygen modt

ofte maniere van specificeeren, en ver-

delen zal mogen gebruyken op pen
van 6 Ryed. te verbeuren voor clk
maand , by die na desen by de nieuw
boeken anders bevonden werd te han

delen.
2

De Orgineele Negotie-boekjens, en dite
specisicatie van vrye rantsoenen, ongel
den, ordinaire en extraordinaire, als 1
geen de fortificatie raakt , gesloorei
onder ultimo February Jaarlyks, zulle.
den 20 Maart ten langsten, en ultim
dito de Copyen in debita forma moeter
effen en klaar staan, op pæene van voo

ider dag later te verbeuren drie Ryx-
daalders. Weshalven om daar innt

II. Deel.
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niet verhindert te worden , zal de
verstrekkinge aan de Guarnisoen-hou
ders een halve maand vroeger, als or
y dinaar, konnen geschieden.

3 Ende moet een ider verdagt we-
zen, dat van alle Erreuren, in de boe¬

ken gecommitteerd werdende, het sesde
part tot boete aan den uytvinder zal
betaald werden

Ook zal na dezen , voor een per-
manente Ordre , de respective Kooplie

den dienen moeten, dat alle jaaren on-
der ultimo Augustus in debijia forma

herwaards werden overgesonden , de
restanten van alle de Koopmanschappen,
Contanten , Vivres, Amonitien, &amp;c.
20 wel ongetaxeerde, als getaxeerde, ot
de Comptoiren, en Redouten, berusten-
de , omme met die van dit Hoofd
Comptoir, nevens den principalen Eyscl
de Hooge Regeeringe tot Batavia per
het laatste Schip te werden toege-
geschikr, op verbeurte van twee

maanden Gagie by den genen , die
zulks komt te versuymen.

De verstrekkinge op Soldy, welke
tegenwoordig volgens Usantie ge-

schiedt om de 3 maanden , als May,
Augustus, November, en February,
moet als nog zodanig agtervold wer-

den met een derde, in stede van ; con
tant; de rest in kleeden uyt-koops, tot
der tyd toe, dat Compagnies Cassa wat
beter, als nu , van Geld geprovideer-
werd, welke verstiekkinge t’elken.
zal bestaan, in  maanden aan die ge-
ne die te goed hebben, en, die te
quaad zyn, een maand.

Weshalven alle jaaren eens, met
het formeren der nieuwe boeken elke
Koopman ofte Resident herwaards o-

verstieren zal, een rol van de Guarni-
soen-houders, onder zyn Distriet be7
scheiden , om door den Boekhouder

daar op te noteren, de saldos te goed,
en te quaad, &amp;c. Waar na de vor
dre verstrekkingen dan konnen gere-
guleerd werden , zonder t’elkens of
om de 3 maanden een nieuwe rol van
hier te behoeven, maar ondertusschen

van versch volk gerecruteerd werden-
de zullen de Kooplieden een aparte rol
formeeren , en oversenden, waar of
dan als vooren Notitie geschieden en

wyders geadviseerd werden zal, wan
inmiddels aan imand der zelver hier
aan 't Casteel extraordinaris gesubsidieer-
is, om van de naastvolgende verstrek
kingen af te korten

De orgincele Quitantie-rol van de
voorsz. verstrekkinge , by de Compe5

C9 titeu-
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defensie voor ider stuk Geschut 25titeuren ofte genieters, present twee77
schooten buskruyt, nevens het rond,geloofwaardige Getuygen, onderte27 17

en lang scherp, daar toe gehooren-kend, en niet de Copye, moet op zyn 33
de , als mede voor ider Soldaat 300tyd ons toegeschikt werden, om hiei 21
stuks Musquets-kogels, met zo veelaau’t Casteel bewaard te blyven. 27
schoten kruyt, lond, hand-granaten,en20

vuur-potten na advenant, te weten.deEenig Compagnies Dienaar komen- 77

groote Redouten 250 bosjens lont.de te overlyden, zal daar af by eer- 3633 37

hand- granaten , met zoo veel vuur-fte occasie kennis herwaards gedaan 27
potten, ende dat alles op pane ,ende zulks ook agter de quitantie-ro 20027 27

ver-minder bevonden werd , van teder verstrekte Soldyen genoteerd wer-37 27

100beuren voor ider tiende deel ,den, met specificatie van den dag, en27

ge-Ryxd., boven andere Correctie nadatum , zyns overlydens , en of hy 1.37
legenheid van tyden, en saaken.Testament gemaakt heeft, of niet, des- 2077

gelyks moet de Nalatenschap, present23

Getuygen, behoorlyk geinventariseerd. Het Buskruyt dat nuallerwegen op on-73
ze ordre in kisten besloten is , zal voor-mitsgaders zodanig besloten, en ver 202
taan daar by moeten gehouden wer-seegeld, ter eerster occasie werden o- 77

27

den, wyl het vaat-werk te ligt ver-vergesonden aan de Carateur au lites, 372
ten ware dezelve van kleyn belang, staaft, en in duygen valt, ondertus-7727
en geen zo Ryxd. waardig was, wan schen staat een ider te besorgen , dat33 77

dito kisten alle maanden eens wordenneer die ten overstaan van de voorn
77 20

of andere Getuygen, aan de meest gekeerd, vermits andersints het pul-777
ver te zeer pakt , en klonterd, doorbiedende mogen werden verkogt 2021
’t ontsakken van de Salpeter.mits niemant van de Guarnisoen-hou- 77

ders toelatende te mynen, dan die ze27
veel op Reekening te goed heeft. 3 Driemaal in ’t Jaar moet het Ge-

73
ofte in contant zulks betalen kan. Ook schut alomme werden afgeblaasen en2

20

mag niet versuymd werden, 't Geweer gesuyverd, namentlyk, op 23 Febru-77 7.

van den overleden , zo het een Mili- ary, zynde geweest den dag der ver-77 77
tair Persoon is, over te stieren, zon- overinge van Amboina , in den Jaare73

der ’t zelve tegen onbequaam, of 1605. Item den eersten werkdag in de2720

verroest Tuyg te verwisselen, gelyk maand Juli, en November, wel ver-2
dikwils geschied is. staande, voor zo veel zulks te vooren77

omtrent de zelve tyd, om bysondere

reden niet en is geschied, aangezienAMMUNITIE, en SAAKEIT
deze stipulatie maar diend tot wegne-

van OORLOG, &amp;c. minge van uytvluchten , welke zom-

mige zouden weten te maaken , by
Ende nademaal wy remarqueeren het doen van ongeoorloofde Eer-

dat zoo wel hier, als op sommige
schoten.37 27

andere plaatsen , het stil-leggend27 Alzo eenige Redouten het Drink-
hand-geweer ongeagt, verwaarloost,

water niet digt by de hand, ofte77en van de rust geinfecteerd werd, al-33 onder ’t bereyk van hun kanon heb-
27hoewel men voor het aansmeeren

ben , waar door t zelve in quade ty-
2maandeliks nog Oli goed doet, zulks

den (voor welke de Almachtige ons77de reparatie van dien, onze Wapen-
behoeden wil) de Guarnisoenhouderswinkel t’elkens wederom te laste
zoude konnen werden afgesneden, enkomt, zo verstaan wy dat de respecti-
datmen, mits de veelvuldige Aard-ve Opperhoofden en Commandanter

bevingen, als nog niet geraden heeft
77voortaan beter reguart daar op zuller

geoordeeld, Water-bakken in, ofbuy-27houden, op pene van te vervallen in
ten aan voorsz. redouten te imetselende onkosten van reparatie daar aan-

27 uyt vreese van scheuren, &amp;c. 20 moe-gedaan , ter taxatie van den Kapitein
2 ten de Commandanten besorgen, dat deder Militie, en Baas van de Wapen-2 33 Martavaanen , die daar zyn , altooskamer dezes Casteels.27 vol goed water staan , gebruykende

daar benevens ook zodanig anderWerdende alhier nu mede gereno-27
vaat-werk, als by de Comptoiren uytveerd de ordre by Missive in de maan-
de successive overkomende fustagien ge-den December 1676, en Januari 1677.

prepareerd en verschaft kan werden,77de kooplieden, en subalterne Opperhoof-
mits ’t zelve voor de son ende regen21den aangesz., naamlyk , dat de afge¬
gedekt houdende.17legene Redouten altoos ten minsten

21
voor 6 maanden leeftogt, &amp;c. moe- Gebrek van brand-hout geeft in on-77

gelegene tyden geen kleyne bekom-ten versien blyven, mitsgaders tot,
merin-



307A MBOINA.
wyl al zedert voorsz. Oorlog in usan-meringe, waaromme, op het min
tie gekomen, en successize een Wetste gerugt van eenige buyten-landst

geworden is , dat niemand van huninvasien , of binnen-landse beroerte 77

binnen eenige forires ofte vastigheideen ider zig daar van rykelyk provi
gewapend komen mag, egter moetderen moet 77

een ider zig wagten , van zorgloos-
heid, gedenkende zelfs aan het overBy vorige tyden in den Oorlog

heeft groot sustens en gerief gegeven rompelen, en aslopen der redout Oost-
het Sagoe-brood, als geen water om burg, op Boero, in den jare 1668. slegts
te koken, gelyk den ryst behoeven door 4’a 5 ongewapende gevange sla-
de, welk brood dan ook in tyden ven gedaan, terwyl de Soldaten buy-
wanneer men swaarigheid vermoed ten de poort der zelver stonden te ga
ofte dat 'er merkelyke schaarsheid var pen, en den Sergeant met de Orang23
ryst by de Ed. Compagnieis, ook diene kaja’s in de wooningen te raadslagen
opgedaan, voor den tyd van 6 maan zat. Laat ook vry voor een groote
den of langer, dog alzo niet bedenk- misslag geschat werden, het agteloo77

lyk zy , dat zulken nood op d’eer leggen of stellen van eenig Geweer ter
of d’andere buyten-plaats zoude voor plaatse, daar een gemeensame passagie110

vallen, zonder dat de Gouverneur daa ofte toegang van ider man, zonder77

af bevorens eenige advertentie beko genoegsame Wacht, is, gelyk on-23

men, en ordre gesteld hadde, item der andere op de Redouten, daar Ne-77

dat zyn E. den toestand van Compag gotie gedreven, ende Nagelen ofte Rys.77

nies Magasynen best bekend is, zal in door de inlanders na boven en over
zulk reguard des zelfs last, en bevel de Zaal in de Pakhuysen beneden ge
konnen werden afgewagt , zullende dragen werd; als daar zyn die van
egter niet oualyk maar welgedaan Harocko, Larike , en Hila , den toe-
zyn , de consideratien, die iemand or gang tot dezelve om laag aan’t pleyn7

’t een of ander subject zoude meyner hebbende , naast den trap, die men
te hebben, aan zyn E over te schry op zodanige tyden gewoon is, met
Ven. het hek daar toe zynde, af te sluy-

ten. De aansprake, ofte vergaderin-
Wy agten de pyne waard, hier ge, met d’Orangkayen zal, gelyk het77 77

ook met een woord te gedenken, de gebruyl altans is, buyten aan de Re77

moorderyen, by ’t afloopen van de re27 duyt, ofte Fortresse, in de huysinge
douten, en vestingen, tot Amblau, Ma¬ ten zelven eynde opgesteld, geschie
nipe, Assahoedi, Cambello , Laala den, en midlerwyl de Soldatesque bo-
en Noessatelo, de eerstgenoemde on ven by hare Post blyven, om goede77

der het dekken van Atap, en de an wagt te houden, 't welk niet alleen77

dere by verrassinge, te gastnodinge dan, maar ook alle dagen te achter-
voorgewende samen-spraak metde277 volgen staat, op dat men in geen qua-

Comtmandanten, en diergelyke geveins de gewoonte vervalle
de Actie , door de inlanderen in den

Jare 1651. met de revolte en rebellic23 Het verder observeren van Militaire77

van den Ternataansen Kimelaha Mae Ordre onder de Guarnisoenhouders
jira aan 158 Compagnies dienaaren ge willen wy de Opperhoofden mede ten77 20

plcegd, ten eynde de gedagtenis van hoogsten bevolen laten, want zy daar
dit verraad, een ider tot meerderom voor zowel, als dingen, die de Ne¬
zigtigheid mogte strekken , hoewe gotie aangaan, te verantwoorden heb-

de rebellen , zedert door Compagnie.2 1 ben. Zulles is het dan van hare en der
Wapenen, onder het onvermoeid ei mindere Officieren, pligt , dezelve
loffelyk bestier van den hier voorer gelyk boven aangeroerd staat , altoos

gemelden Ed. Heer A. de Vlaming na27 by de Redout of Fortresse te houden.
verdienste gestraft wesende, deze lan latende over dag niet meer t’seffens77

den vervolgens in rust, en vrede ge uyt, ofte van hare bescheyden plaats
bragt zyn, waar by dan nog gekomer afgaan , dan de sesde man, maar en
is de vernederinge van’t geheele Ma- zal niet ligtelyk licentie mogen gege
cassaarse Ryk onder de E. Compagnie ven worden , om des nagts te absen-
in den jare 1669. door den Ed. Heer teren, als eenelyk de Geerouwde twee-
Superintendent en Admiraal, Cornelis maal ter vcek beurtelyk, ende zo ie-
Speelman , Viciorieuselyk te wege ge mand op eygen Authoriteyt, of door
bragt, zulks de tyden tegenwoordig, debauche, quam buyten te blyven dic
door Gods genade in een andere ge zal men voor de eerste- maal straffen
stalte zynde, wy nu wel geen zonder volgens de Krygs-ordre van de hooge
linge reden hebben , om iemand der Regeeringe tot Batavia , in dato 28
3 land-zaten, te mistrouwen, te meer. October, in’t jaar 1668. gelyk ook de

Ca2 sla-
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slapers op schildwagt, als mede de ge schacheren, ofte andersints, opkoop der
ne die imand van de inlanders of an- soldaten hunne goederen, direct, of in-

dere eenige quade bejegeningen aan directelyk plegende, zullen zonder de
77 72

minste verschooninge werden gede-doet; maar andermaal in dezelve fau 2

te van ontydig uytblyven en slapen ver porteerd.29

vallende , item eenigen overlast ofte
geweld bedryvende, zullen herwaards Desgelyks zullen ook de Opperhoof-73
na ’t Kasteel moeten gesonden wer den, en mindere Officieren niet toe-23
den, nevens de bescheiden , daar tot laten, maar na vermogen op alle be-73 77

dienende , om door den Fiscaal voor denkelyke wyse, en maniere, zo wel2727
de Justitie gecalangeert te werden. buyten als binnen de respective fortres-27

sen, tegen gaan, het schadelyk en on-
Eens ter weck zal de Soldatesque geoorlofd speelen, tuysschen, ofte dob-27

in de handeling van haar eygen Ge belen, onder de Guarnisoenhouders, als27
weer werden geexerceerd, en gelet, of cen oorsaake zynde van veele droevi-

77 3
een ider ’t zyne schoon, en vaardig ge onheilen, straffende over zulks die

houd , welke oeffeninge geschieden geenen , welke daar op betrapt wer-
zal de eene reys slegts met afbrandin- den, met planten op de schildwagi27
ge op de pan, tot versparinge van ’t detentie binnen de fortres, of dierge-23

buskruit; en de andermaal, dat is om lyke na-dat 'er veel, of weinig, inge-77

de i4 dagen, met het lossen hunne daan is, ende zal het een ider vry staan77

Musquetten, waar aan middelerwyliet. ’t geld , daar toe opgeset, na zig te23

by toeval komende te ontbreken, zal mogen nemen, mitsgaders boven dien
men dezelve by de eerste occasie her den winnaar, op klagte van den ver-

waards overzenden , om gerepareera lieser, het alzo gewonnen geld gehou¬7
te werden, leenende haar voor die den wesen te restitueeren

73

tyd andere van ’t rak.
Op den ammegang met de Inlande-

Op de kleedinge der Guarnisoenhou- ren heeft meergemelde Heer De Vla-77

ders , tot conservatie van hunne ge ming Zalg. zodanige ampele ordr- ge20

sontheid, moeten de Opperhoofden me steld, als by dezelve kan werder
ge-77

de goeden agt slaan, besorgende, da zien, bestaande ten principalen, ineen77

zy in 't verstrekken der gewoonlykt heusche ofte onbedriegelyke hande-7

»y subsidie, ofte goede maanden, daar van ling, en vrindelyke bejegeninge om-7

na behooren voorsien werden trent en aan de Orangkayen, ook nie-7

mand van ’t gemeene volk te slaan, sto¬77
Tegen het vloeken en sweeren, als ten, schelden, of smadelyk toe te spre-77

geen van de minste oorsaken wesende, ken , nog gedoogen , dat zulles door2

om welke God de Heere swaare plaa
27 de soldaten, of andere, gedaan werde,7

gen over land , en volkeren zend item dat een ider, ’t zy in ’t koopen27 1

moeten de Opperhoofden en mindere Of van kleeden , ofte Nagel-leveren , wel1.

ficieren getrouwelyk waken , corrige- en behoorlyk zal werden getracteerd,27

rende zodanige vloekers na leelykheid zonder imand langer, als noodig is,20

der woorden, met plantinge van 2, 4. ongeholpen te laten staan wagten, &amp;c.7

6 Musquetten voor gelyk getal ofte boven ’t welke ook van allen tyden77

meeider dagen , except lasteringe van verstaan, en geordonneerd geweest is.7

God of zyn Heilig Woord, welk cri tot meerder ruste, en genoegen van23 27
men de Justitie volgens den eerster de zelve, hun niet alleen van alle on-77

Articul der Krygs-ordre van haar Hooc nodige lasten en servituiten vry en20

Mog., toe komt rigoureusel. te straf ongemolesteerd te houden, maar ook zo-27 7
fen , ende waaromme zulke afschou danigen, die men eenigsints voorby7

welyke deliquanten na 't Casteel moe kan, te excuseeren waar by wy tot27
ten gezonden werden, nevens de be nader elucidatie van de meninge de

wysen, ter sake dienende. zes nog voegen, dat het niemand van27

onze Residenten , op de Comptoiren,
;; Niemand is toegelaten , door hem ofte Subalterne Commandanten in de

zelven, of anderen , sterken drank in respective Redouten geoorlofd is, eeni-77

de fortressen onder ’t volk te brengen gen inlander tot particuliere affaires te7777

’t zy om te verkoopen, schenken, of gebruiken, dan met hun vrye en on-22 77

zelfs uyt te drinken, op pane zo't eer bédwongen wil, mits betalende egter7777
soldaat is, die zulks doet, van dris aan ider man uyt eygen ofte partici-77
dagen geplant te staan, en verbeurte liere beurse voor elken dag ses stuyvers

73
van den drank, maar de Opperhoofden en een pond Ryst, gelyk d’ E. Comp.

2
ofte de Sergeanten van de mindere Re zelfs hare huur-slaven komen te kos¬77

3 douten daar inne eenige morsserye met ten.
De¬
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De Mooren, daar dezelve resideren.
zal men haren genaamden Gods-dienst
3 ongemolesteerd laten oeffenen, en speci-
3 alyk dezelve in hunne vast-dagen zoo
veel doenlyk, van eenigen arbeid ver
schoonen, zynde by ons ook in usan-
tie gebragt, dat dezelve met het over
brengen van vleesch en spek van de
3 Comptoiren aan de onderhoorige Re
douten, ofte besettingen (daar het be
quaamlyk geschieden kan) niet ge-
moeyd, maar vry gehouden, en zulks
tegen eenigen anderen dienst van de
Christenen verwisseld werde, welkt

gewoonte dan ligtelyk teagtervolgen20

zy ; dog hoedanig de voorsz. Mooren27

in haren gemelden Gods-dienst gelimi-27

teerd zyn, namentlyk van dezelve niet
te mogen uytbreiden onder de Heide-

nen , zulles kan gezien werden, by77

het Manifest van dato 25 Augustu
1676. waar op de Residenten stille-
kens te letten hebben, dat ook't zel

ve poinct somtyds als ’t pas geeft, de
77 voorsz. Moorse overheid, onder ge
77

meensame Discoursen , wel cens mo-

gen erinneren.27

Tot verligtinge der voorvallende
noodige en onmydelyke Compagnie,77

diensten van de Inlanderen heeft mer

voortyds verstrekt, aan ider man een
pondt ryst daags, en, aan de fortifika-
tie arbeydende , een stuiver boven
voorsz. pond, ’t welk naderhand door
haar Edelheden de Hooge Regeering van
India tot Batavia verdubbeld zynde

naamlyk z stuivers en 2 pond ryst voor
de geen , die aan extraordinary Wer-

27
ken arbeiden, mitsgaders, half zo veel

27
in de ordinari diensten van Pangayen,27

c is zedert daar by gecontinueerd.
gelyk ook na dezen buyten andere27

ordre geschieden moet, te weten, aan
het gewoonlyke quarts-volk, als zy

gebruykt werden, en anders niet en-
77
keld, en wat daar buyten ofte boven
dien aan de fortificatien te doen valt.
dubbeld, maar aangesien het somtyds

gebeurd , dat de werken, ’t zy die
7

bestaan in ’t vergaderen van kalk, steen
timmer-hont , atap, gabba gabba, of
diergelyk onder de Negeryen resp; en
die weder aen de Dati's der zelvever-

deeld werden, zonder dat men reeke
ning houden ofte staat maken kan-

van de dagen , die elk man gearbeid
27
heeft, zo zal in stede van de voorsz

dag-kost, aan de Heer Gouverneu
moeten werden overgesonden , een
»spccisicatie van de qualiteit, en quanti-
teyt der materialen, by elke Negery aan

de E. Comp geleverd, ofte vergaderd,
ten eynde dat daar op in rade gelet
cn, na gedane overslag, ’t zy purti
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culier, ofte in ’t generaal tot een77
vrolyken dag, de vergeldinge ofte

77
voldoeninge dieswegen geordonneerd
mag werden.

In’t afsenden van eenig Vaartuyg
herwaards, ten dienste van de E-77
Compagnie, zal’t elken reise in of on-77

der de Brief genoteerd moeten werden,
voor hoe veel dagen de Scheppers7

gints geprovideerd zyn, om hier on-77

wetende geen dubbelde verstrekkinge
77
te doen.

Aan d’Inlanderen, die genegen zyn
elders heen te trekken , blyven de

voorsz. Kooplieden en Subalterne Op-
perhoofden gequalificeerd een Pas-cedelt.
jen te verleenen, mits genietende voor
ider niet meer dan twee, ofte ten uy-
tersten zes stuyvers ; dog zullen de li-
miten dies zelven niet wyders gaan

als van Hitoe, Larike , Oma , Honi-27

moa, en Noessalaoet, de een op de an-77

der en gesamentlyk na Cerams Zuyd-.

zyde te weten in 't Oosten tot Elinama1 1

ofte Werinama, en in ’t Westen, As-
saboedi , except, dat het de Opper-
hoofden van Hila, en Honimoa voor
als nog geoorlofd blyft, dito Pasjens
uyt te strekken, tot Hatoewe en Wa-
roe op de Noord-kust, zoo lang die
door eenige roverye der Papoewa 's
ofte moorderyen van de Alfoereesen
niet te zeer ontveiligd werd, houden-
de wy alle verdere vaarten buyten
voorn. limiten, ende frequentatie van
de Eylanden, Boero, Amblauw , Ma¬
nipa , Kelang, en Bonoa , om reden

aan ons gereserveerd maar zullen de77
Residenten , en Commandanten in de

Redouten Oostburg, en Wantrouw ver-
mogen de respective onderhoorige vol-

keren aldaar op hun versock te licen¬
tieeren, van de een na de andere Ey-

landen te varen, als Boero, Amblauw,77
Manipa, Kelang, Bonoa, item na Piroe,37

Tanoeno, Loehoe, ende de Uliassers als77

ook tot opkoop van levens-middelen
7

na Hatoewe , onder conditie, als voo¬
77

ren gezegd is, mits niet langer als 677
wecken, of ten hoogsten  maanden

7
uytblyvende , ten ware het weder77

zulles kennelyk quam te belerten.27

Dat niemand, in dienst van de E-
Compagnie zig begeven hebbende, ee-
nigen particulieren handel, ’t zy door

hem zelven, of andere vermag te dry-
ven, op pene van deportement , en
verdere straffe, is een ider genoeg be-
kend , maar gelyk deze overtredinge
verscheide graaden kan toegeschreven

werden , ten aansien van hare boedx-
7

nigheid en veelheid, ofte waarde, alzo27

agtes-2 3
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agten wy ook swaarder correctie te zyn, ofte meer dan 5o Ryxd. in7
meriteren de gene, die, zelfs Admi- waardy zouden bedragen, maar dat2.77stratie van de E Compagnie hebbende,

ze dezelve herwaards zullen hebben te73
33 gelyk de Kooplieden , Winkeliers, en renvojeren, om hier gecxamincerden naKassiers, &amp;c. cenige voorsz. Commer styl van rechten gedecideerd te werden,77cie daar benevens komen te plegen dog zullen de Residenten hebben te
33want de zodanige als pesten in des

27besorgen, dat de saaken behelsende de¬
27Compagnies staat te houden zyn, er licten , waar af de calange den fiscu-77verstaan wy onder deze laatstge

27toekomt, t’elkens zoo veel beschei-
noemde zoorte meede geheelyk te be den en blyken werden vervaardigd,
hooren, gelyk wy dan ook in dier

en nevens de Misdadigers overgeson-
voegen strafwaardig stellen, alle die den, als na gelegentheid des tyds te27naars , ofte Suppoosten , van de E- bekomen zullen wesen.
Compagnie,’t zy van of aan de Nego
tie, Militie, ofte eenige andere ordre ’t Geen dan invoegen, als boven ge-
dependerende, welke hare onbeschaam- segt is, op de respektive residentie77
de baatsugt omtrent den Inlander to plaatsen te beslegten , komt voor te77
woekery laten uytspatten. Item oob

277 vallen ; zal in een apart rol-boek , na
die eenige ongeoorlofde handelinge de gewoonlyke forme , die men voor27

met dezelve dryven in’t fieren van » ’t Gerichte alhier aan ’t Casteel houd,
gelden, en kleeden, of andere goede- werden genoteerd met zoo veel ex-2

3 ren, en waren op de aanvolgende ge- lensie, als tot klaarheid van ’t gewys-L
gewassen, tmp;c. als consequentelyk hur de nootwendig dienen moet , en by-20

moetende strekken , tot een uytsien voeginge van de naamen der persoonen.2

na quade niiddelen, tot groote preju die als Rechters geseten hebben, welk-7
ditie van de E. Comp., waar voor dan bock, ofte bockjen , een ider de syne
een ider, die het aangaat, en buyten zal bewaren, mitsgaders by vertrek77

verderf ofte schade blyven wil , zig ofte verplaatsinge, aan den successeur
77

te wagten heeft. hebben over te leveren, doende daar

van Notitie op het transport
Aan de Residenten op de Buyten-
Comptoiren respectivelyk, als ook de27 Imand in eenige Civile hboete we-

Commandant in de Redout Wantroux gens scheld-woorden, of iets dierge-37
tot Manipa, is toegestaan civile ende gelyks, werdende gecondemneerd , zal20

kleine questien ofte geschillen onder de den Koopman, Resident, ofte Comman-77
inlanderen vallende, ’t zy nopende li dant respective, dezelve ontfangen, en77
mietscheidinge hunner doesons, ofte lan- zulks op stonds ter zyden van 't Ap-27
y deryen , ’t omvellen van des eens of des poinctement ofte gewysde in ’t boek aan-27

anders Sagoe en ’t Elimmen van vrugt-77 teykenen , omme jaarliks, indien ’t
23bomen suyt dispuyt der voorsz. limiet nodig is door den Gouverneur verdeeld77

scheidinge veeltyds ontstaande) item o- te werden, zo als zyn E. zal vinden
ver scheld-woorden , agterstallige schul- te behooren ’t zy aan de Hoofd-O-
den , wegens Toterie sals 'er schrifte- rangkajen gesamentlyk, tot een siri73

lyke blyk van is ; en anders niet of Pinang , ’t zy tot gemenen dienst2 33
iets diergelyks met de Hoofd-Orang- hunner Negeryen, ofte wel der Cor-23

kajen, in wiens gebied of District zulk:77 corre, &amp;c.
37

voorvalt, nevens 2  3 andere , de2
naast daar aan gesitueerde, niet suspect37 20 Maar zo iemand eenige boeten ont-
in de saake zynde van eensydigheid, fangen hebbende, bestond dezelve te27

by forma van arbitrage af te handelen, verduysteren, zal tot straffe even ge-27
en te beslegten; ende dit tot vermy lyke somma viermalen moeten uytkee-7 23

dinge van meerder onkosten met o23 ren, en voldoen boven andere cor-20

vervaren herwaards, als tydversuym rectie na gelegentheid van saaken27 2
by partyen te maken, behoudens nog-

277
tans, dat den genen, welken door t

27 GODSDIENSTgewysde voorsz. zig beswaard vind77
op verkregen verlof van de Hr. Gouver-77

neur buyten eenig namptissement, ofte Op alle Comptoiren, Reduiten, of-
anders de Comme van 12 Ryxd. aan ’t te plaatsen, daar Post gehouden werd,73

en geen Predikant, ofte Siekentrooster,Landgerigte alhier, zal mogen appel¬ 77
is, zullen door imand van de bequaam¬leren, zynde wyders dese onze mei-
ste en bescheidenste Officieren, Chir-ninge geenzins , dat iemand van de
urgyn, of Soldaat, alle ogtent en ay subalterne Opperhoofden voorsz. hun
vond, de ordinari Gebeden voor t volkzullen mogen aantrekken , dingen,
opentlyk gedaan, item de Sonnen- endie eenigermaten crimineel en swaar

ande.
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andere onze Christelyke Hoogdagen.

77

stigtelyk gevierd werden, onder ’t le
zen van een Predicatie uyt Bullingeri,
ofte een ander Gereformeerd huys-postil.
beginnende , en eyndigende die han¬
delingen met Gebeden, Dankseggingen,
Psalmen, ofte Lofzangen, volgens ge-
woonte onzer Kerken; alwaar zig dar

het Opperhoofd altoos present moet la
ten vinden, niet alleen, om hem zel-
ven, maar ook anderen te stigten, en
zyn onderhoorige met een goed exem
pel voor te gaan , ’t welk hem tot
meerder eere, en ontsag , dienen zal

Maar op plaatsen, alwaar permanen-
te Predikanten of Krank-besoekers re-
sideren, zal men dezelve omtrent de

oeffeninge van den opentlyken Godsdiens
laten begaan, assisterende haar E daar
inne na vermogen , zo met behoor
lyk respect hun te geven, als van an
dere te doen hebben, onder handha
vinge van den zelven publycquen dienst
ten eynde die niet eenigsins in verag
tinge kome.

Ende zullen de Opperhoofden Ordre
2

schikken, dat haar Eerw tot het doen

der gewoonelyke visiten over Zee, al

toos van bequaam Vaartuyg voorsien
mogen wesen, en, varende na plaat
sen , die niet al te veilig geschat wer
den, zal men hun een a twee musque

tiers tot lyfs-versckeringe byvoegen,
opdat zy alzoo des te geruster hare

diensten mogen uytvoeren.

Maar’t en is al van ouds niet in ge-77

bruyk geweest dat de E. Predikanten27
elders heen varen , dan na gedanc

Communicatie van haar E. voorgeno-
77

men vertrek aan het Opperhoofd, daar
zy onder bescheiden zyn, aan der
welken zy op hunne wederkomst
ook bekend moeten maken , wat ha

peringe elders in de schoolen, ofte ver-
slappinge in de frequentatie van den o¬

penharen Godsdienst bevonden hebben,
omme na vermogen zulles te helpen
redresseeren, ofte onze ordre daar or
te versocken.

De Predilanten hebben het opsigt
over de schoolen alomme onder hun
kerkelyke districr, dog met insluytin-

ge van de Politique Opperhoofden wel-27

ke nevens haar Eerw. steeds gequalifi-
ceerd geweest zyn, zo wy hun als nog
qualisiceeren, by dezen tot Curatores o-

ver dezelve schoolen, die zy derhalven277

dikmaals, zelfs in persoon en onder

anderen somwylen ook eens op’t on-
verzienste , item nu en dan met den
Predikant te samen, moeten visiteren,
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ondersockende, wat de kinderen t'el¬

20

kens reise gevordert hebben, en suc-
7

cessive toenemen , ook in cas nodclo-7

ze , ofte onwettige absenten van eeni-
77

gen der zelve , de Ouders, als mede27

de Orangkajen, over den traagen
Kerk-gang hunner onderdaanen aan-
spreken, bestraffen, en vermanen, na-

dat de sloffigheid meriteerd, ’t zy veel,
of weinig , ende zoo elders eenige
luye of traage Schoolmeesters gevonden
worden, die zullen zy na een of twe-
maal bestraffens in geval hun nietko¬
men te beteren, uitwerpen, mits¬
gaders andere bequame en vlytige Ge-
sellen daar stellen, mits doende daar
af rapport aan ons.

De militaire Commandanten over de

mindere Redouten Vestingen of Pos-77

ten , daar schoolen omtrent zyn, zul-
len die insgelyks dikwils gaan besig-
tigen en letten, of de Meester op de
behoorlyke uur ter school is, mitsga¬
ders by oplesinge van de Rol, onder-

vinden hoedanige kinderen absent zyn,7
ende zulls noteeren , om ’t zelve wy-
ders de Kooplieden, onder welke zy
bescheiden zyn, als mede de E. Pre-
dikanten daar ter visite verschynende,
trouwelyk bekend te maken, zonder
inmiddels eenige authoriteyt over de
Meesters te gebruyken , dan wanneer

het de nood vereyscht.77

De Comptoiren of Redouten , waar
Christen , Kerken, en scholen present,
of aanhoorig, zyn, als Honimoa, Ha-
rocko, en Manipa, daar verstaat men

ook, dat de Opperhoofden der schoo-
len altoos blyven Commissarissen over
Huwelyks Saaken, binnen hun District
3onder de inlanderen vallende, nevens

wee uyt de bequaamste Christen-hoofd-
Orangkajen, by ons te kiesen, die Le-
dematen, en, zoo ’t geschieden kan
te gelyk Ouderlingen zyn welke ge-
melte Commissarissen dan haar te rega-
leren hebben, na de ordre , geextra-
heerd uyt die voor dat Collegie hier aan

't Casteel van dato 23 Januari 1657.77

by den Ed. Heer Jacob Hustaard La-
liger beraamd, en hier nevens ge-
voegd is.

De generale Beschryvinge van Zielen77

c volgens de Ordre ofte Instructie,
daar op beraamd, in usantie gebragt
zl jaarlyks zodanig op het accuraat-
ste moeten werden agtervolgd, zon-
der daar toe af te wagten eenige na-

der last van den Gouverneur, except dat37

tot verligtinge voor den Inlander , de
Nagelboomenniet Jaarlyks maar om het
derde eens zullen werden opgenomen,

en
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t Vaderland , belast, alle de Nooten-en genoteerd, beginnende met den jare

boomen aldaar uyt te roejen.1680. en vervolgens 83, &amp;c. tot zo lang
Ook vonden haar Edelheden goeddat anders komt geordonneerd te wor-77

hen in’t jaar 1672. 23 Februari aan teden, desgelyks zal opgemelte Beschry-73
chryven, dat zy beletten moesten, datvinge na dezen niet meer in de maand37
niemand te veel vermogen kreegvan July, maar in Maart of April,

27
In’t jaar 1676. 28 December belas-geschieden, om dat als dan het we-

77
ten zy de Koebeesten op de Buyten-der mits de stille tyd veel meer be-

77
plaatsen, tot nut der Opperhoofden enquaamheid daar toe verschaft.77

van ’t Guarnisoen, in agt te nemen; dog
het is zo verre van daar, dat daar vanGemerkt sommige onder de Inland-
iet voor den Sergeant, of Soldaaten zouse Hoofden omtrent het gade slaan van77
overschieten, dat zy de gekaarnde melkhare respective Corcorren al vry slof, en
zelf nog wel laaten verkoopen , vooralagteloos bevonden zyn, zullen de Re-
die wat inhalende zyn.sidenten , en Sergeanten het oog daar

Ook belasten zy hen toen Kaartjesover somtyds eens laten gaan, toe¬
van onbekende Districten te maken; ensiende, en belastende , dat ze desel

27
herhaalden in’t jaar 1688. 2 Maart, enve droog en onder ’t dak, ook by
1692. 24 Februari, hare vorige last vantyds , wanneer men gewoon is uys
geen geld op de Nagel-moessons te mo-te varen , tegen alle gebrekkelykhe-
gen uytsetten.den voorsien, en repareren.

In’t jaar 1690. den 15 Februari, be¬
lasten zy de Reduyten met pannen teEyndelyk staat ook te besorgen,
dekken; en ordonneerden’t jaar daar aandat de land-wegen ofte binne-paden,27
den 6 Maart die van Honimoa , liurvan de ecne Negery tot de andere

27
nieuwe Vesting (na dat zy van’t jaarstrckkende , door de inlanderen alle
1676. den 18 Januari al bevolen hadden.6 maanden van de opwassende ruigte

2
die op Saparoewa te begrypen , en dengesuiverd, en schoon gehouden wer-27
28 December ’er bygevoegt , die watden, volgens gebruyk van ouds , als

waar aan voor ’t gemeene best zon langsaam te laten voortgaan) nu eindelyk27
eens te beginnen.derling gelegen is.

In’t jaar 1695. den 23 Februari ston-
den zy aan provisioneele OpperhoofdenDe Kooplieden, ofte Residenten, ko-
toe, de Emolumenten , tot die bedie-mende te vertrekken, of verplaatst te

27
ning staande; dog ordonneerden hen al-werden, zullen deze en andere ordres27
len den 1 Maart 1696. de Overwigtennevens onze successive brieven aan hun
te betaalen.geschreven in een boek te samen ge-

33

In’t jaar 1700. den 9 Februari ston-naeyd, zoo wel als de boeken byhet
den zy aan't Hoofd van Larike toe Pas-Comptoir, of de Redout , berustende,
cedels na Hatoewe te mogen geven, al-aan hunne vervangers in debita forma
zo het te moejelyk viel daarom de In-hebben over te leveren , en zulks op
landers aan ’t Kasteel te doen komen.het Transport specificeren , op ver-

beurte van drie maanden Gagie , by En op dat de Buyten-Opperhoofden
versuym van dien, zullen ook hare re- nette kennis van alle de bevelen harer

33
Hoog-Edelheden hebben mogten , zoscriptien en advysen doen op klein for-
behaagde het dezelve in’t jaar 1703. denmaat papier, om hier ter Secretarys

geen ongevoeglykheid te geven aan ’t 15. Januari te belasten , dat de Land-

inbinden der zelve. voogd haar kennis, en visie van alle
Brieven voortaan zoude hebben te ge-
ven , op dat de zelven zig niet zoudenOnderstond,
konnen verschoonen , van die niet ge-
zien nog geweten te hebben.

Amboina aan ’t Casteel

Victoria, dezen 25.

Januari, 1678. Van den FISCAAL.
Was Getekend,

Na de Opperhoofden van Hitoe volgd
ANTHONIO HURDT. de Fiscaal, die zo veel als Hoofd-Ofn

cier, een Koopman in qualiteyt, en die
eygentlyk gesteld is, om allen particu-
lieren handel, ongeregelde diensten, en

Aar deze Opperhoofden van Hitoe, bedryven van dien aard, in een yder, zon-
Honimoa, Oma, en Larike wierd daar der aansien van Persoonen, te beletten,
enboven nog in’t jaar 1669. 10 Januari. hen daar over in de daar toe gestelde
ook van Batavia, en in’t jaar 1670. uyt boetens te beslaan, of hen anders voor

den

Verdre

Ordres

voor hen

daar by.

zevoegd.

Van den
Fisca-

en zyn

Ainpt.
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nige gepleegde misdaden te beschul-den Rechter te dagvaarden, en daar o-
digen , ende aan te klaagen, ’t welkver Civiel, of Crimineel, na dat de
nogtans een Sake was , veele party-saak is, aan te sprecken, wagtende daa
schappen boosheden ende wraak-over ’t vonnis van den Rechter

gierigheden onderhavig, zulks onsGelyk hy nu gesteld is om allerley 77

mors-handel te beletten, dewyl voorna- geloove is, om die quade Consequentien
voor te komen , onder manierlykermelyk, om die met Nagelen , alzo dit

volkeren naderhand de Ampten vanCompagnies hart-ader is, te stremmen, 27

en de schuldigen daar over voor Recht Schouten, Baljuwen, ende Fiscalen, op
te roepen. de baan gebragt te zyn, de welke

Alle die beveelen, aan den Fiscaal in geene Regtsvorderinge hebben te
dezen opsigte gegeven , zyn in haar doen , dan uyt kragte van haare Be-
zelven wel goed ; maar ider een zal dieninge , ende voor alderhande we-
zeer licht, met het geen wy te vooren a derwraak door de magt van de Hooge
gezegt hebben , willen gelooven , dat Overheden werden beschermd ; waar
zulk een Fiscaal het in zyn gedagter uyt dan de hooge waardigheid van zo-
niet zou durven neemen, om den Land danigen Bedieninge werd begrepen,
voogd, al zag hy hem nog zoo dikwil. ende met eenen van hoe onverleidbare
verbooden handel dryven, of nog zo Conscientie zodanige publycque Officie-77

zeer tegen de Placcaten en Orders harei ren van ’t Geregte behooren te zyn,77

Edclheden sondigen, daar over maar eens want dewyle het eenigste heilig oog-27

aan te spreken , veel min om hem daar merk voor alle Vierschaaren des Geregts77

over in Rechten te betrekken , aange- behoord te zyn, dat de vrome Luy-
sien al zyn welvaaren van hem alleen af den gerust, onbeschadigd , ende on-
hangt, behalven dat hy ook geen saak, verhinderd mogen leven , ende hare

dan als het den Lanvoogd behaagd, zal middelen genieten, daar en tegen dat
duiven aanleggen, of bestieren , indier 33 de Quaad-doenders na den eysch ge
hy voor zig zelven een goeden uytslag straft, ende ingeteugeld werden, zo77

daar van zien wil ; weshalven ik oor blykt het wel duydelyk, dat een Eys-
deel, dat vooral de Fiscaal in zulk een scher voor ’t Geregt uyt kragt van zyn
Landvoogdy een man behoord te zyn ampt Ghoedanig nu uwe Bedieninge
die in ’t allerminste met den Landvooge wezen zal) door moedwillige ver-
niet te doen, nog hem ergens in te vre fuymenis , oogluyking, ende inzon¬
zen had, verre van daar, dat hy zozeer. derheid corruptien zig te buyten gaan
als deze , van hem afhangen , of zyn de , regelregt tegen ’t welvaren van
wel of qualyk-vaaren aan zyne gunst. ’t Gemeene-best swaarlyk sondigd; 't
of ongunst geheel gebonden zou zyn. gaat vast , dat door versuym, ende

Het is waar, dat de Heeren in het oogluyking, de boosdoenders vryge-
Vaderland al zedert ’t jaar 1710. stelt werden, hoe veel min zyn dan
independente Fiscaals, dat is, die van de Corruptien excusabel; want een var
geenen Landvoogd , of zynen Raac beide is waaragtig, of de Delinquant
afhangen zouden, uytgezonden hebben, word door den gecorrumpeerden Fiscaal
maar van wat uyt werking dit geweest is na verdienste van zyne misdaad te
rullen wy in de independente Fiscaalen veel gelds afgenomen, of te weinig:
van Kervel onder Malacca, en Weyer, Indien minder als de straffe voor den
op de kust Cormandel zien. Raad zoude importeren , zo blyft de

Dog om nog beter kennis van ’t Ampi schuld op de Fiscaal, dat de misda¬
van den Fiscaal te bekomen, heeft mer den niet na behooren gestraft werden.
alleen deze volgende Instructie, in’t jaar indien meerder, als de straffe voor den
1678. voor den provisioneelen Fiscaal, Raad zoude importeren , zo maakt de77

van Houten gemaakt, maar na te lopen. Fiscaal zig zelven tot een dief, ont-77

stelende de luyden zo veel, als zy na27

geregtigheid niet behoefden uyt te
geven; ende in beide deze gelegent-Instructie voor S. Rogies
heden maakt hy, die voor God , ende

van den Houten, Provi- zyne overigheid gezworen heeft een7

voorstander van geregtigheid te zullen37sioneel Fiscaal in An
zyn, zich een voorstander van ongeregtig-37

BOINA. heid. Zeker hy bedriegd zig groote-
lyks, die deze zake licht stelt, endeLEt plagt in vorige tyden onder
daaromme hebben wy niet willen laten

Instructie,  vele loffelyke Regeringen des toteen inleidinge deses UE. zulk een
voorden ,, werelds een gebruyk te zyn, dat het nodige lesse voor te schryven, op datFiicaa ider een vry stond zynen medcburger
vanden UE. deze gewigtige Bedieninge niet
Houten. ; voor’t Geregte wegens ende over ee alleen met voordeel , maar met een33

II. Deel. R
goe¬
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goede Conscientie mogt bekleden tot welke laatste niet alleen Compagnie.27
voorstand der Geregtigheid, ende tot Dienaars concerneerd ; maar ook de27 23

Burgers, als een gemengd Collegieruste dezer Gemeente77 77
van Justicieren en Schepenen zynde.

’tIs waar, dat om de hatelykheid van
vangen, en spannen, aan ’t Fiscaal Voor den Land-raad zal Eysch en372
Ampt vast zynde eenige voordeeler 1Conclusie gedaan moeten werden27 27
gegund werden , die zonder swarig- zy by monde , ’t zy by geschrifte in

327
heid zult mogen genieten, ende wi de Maleytse Taale ; maar dewyle UE

73

UE ook niet denken te onthouden als nog daar inne niet is geverseerd23 21
zyn wy te vreden, dat voor eerst een3 als daar zyn gelicentieerde , ende ge

condemneerde Boeten , ende Breuken Secretaris u daar in behulpig zal we-7
Gelicentieerde boeten noemen wy, die zen.27 20

over geringe misslagen werden be
taald, zonder dat de sake behoefi Wy hebben, om Pregnante rede-

voor Regt getrokken te werden nen, goedgekeurd , dat niemant deL12
Orangkajen, Land-raden civielyk ommaar op dat hierinne geen exces begaar 1737

eenige questien voor Regt zal mogenwerde , hebben wy jongst in rad27 27

vorderen, zonder ons consent 't welkverstaan , dat zonder daar van kenni 2777
dan ook voor den Fistaal gezeid zalof reekeninge te doen, gene hoogert 77

boeten tot uwen eenigen profyte zult blyven, indien hy op eenige der orang-
kajen iets mogt hebben te pretendee-mogen ontfangen, als ter somma van

ren; ook dezelve over begane fauten6Ryxd.
zoude willen aanklagen.77

Maar van alle breuken, die hoo-
37
ger loopen, zult, alwaar ’t schoon Ende is generalyk het ampt van7737

daar van geen dagementen voor der den Fiscaal, te besorgen, dat alle mis-77 2
Rade geschieden, reekeninge moe dadigers ontrouwe Compagnies Die23
ten doen , om gedistrebueerd te wer naars, ende Contraventeurs van ’s Hee-

27 27

den (a uso). Gecondemneerde boeten noe- ren Placcaten, ook alle wederstrevers,

men wy in Rade over misslagen daa van de Hooge Overigheid, voor hare2

juyst geene Placcaten van zyn, of al Competente Regters aangeklaagd, en-77 77
Placcaten van zynde op UE. gedaner de ter straffe gevorderd werden.

27

eysch de Delinquanten werden geinjun-25
geerd, ende van deze zal UE. moeten Om ’t welke na Geregtigheid uyt27
besorgen, dat de distributie, gelyk hier te voeren , verstaan moet werden ,77 20

boven gesegt is, behoorlyk geschie dat alle Actien van den Fiscaal crimi-77 27
de. nelyk ingesteld werden, maar dat 'es20

distinctie is tusschen crimineel-capitaal7
Insgelyks zult zorge dragen, dat ende crimineel-civiel, 't eerste is te ver-

72

de Condemnatien, voorgevallen op en- staan van grove delicten, die met lyf-
7

de jegens eenige Compagnies Dienaren en goed strafbaar zyn; ’t andere van

altyd door den Guarnisoen-boekhoude. mindere misdaden, die met geld-boe7 I

behoorlyk worden ingeschreven, mef ten , ofte andere lichamelyke penalitei-77 77

bygevoegde Appoinctement ofte Sen- ten, werden gecorrigeerd.
27

tentie, tot haren laste, die gemeene27

lyk agter in ’t Groot Bock werden geco-7 In ’t procederen op ende jegens de
pieerd. eerste soorte , geschied terstond in-77

carceratie, te weten , als ( gelyk
Alle Compositien, of afmakinge buy de Regts-geleerden zeggen) het factum7

ben ’t Geregt, blyven , op pene van Constat, dat is, als 'er blyk is, deX. 7
déportement , verboden; maar, den saak begaan te syn ; by exempel, nie-77 77
Raad zulks toestaande, zult wel ver

77 mand is aansprekelyk over diefte, daar77

mogen met eenige Deliquanten te ac niet gestolen is, niemand kan over
corderen, behoudende de boeten alleen moord aangeklaagd werden, daar nie
of daar van distributie doende (a uso mand vermoord is.

na dat den Raad zal hebben goed-
gevonden. Maar al zyn schoon de Delicten niet

Capitaal, zoo word egter, ten opsig-
De Jurisdictie van den Fiscaal, om te van de bevorderinge van ’s Com-

Regts-vordering te doen, strekt hiero- pagnies dienst hier te lande , incareera-
tie, of gevangenis aangeleid tegensver gansch Amboina, zo wel Christe-77

personen, die haren dienst verzuimen,nen als Mooren, ende zal UE. mogen
7

pypesteldery aanrigten, zig tegen ha¬Eysch doen voor den Landraad van
7727

re Officieren opstellen, soldaten , die3; Leytimor, ende de Kamer van Justitie,
hare
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hare wagten qualyk besorgen, ma¬
troosen, die haare schepen laten ont
varen, of tegens verbod ’s nagts aan
land rinkelroyen , ende diergelyke,

welke voorvallen zoo gemeen zyn
dat het onnodig is daar van in dezen

verdere Specisicatie te maken.
27

In Capitale-Crimineele zaaken werc
ook anders geprocedeerd, als in saaken,37

die Civiel-Crimineel zyn: want als dan

is den Fiscaal, Eysscher, gehouder

zynen Eysch schriftelyk over te leveren
ook de Attestatien, tegens de misda
digen ingebragt, moeten na twet
recollementen in présentie van den De-

linquant beëdigt zyn, de Confessic
moet ook geschieden tweemaal voor7

Gecommitteerden, en ten derdemaale7

voor den gantschen Raad.27

Maar, de Confessie niet klaargenoeg77

zynde , zal de Fiscaal een interrogato-27

vium concipieren, ende versoeken , dat

den deli-quant daar op ampelyk geex
amincerd mag werden

Ook dewyle niet gebruykelyk is
icmand in Capitale Delicten te verwy-27

len , voor dat hy daar van zelver be
kentenisse kome te doen, zo zal by hal-
sterkheid den Fiscaal schriftelyker
Lysch doen ad Torturam, of tot 1y

ninge.

Edog dewyle dit een Saak is van
groot belang, moet 'er groote voor27

sigtigheid in gebruykt werden , ende
heeft den Fiscaal te letten , dat 'er in

ofde Suke cen half volle probatie,

bewys zy, al eer hy zynen Eyschad
27

Torturam kome te institueeren. Ten
tweeden , dat de inditien, die nevens

t half volle bewys te zamen komen
kragtig genoeg zyn , om de misdaad
te doen gelooven. Ten derden moet
gelet werden, of ook de misdaad van
zodanigen natuure zy, dat, indien al

klaar bewesen was, de regtvaardige
strafïe 200 zwaar niet zoude wesen,

77

als wel ’t pynigen zelve; want in dien77

gevalle moet men om geen pynigen27

denken.

De hoedanigheid, of langduurig
heid van’t pynigen zal niet ter gelief77

te van den liscaal staan, maar var

de Raadspersoonen, daar toe gecom-
mitieerd.

In ’t Concipieren van Eysch en Con-
clusie in Capitale-Crimineele Saaken,
moet eerstelyk de Saake van ’t delict.
met alle omstandigheden naaktelyk
ende klaarlyk werden vertoond, met

7
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aanwysinge van Aitestatien, Coises-
sien, ende documenten , die den Fiscaal

tot zync Saak allegeerd, ’t welle dan27
het eerste deel is. Daar na moet aani-

27
gewesen werden , dat persoonen van111
zodanigen delict, als geallegeerd werd,

21

volgens de Goddelyke Wetten, of Cri-
mineele Statuten, of Placcaien, met

dusdanige of sodanige Cagitale straff-217

plagten , ende behoren gestraft te77

werden , waar toe eenigen text uyt
de Boeken Moses, of uyt onse Vader.
landse Statuten, beschreven in sommi-

ge gedrukte boeken, als Damhouder7

ende andere, moeten aangetekend, en-77

de bygebragt werden , of indien de27

Sake volgens eenig Placcaat te decide-77

ren valt, moet den Eyseler zodanig
77

Placcaat metalleomstandigheden aan-77

haalen. Het derde deel is de Condli
sie zelfs, waar by den Eyscher besluyr.77

dat den geproduceerden gevangen, heb-77

bende zodanigen misdaad begaan, als77

in 't eerste deel bewesen staat, gecon-
demneerd ende geexzecuteerd zal werden

ingevolge van het twecde deel, op
dusdanige of zodanige manieren.

’t valt zomtyds voor, dat persoonen,7

dusdanig aangeklaagd, door den Raaa77

toegelaten werd , iemand tot harc
voorspraak te gebruyken , als wan-
neer de sake werd afgehandeld by
eysch, antwoord, replyk, en duplyk.

Insgelyk gebeurd het , dat tegens
cenige luyden van qualiteyt over misu-
sen, onge-rouwigheid, en quade Com¬
portementen, &amp;c. geprocedeerd werd in
scriptis ter oorsake , dat in verhal.

le Processen alle omstandigheden niet27

wel konnen werden aangewesen72

maar dit staat ter dispositie van den270

Regter.

De Fiscaal bediend zyn Officie niet

ter goeder trouwe , wanneer hy zig
zelven tot Rigter steld van Questien,17

die over slaan, vegten, en injurien tus-27

schen eenige luyden, ontstaan, gelyk77

wy tot ons lectwesen vernemen meer-2u

maals geschied te zyn, en dat de de-1.

isien geschieden met afnemen van
20

boeten aan de eene zyde, ja wel zom-77

tyds aan beide de zyden, zonder de77

zake voor den Raad te brengen, van77

welke snoodheid UE. zig dan zal27

moeten wagten , ende wanneer, par-
tyen Contendenten voor ’t Regt age-
rende, UE. bevind, dat 'er in de za-

ke eenig delict schuyld, zo zal UE.
77

vermogen versoek te doen, om we-77

gens UE ampt geinterponeerd of tus-77

schengevoegd te werden, mits wel-7

ken dan de parthye, die beledigt heeft23

Rr2 Aimpts-
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amptshalven zult aanspreken, ende ’t Is wel waar, dat ieder voor zy-23
tegens hem zodanigen eysch doen, als ne Competente Regters moet werden17
na Regten zult bevinden te behoo- geciteerd, maar alle ontrouwigheden,23

ren.27 fraudatien van Tollen , Zegel-regt , ge-37
perpetreerd tegens den welstand van de37

Wyders incumbeerd den Fiscaal de Generale Compagnie, mogen voor gee-7
executie van alle civiele vonnissen, die ne andere bant, als voor den Raad van2 7.
in de respective geregts-banken wer-72 Justitie, aangeklaagd werden.25
den gestreken, te weten, zo wanneer27

iemand gecondemneerd is, in betalinge Ende daaromme , zo wanneer21 de
van eenige somme, of andersints, en-37 Opperkoopman , bedienende hier27 't
de na gedane citatie, sommatie, ende2 ampt van Ontfanger UE. aanwysing

renovatie egter gene voldoeninge doet, dat zulke of zulke persoonen des
presteerd, mitsgaders in Rade executie

77 Compagnies geregtigheid, Tollen, Pag-
gedecerneerd, zal den Fiscaal met 2 73273 ten, &amp;c. hebben gefraudeerd, of in
Gecommitteerden uyt den respectiven73 17 mancquement van betalinze blyven, zal
Raad zig vervoegen ten huyse van UE. zodanige Delinquanten gehouden2727
den gecondemneerde , ende aldaar ’t zy zyn voor den Raad van Justitie te be-37 17

met, of tegen dank van den Eyge- roepen, ofte te incareereren, na swaar-23
genaar zodanige Goederen ligten, te van 't Delict.27

ende na zig nemen, als met advys van77
Gecommitteerdens te rade werd , om Ook indien U E. eenige contraven¬

daar aan , en by verkoop , de vol-237 tie, of ontrouwigheid in cas voorsz.37

doeninge van de gecondemneerde som zelve komt uyt te vinden, alwaar 't
mie te vinden. schoon de Opperkoopman zulks niet77

hadde aangegeven, zult egter uyt ei-
Maar indien gene Goederen, ge-

77 gen motief, amptshalven, met de
noegzaam tot voldoeninge van’t von Regtsvordering voortvaren.72

nis, gevonden werden , zal de gecon-
demneerde , met licentie van den Heer Zo zal UE. zig altyd als gevoegde
Gouverneur, binnen ’t Kasteel in Gyse- moeten stellen by de Pagters tegens77

ling gebragt werden , tot koste var zodanige, die haar geregtigheden, haar77

hem zelven, of die gene, van wiens 27uyt kragt van Pagtbrieven Competeren-
wegen hy Gegyseld werd. de, hebben verkort

Ende zal UE. voortaan niemand, 5 Alle Vaartuygen, buyten dit Gou-
civilyk gegyseld, mogen largeeren vernement vertrekkende , zult ver-77
voor en aleer hy zodanige kosten zal mogen te visiterez , om te vernemen,
hebben voldaan. ofzy geene meerdere waren, gelden,

ende Koopmanschappez komen te ver-
Ten welken eynde van alle incarce- voeren, als by de Schippers of Anna-

77ratien pertinente Notitie zult houden, chodas, is aangegeven , ende op den
27met aantcikening van den dag, op dors van hare Paspoorten getckend
dewelke de delinquanten, of insolvente staat, meede of zy gene speceryen, of
personen, werden gesloten. ongelicentieerde persoonen , tragten te

verbergen , ende hier in eenige de
minste misdaad bevindende , zult ax-Zoo wanneer UE. over civiele mi-
rest doen op volk, ende vaartuyg,Jusen iemand komt in Regten te be¬
ende tegens de Contraventeurs na Reg-trekken, ende deselve, na drie defaul-77
ten procederen.ten, egter niet compareerd, zult met23

goedvinden van den Rade, zodani-27 Insgelyks zult de Vaartuygen vangen persoon mogen incareereren, ende27
Chincesen, ende Burgers, van Java of17egter tegens den zelven zodanig pro-

elders van buyten dit Gouvernementcederen, als behoord.
aankomende , mogen ende moeten
visiteren, scherpelyk lettende, of zy

Indien UE. iemands getuygenis van ook eenige verbode personen, of Knop-77
noden heeft tot certificatie van uwe manschappen, mede brengen, dewyle17
proceduren, zal niemand daar inne

77 dien handel eenelyk op ’t voeren van
weigerig mogen zyn, of , weigerig27 eetwaren is ingewilligd.
wesende , zal UE. zodanigen persoon27

voor zynen Competenten Regter citeren, Zo zult ook niet alleen vermeugen,
ende versoeken , dat hy getuygenis maar volgens schuldigen pligt gehou¬7
der waarheid in faveur der geregtig- den blyven , de schepen, van Baravia37

heid geve. komende, te visiteren aanslaande zo-
dani-
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danige particuliere Koopmanschappen, al
daar inne zult bevinden, gelyk dan
ook in’t lossen der schepen wel scher-
pelyk agt geven zult, dat gene par-
liculiere ongeoorlofde Goederen te
lande werden gebragt

In ’t vertrekken der schepen moet

nagevorscht werden, of gene Contan
ten tegens den teneur der Placcaten

werden vervoerd , want de Ordre is

dat dezelve penningen op Wissel gesteld
zullen werden

Ende gelyk nu in gebruyk is ge
komen , dat alle Wissel-brieven by
den Fiscaal mede werden geteikend
als moetende alle tellers de deugde
lykheid met eede bevestigen, zo za
UE scherpe agt nemen, of zodanige

getelde penningen met geen averegtse
ende tegens de E. Companies voordeel27

strydende middelen zyn geconquesteerd
ende indien gewaar kond werden
dat hier inne eenige hapering is, zult
gy zodanige penningen onder de hand
van den Cassier vermogen te arrestee-

ren, ende den Competiteur voor reg
vorderen naar eysch van saaken

Bchalven een gemeen bevel , we

gens ’t onderhouden van alle Placca
ten, zal UE zonderlinge agt nemen.
dat de dagelykse kleine contraventier
terstond met de daar toe staande boc

ten werden gecorrigeerd, als daar zyn
het tappen op onbehoorlyke tyden
ende plaatsen qualyk gadeslaan van
de waterlosingen in 't regenmoesson,
werpen van huys-vuyligheden op onbe
hoorlyke plaatsen , ’t versuym der in
landers , en het toepaggeren van haa
huysen en erven, ende diergelyke
meer, als by singulière Placcaten zyn
verboden

Ende gelyk het in billigheid be
staat, dat de Geregtsdienaars (hier

Caffers genaamd) in ’t exerceren van
haren last gemainteneerd werden , ze
moet ook scherpelyk besorgdblyven
dat zy met quade force bejegeningei
niemand moeyelyk zyn.

De boden ende respective Secreta-
rissen zullen den Fiscaal ten dienste

staan, om dagementen te doen ende
schriftelyke instrumenten te maken, mits
de Fiscaal besorgd, dat zy luyden, na
dat de vonnissen zyn gewesen , daa
van hare Competente Salarissen mo-

gen trekken.37

Was Getekend,
Amboina aan ’t Kastee

Victoria, den 10Maart
1678 ANTHONIO HURDT.
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Ampliatie op de ordre van
den Fiscaal.

vHErmits de Compagnie tot gerief
V

van de Ingesetenen alhier, al
ook van de nabuurige plaatsen, wel
ker Slaven weggeloopen zynde, na

derhand elders komen gevat, mits
gaders aan dit Kasteel gebragt te wer
den, het vangloon uytschiet, om doo
de Eygenaars met restitutie van het
zelve geld, en de onkosten van ’t

3 sluyten, &amp;c. weder gelost te werden
ende dat wy ervaren dienwegen zo-
danigen nauwe reekening, ofte Notiti.

niet werd gehouden, als het wel be¬
hoord , agtervolgens zeker apart

Boekje by den Capiteyn dezes Guarni
soens berustende , ende tot dien eyn-
de onder andere door ons geformeerd.77

ofte opgesteld mitsgaders dat het
zelve door den Fiscaal, als van de pen

zynde, ende die wegens de sake der
revangens, ende misdadigers; specia-

le kennis moet hebben, gevoegelyke37

in ordre, en accurate netheid zal kon-
nen werden gehouden, is dierhalver
onze last by desen, dat hy al ten eer-
sten zonder versloffinge een nieuw
boekjen zal hebben te formeeren , or
dezelve mode, gelyk het tegenwoor-
dige ingesteld is , bestaande in zeven

Cohieren, te weten:

1 De Lyste van Compagnies lyfey-
genen, zo Mannen, Vrouwen,
als Kinderen

2. Dito van de opgevangene fugiti-37

ve Slaven , particuliere lieden
toebehorende

3. Lyste van de gecondemneerde Euro-
piaanse Delinquanten , Comp.

Dienaren zynde

4. dito van allerhande Gecondemneer-
de , geen Compi. Dienaars we-
sende

5. Naamen der Hoewamohelesen, var
Hitoe herwaards gevlugt, en
aan den Roodenberg alhier wo
nende.

36. Naamen der Mooren, Ostagieren
mede aan den Roodenberg woo-
nende.

Lyst van de Personen, die over237
schuld als ongehoorsaamheid
ontrent hunne respective Orang
kajen Opperhoofden, &amp;c. buy-
ten forme van proces binnen ’t
Kasteel gedetineerd zyn.

Rr 3 En-
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Ende om te min abusen, of verge- Buiten de zaken, in dese Instructi
telheden in deze nodige observantie gemeld, ordonneerden haar Edelheden in
onderworpen te zyn , zal de Guarni- ’t jaar 1668 den 11 Jan nog, dat geen

2.

soen-schryver mede Notitie hebben te Fiscaal mogt Sjabandar zyn, keurende
23

houden, van de Gevangens , die da wel uitdruck kelyk af dit aan den F’iscaal27
gelyks in ’t fort gebragt, en weder van Zyl toe te staan, schoon ’t Sjaban-77

gelargeerd werden, ’t geen de Fiscaal darschap hier van weinig belang was.
dan alle Saturdagen tegen de zyne In’t jaar 1669. den 9 May vonden
confronteren moet; wel toesiende, dat de Heeren in ’t Vaderland goet, om de
niemand van de eene ordre in de ande Fiscaalen in de plaats van ; de ; der boe-
re geslingerd werde; als by voorbeeld tens toe te leggen, om hen dus te mecr
dat men geen vrylieden over schuld, of tegen alles te doen waken thoewel het
misdaad , in de ketting gaande , nos naderhant den 16 Jan. 1699. weer tot

ook particuliere slaven , daar geen gekomen is) waar nevens haar Edelhe-

vangloon voor uyt geschoten is, on- den den 11 Aug. in ’t jaar 1676. alle na-7
der 't Cohier van fugitiven registreere latige Fiscaals in hun Ampt met Depor-
gelyk reeds al geschied is, inmiddens tement, en Confiscatie van goederen be-

dreigden.zal niemand van de opgevangene sla
ven vermogen gelargeerd te werden, In’t jaar 1681. den 14 Maart belas-

voor ende aleer het uytgeschotene loor ten zy in alle Crimincle vonnissen de
17

by een briefken door den Fiscaalge Character van zyn Hoogheituit te druc-2
Onpasseerd, en van den Gouverneur ken; en in’t jaar 1683. den 18Tebr. by211

derteikend, aan den Casier betaald, er alle t’zamenrottingen Parate Executie te
door den zelven quitantie daar op ver¬ doen

leent zal wezen, welke quitantie dar Zy verboden ook in dat zelve jaar den
voords den Opperkoopmanmeet werden 19 Juli geen questien van dorpen tegen77

toegebragt, om dierwegen mede aan malkanderen met de uiterste gestrengheit7
teikening te doen, en dezelve te be te vervolgen.21
waren, gelyk ook even zulks geschie In’t jaar 1681. den 2 Maart voegden77
den zal, wanneer het verschot aan de zy hier by, dat de Fiscaals voortaanka-

77
opbrengers verstrekt werd, except mer-boekjens van Justitie dienden te21
dat die Ordinantie by den Cassier tot houden.27

zyne verantwoordinge blyveberusten In’t jaar 1690 den 15. Febr. ordon-77

neerden zy, dat de Comp. de kosten derMaar dewyle het meermalen ge-
onvermogende misdadigen voortaan dra-beurd , dat zodanige Fugitiven in de33
gen zou.Gevankenis komen te sterven, waa23

In’t jaar 1692. den 14 F’ebr. herha-by dan de E. Comp. haar uytgescho-73
len zy, dat de l’iscaal van oudsher eenten geld gemeenelyk verliest,gelyl
Lid van den Politiquen Raad was, en datook de onkosten, die in de saak van27
hy ook een rekening by de boeken heb-dito slaven gedaan werden , zo heb-20
ben; maar als hy zaken buiten last onder-ben wy met Advys van onsen Succe77
neemt, en die verliest, men hem wel de-seur, den Heer Robbert de Vicq, goed-27
gelyk in de kosten condemneeren moet.gevonden voor risico van dien de ey-
Ook dat de Raad geen zoldaatlicht in eengenaars op’t lossen der zelve te laste17
maand gagie moest verwyzen.te brengen. Namelyk :

Ook wilden zy in’t jaar 1699. 2Die in deze Provintie woonen , en
January, dat hem geen hooger boetens,haare slaven binnen 6 maanden niet77

dan de dienaars te goed hadden , toege-konnen lossen, voor elke Ryxd., wel¬
gewesen, en den 22 Feb. voegden zyke aan de opbrengers betaald is,: of77
er by , dat alle vacatie-gelden van Ge¬12; voor lo, en zo voords, en, die77

committeerden afgeschaft zouden wer-verder afwoonen, als in Banda, of
2. den.Ternate, na verloop van een jaar, me77 Zy schreven den 2 Maart des zelven
de zoodanig, behalven de onkosten

jaars den Fiscaals ook aan , dat hy nietnopende het sluyten , &amp;c. waar op
moest denken, daar toe van haar aange-dan wel te letten staat, en zal ook no-
steld te zyn, om de mensschen, als 'tdig wesen te versorgen, dat den Heer
hem maar in ’t hoofd schoot, te plagen,Gouverneur de weerga van dito Boek
maar in tegendeel om de vroomen te hel-sen ter hand gesteld werde, Suppleren-
pen, en om de Vrede en Eendragt tede het zelve maandelyks met het gene
betragten; verbiedende by haar schryvensdaar in aan-en af te schryven is.
in’t jaar 1697. den 29 February wel uyt-
drukkelyk, om geen sententien te vellen,Was Getekend,
waar by exorbitante boetens ten laste der

Amboiaa desen 14. May, 1675 Inlanders uytgewesen, of geeyscht wier-
den; dog wel mogende lyden , dat hetANTHONIO HURDT.
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A M B
Madat-rooken in Inlanders en slaven,

maar geensins ontrent andre doorde vin-
geren gesien wierd.

Zy ordonneerden den Fiscaal in’t jaar
1699. den 27 Febr. ook, na de over-

wigten ondersoek te doen; stonden henm
de helft van de aangehaalde Goederen
toe; dog by Confiscatie van Goederer
zo kon die, als ’er vrouw of kinderen
waren , niet verder als tot de helft

gaan.
Ook wilden zy in’t jaar 1700. den

Febr., dat men by alle Condemnatien9

de Kerk bedenken zoude.
Tot uytvoering van zyn Ampt zyn der

Fiscaal ook een Sergeant-Geweldige.
zynde zo veel als een Onderschout, ne

vens 5of S Caffers toegevoegd , voor
ider van welke Caffers de E. Compag-
nie 5 Ryxdaald. ’s maands aan hem be-
taald.

Om eenbequaam Fiscaal te zyn, dient
zulk een man wel een groote kennis en

memorie, van alle Resolutien, en Plac-
caten, te hebben ; weshalven een Per-
soon, die bevorens Secretaris van der

Landvoogd geweest is, daar toe wel de
bequaamste schynt te zyn

Het inkomen van den Fiscaal is alle
maand 50 gulden , dog hy mag geen
kostgeld trekken; hocwel ik meyne, dat
hem 2 Ryxd. Brandhout-geld ’s maands

toegelegt is
Indien hy tot een Koopmans-bedie-

ning overgaat, wint hy aanstonds 60gl.
ter maand , en trekt dan ook de verdere
Emolumenten, als aan de andre Kooplie-
den toegelegt zyn, gelyk dat haar Edelhe

den in’t jaar 1696. den 23 Febr. On-
trent den Fiscaal, Pieter de Bocq, ge-
liefden te ordonneeren.

De Fiscaal besorgd ook terwyl de
Landvoogd op de Hongi-togt is, dat 8

dagen van te voren ider een aangesegt
werd zyn Bamboesen met water buyten

te zetten, en ryd na expiratie der zelvc
met Gecommitteerden, en Wykmee-

sters rond,en doet ook de wegen schoon
maken.

Van den GUARNISOEN-

BOEKHOUDER.

Naast den Fiscaal volgt de Guarnisoen-

Boelhouder in rang. Hy werd ander
ook wel de Soldy-Boekhouder genaamt,
om dat hy boek van alle de zoldven houd,
ieders rekening, als hy hier komt, in
boekt, en als hy vertrekt, hem ook zy-
ne afrekening geeft.

Dit is wel het voornaamste van zyne
bediening, waar toe hy ook een byzon-
der Comptoir en zes borsten onder zig
heeft, om hem in ’t houden van de Sol

dy-boeken behulpsaam te zyn.
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Verscheyde posten, de Soldy-boeken
rakende, zyn ons in de voorgaande In-
structie voorgekomen , tot welke wy
den bescheyden Lezer wyzen, om geen
eene zaak twemaal , buyten nootzake-

lykheid, te herschryven.
In’t jaar 1657. ordonneerden haar E-

delheden den zelven, op rekening altyd te
specificeeren , waar en by wie iemanc
Testament gemaakt had; en voegden in

’t jaar 1658. erby, om ’t verstrekte aar
iemand altyd tegen 69 stuiv. de Rydr. op
te brengen; begerende by hun schryvens
van den 23. Novemb. in’t jaar 1666
dat de Soldv-boeken op ulto. Februari
zouden gesloten werden , den 5Jan. 1680.
daar by voegende, dat zy met 't eerste
schip moesten overgesonden werden.

In’t jaar 1670. den 23 Mey ordon-
neerden zy wegens persoonen, die in 't

Vaderland jaarlyks eenige maanden gagie
rermaakt hadden, geen geslotene reke-
keningen in te schryven, nog die te be-

talen, dan alleen zo verre als de dood-

schulden betrof. Ook verboden zy eeni-

ge appointementen of verkregene von-
nissen hier te betalen , dan na dat die
door de Heren Bewindhebbers geautho-
riseerd waren.

Van boeken, na ’t Vaderland geson-
den zynde, wilden zy geen rekeningen,
dan aan vrygewordene persoonen , en
die niets in ’t Vaderland vermaakt had-

den, ingeschreven of betaald hebben;
voegende hier by , dat de gagien en re-
keningen der geleende zoo lang zouden
stil staan, tot dat zy weer in dienst aan-

genomen wierden.
1674. den 15 Dec. ordonneerden zy

aan te halen , waar iemand gestorven
was, (dat zy in’t jaar 1676. 28. Dec.
renoveerden) verbiedende om geen afge-
slotene rekening aan iemand, dan alleen
aan de Guarnisoen-Boekhouders zelfs, af
te betalen.

Zy stonden in’t jaar 1680 den 17Jan.
toe aan die genen, welker tyd uit was,
te mogen verstrecken ; den 17 May

daar by voegende, dat zo iemand zyne
maanden, qie hy vermaakt had afge-
schreven wilde hebben, dat eerst door

vaneen Secretariale Acte van Revocatie
denhem gedaan , en dat die dan door
ge-Guarnisoen-Bockhouder na Batavis

ap¬onden moest werden, om daar op
brobatie uit 't Vaderlaid eerst afte wag-
ten, en niet eer de zelve maandgelden
op de Soldy-Boeken af te schryven, wel¬
ken last zy den 21 Febr. in’t jaar 1687.
hernieuden.

In’t jaar 1688. den 26 Augustus or¬
donneerden zy jaarlyx een lyst van de
gequalificeerde Dienaars, en 1681. den
14 Maart ook de Monsterrollen over te

zenden. Ontrent ’t overzenden van re-
kenin-
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zullen komen, binnen zes weken na hunkenen, waar op betaling versogt werd,
dood met de te goet staande renten, byordonneerden zy den 2 Maert in ’t jaa
de Negotie-boeken te doen afschryven,1688. de namen deser lieden, ten behoeve
en by de Soldy-bocken op rekening vanvan welke dit versogt wierd, by een
den overledenen, weer in te nemen, omaparte Memorie uit te drucken. Ge

daar imede zodanig, als met de contantentrouwde Dienaars, te quaad staande, mog
geordonneerd is, te handelen , dat is,ten maar halve gagie genieten; verbie-
dit alles ten eersten aan de vrienden overdende in’t jaar 1692. 14 Febr. aan de

zelve , als Curatores ad Lites , dat zy te maken.

In ’t jaar 1697. den 8 Jan belastengeen boedels met proeessen, of andere
zy, jaarlyks aan alle Dienaren, welkeronnodige lasten, zouden hebben te be¬
rekeningen lopen, by 't sluiten der boe¬zwaren.

ken, ten overstaan van twee SuppoostenIn’t jaar 1693. den 10 Maart, en 2

hunne rekening te geven, en nodige aan-April, ordonneerden zy by verstrecking
tekening daar af in de boeken te doenop rekening van maand-gelden, op de

Verboden in ’t jaar 1702. 9Febr geenkleeden eerst 2 70, toen a 50 per cen-
schulden van overledene ongetroudeto winst te moeten rekenen ; dat de
Comp. Dienaren uit hunne te goecheb-contanten, en ’t geprocedeerde uit dese

bende gagie, schoon al vonnissen doorof gene boedels der oveledenen, wel te-

gens So lichte stuivers de Ryxd. op re- den Regter daar tegen geveld lagen, aan
eenige Crediteuren te betalen, maar datkening mogten geboekt , dog uit ees
alleen, uit 't gene hy verder nagelatennotitie voor de vrienden in het Vader

land ’er by gevoegt werden, dat zy voor had, te doen, en de rekeningen van zyn
te lgoet slaande gagie aan de Heeren Bede Ryxd. maar j0 stuivers zouden moe

windhebbers ter Kamer, daar hy uit ge-ten ontfangen.

In’t jaar 1695. den 22. Jan- ordon varen is, te zenden, met byvoeging hoe
neerden zy, ook de Soldy-boeken, in op veel hy dan nog aan zyne Crediteuren te
zigt van ’t verantwoorden van de boe quaat gebleven mogt zyn, om tot de be-

dels der overledenen, wel te examineren. taling der zelve de behoorlyke Authori-
of de zelve behoorlyk gesloten waren; zatie te erlangen, en zal hy alleen die-

of de inschryving van het tweede Ven- nen op de laatste Soldy- rekening in te
ditie-bock met het eerste, of met ’t ori boeken , dat hy tot begraving deszelfs
gineel , accordeerde , of die ook door zal verstrekt hebben, de menagie ontrent
de Gecommitteerden , die de goederen alles behertigende
geinventariseerd hadden, ondertekene Ontrent de afgeslotene Soldy-rekenin-

waren, en of alle de posten van afbeta- gen zo wel van getrouwde, als van on
ling behoorlyk met Quitantien en Ap getrouwde, ordonneren zy in’t jaar 1703.
pointementen geverifieerd, mitsgaders den 29 Jan dat die mede eerst, volgens
of die gansche rekening by Cassa en Ne order der Heeren uit ’t Vaderland van

gotie-bocken , behoorlyk verant woord den 23 Juni in’t jaar 1700. na ’t Vader-
was , doende daar van schriftelyk rap land gesonden moeten werden aan de

port, om by de Resolutie, dien aangaan¬ Heeren der Kamer, daar hy uitgevaren
de, geinsereerd te werden, moetende was, en dat die gagien niet eer mog-
de Gecommitteerden, die de Vendirie ten betaald werden , dan na dat de

bywoonen, de zelve zyn, die de goe¬ approbatie der Heeren daar op te rug
deren geinventarizeerd hadden, en t'el gekomen was; maar dat de lopende re-
kens ’t Venditie-boek tegen den Inven- kening der getrouwden, zulx niet subject
taris geconfronteerd, en van de bevin- was , hocwel zy begeerden , geen in-
ding ’t nodige onder aan getekent wer schicking voor dese en gene Weduwen.

den. in ’t overdragen van het te goede in de
In’t jaar 1695. den 22 Febr. eysch- nieuwe boeken te gebruiken; maar dat

ten zy de Monsterrollen, en die de zulke rekeningen aanstonts na de dood der
gequalificeerden dubbeld over te zen getrouwden zouden werden afgesloten
den ; en dat de Soldy-boeken tydig Dit Ampt van den Soldy-Boekhoude

'tklaar, of ten minsten ultimo Aug. (zoc geen weynig aanzien of voordeel in
zy in’t jaar 1696. i Maart ordonnee zig zelven heeft, is een van de slechtste

ren) of wel onder ultimo Juni (zoo zy hoewel hy (gelyk wy zien zullen) mede
by Schryvens van den 5 Febr. 12 en 27 een Lid van de drie voornaamste Raads-
Nov. 1697. belasten) gesloten moester vergaderingen is, en nevens alle de Le
zyn; verbiedende in ’t jaar 1696. geen den van den Politiken Raadt, (daar hy
rekening van de Dienaren te arresteren. de laatste van is) ook die eer geniet, dat

Ook belasten zy den 20 Maart des ’t zy in ’t Fort, ’t zy elders, daar een

zelven jaars de penn. van overledenen. zoldaat op schildwagt staat, 't wagtsvolk
by de E. Comp. op Interest staande, en in ’t geweer geroepen, en’t geweer voor

hem gepresenteert werd, waar van on-welker boedels onder zyne Administratie
dertusschen

Hocda-
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vandit
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jongdat hy tot dit ampt nog wat tedertusschen de schoorsteen niet rookt.

was, wist in te brengen; behalven datMen noemt dit Comptoir, om dat 'er
hy in geen geschil ter weereld toen metgeen voordeel op sit , het Roggen-
dien Heer leefde , doch die egter toenbroods-Comptoir; en daarom is hy, by 't
gedagt had hem te doen voorby gaan,openvallen van eenige buyten-plaats, ge-
dat hem in de vergadering miste, en ookmeenelyk de naaste, als hy wel by den
geweldig speet. Meinde nu die HeerLandvoogt staat, en hem in den Raad
dit aan Snaats, zonder dat hy hem ee-noit tegengevallen is in 't stemmen, al-
nige reden gegeven had, te ontdraejen,zo dat lang onthouden , en hem dan te
en hem daar van te ontsetten, wat zoupas gebragt werd : want om te toonen,
hy dan niet doen, als hy tegen de Soldy-dat de Landvoogden zig daar niet aan
Boekhouder vertoornd was. Dierhalven

binden , de Heer Schagen had in ’t jaar
kan men licht zien , dat zulk een Die-1692. de Opperhoofdsplaats van Oma al
naar, zoo hy hope tot een beter amptaan den Winkelier Vander Poorte vaft
behouden wil, blindeling in alles vantoegesegt , schoon die regtveerdig den
de Landvoogd afhangen moet.Guarnisoen-Bock houder, Antoni Snaats

Hy is Onderkoopman met 40 guld.toequam; die ze egter door directie van
ter maand, s; Ryxd. kostgeld,  kann.zyne Vrienden tegen wil en dank van de
Wyn, zynde dit, mynes wetens, al zynLandvoogd kreeg , die anders niets te-
inkomen.gen zyn persoon, of dienst, dan alleen

VYFDE HOOFDSTUK.

en van alles, dat zyn Ampt betreft. Hoe dezelve,An den Geheymschryver.
nog van den Raad, behoorde af te hangen. Instru-Vnog van den Landvoogd,

ctie voor den Geheymschryver. Verdre Ordresharer Edelheden ontrent zyn Ampt
gegeven. Van den Winkelier, en zyn Ampt. Instructie voor den Winkelier. De
Prys-Courant. Rendement. Van den Cassier. Instructie voor den zelven. Van
de Opper-wondhelers van ’t Kasteel, en ’t Siekenhuys. Van den Politycquen
Raad. Van den Raad van Justitie. Van den Land-Raad. De Vergadering van
Kleene en Huwelyks-caaken. De Wees-Meesteren. De Chineesche Boedel-
Meesters. Van verscheide Pachten. De Ziel-Beschryving hier. Wanneer de Le-
den van de Justitie en Borger-Officieren gekoren werden. De wyse van Leven hier.
Hoe gemalkelyk een Vrouw het hier heeft. Boboto. Quade Slaven geven een
groot Ongemak. Verdre aanmerkingen over de zelve. Een oude Oostersche wyse
van Sleutel-dragen opgehelderd. Reden waarom sommige Slaven zo swart zyn. Van
de Borger-Capiteynen. Wat Waaren men van Macassar hier brengt. En welke
zy van Java’s Noord-Oost-leust, of van Batavia , herwaards aanvoeren. Wat voor
Geld hier gangbaar is. Wat hier van Bali, Bijma, en meer andere Plaatsen aange¬
bragt werd. Van wat voor andre middelen de Vrylieden hier bestaan. Waaren, in

Wie de Nagelen uyt de Moluccos eerst hier gebragt heeft.Amboina vallende.

Amboina, ’t eerste Proefstuk van Nederlands Mogendheid in Oost-Indien.

Het Ampt van Geheimschryver vanDen Secretaris, of Geheymschryver van de
den Landvoogd is een van de moeje-Landvoogden van de Politycquen Raad.
lykste in de gansche Landvoogdy, alzo
hy alle saaken, niet alleen tegenwoordige,JAast den Guarnisoen-Boekhouder
maar ook verledene, door en door dientvolgt in rang de Geheimschryver

N
te kennen, en dus den Landvoogd, envan den Landvoogd, die den Polityc
den Raad ontrent alle vorige Resolutienjuen Raad in die hoedanigheid mede
licht te geven; waarom ook de Land-diend, en dien als sluyt, volgende daar die
voogd gemeenelyk een Persoon na zynRaad verscheid altyd, onafscheidelyk zo
zin daar toe kiest, of op approbatie vandanig, dat in zulken geval ook zelfde Pre-
haar Edelheden aanstelt.dikanten , die anders na den Capiteyn

Zulk een Secretaris dient wel alle Re-komen , dan na hem eerst volgen, daar
solutien , van den beginne af hier ge-anders een Lieutenant in rang naast
nomen, te doorlopen , en een grondigede Fiscaal, en voor den Guarnisoen-
kennis te hebben van alle de Ordres, enBoekhouder Secretaris, en alle andere
Bevelen, van tyd tot tyd door haar E-Onderkooplieden gaat.

delhe-SfII. Deel.
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delheden gegeven ; dog het hangt daar taalen, alzo er geen Gelds genoeg by
ceel aan, dat 'er ter Secretary goede Re Cassa was, gaf last aan zeker Lid van
gisters van den beginne af over allerlet den Raad , om aan alle, die de Comp.
saaken gemaakt zyn, die dan de Succes ten eersten eenig geld wilden schieten,
seur zeer licht vervolgen kan. een halve Ryxd. per Cento ’s maands te

Wat nu tot het ampt van zulk een beloven.
En van

Aan dit Lid, my kennis daar van gealles, dat bedienden behoord , brengt ten naasten
zyn by zyn naam mede. Hy is de schryver, vende , zeide ik, dat ik 12000 Ryxd.
Ampt ten eersten aan de E. Comp. bestellenof de hand van den Landvoogd en der
betreft.

zou, schoon die tegen ; Ryxd per Cen-Raad, om alles, wat door hem en Ra-
teden besloten is, net, en getrouw, op o uytstonden; mits dat men my verse-

teekenen, en is ook verpligt verder al- kerde, dat die penn. (alzo ik 'er nog :
le zodanige brieven , ’t zy na Batavia, 't er Cento ’s maands op verloor) by de

E. Comp. zo lang zouden blyven voort-zy na andere Gewesten, waar heen het

den Landvoogd of voor zich, of uyt open , tot dat ik van Batavia na ’t Va-
1 derland vertrok. Dit wierd den Land-name van den Raad, ordonneert,
te voogd te kennen gegeven, in den Raadschryven, en dit alles ook geheym

houden; maar het gebeurt ook wel, dat gebragt, goedgevonden, en my door
t dit zelve Lid , en ook door den Heerzulk een Geheimschryver veeltyds in

opstellen van een Resolutie uyt de No- Landvoogd zelf, bekend gemaakt, waar
tulen, die de Landvoogd eerst resu- op ik die penn. ten eersten invorderde.
meert, meer den sin des Landvoogds en dezelve aan de E. Comp. op interest
dan wel de rechte meining van die ver- gaf meinende , dat die dan tot myn
gadering, volgen moet; alzo hy, anders vertrek by dezelve zouden blyven staan ;
willende doen, met de nek van hem aan dog haar Edelheden (die men niet eens
gesien werd, zonder dat de Raad be- kennis gegeven had , dat ik dit zo be¬
letten kan, dat de Landvoogd hem niet dongen had; ordonneerden met de eer-
onderdruk't, wanneer ’t hem maar lust, te schepen myn Geld weer af te leggen,
en in ’t hoofd komt. Met een woord, gelyk tot myne uyterste verbasing, en
de Geheimschryver moet maken , dat schade , geschiede Ik protesteerde
hy de gunst van den Landvoogd behou- hier over wel met woorden tegen dit
de, zo hy wil gevorderd zyn, dat is, Lid, tegen den Heer Landvoogd, en
hy moet hem blindeling gehoorsaamen, tegen den Secretaris; dog de Landvoogd
en noit het allerminste tegen hem , hield zig, als of hy geen schuld hier inal

zag hy ook nog zo klaar, dat de Land- had, leggende alles op haar Edelheden,
voogd andren verongelykte, onderne die ’t zo begeerden.

men of hy is een bedoiven man; alzo Ik versogt aan dit Lid, en ook aan
die Heer hondert middelen aan de hand dien Secretaris, wel attestatie hier van,
heeft, om zulk een man te soeken , alzo die zeer wel wisten , dat ik myn
hem, hoe voorsigtig hy ook wesen mogt, geld op die Conditie alleen geligt, en
door overtollige beveelen te dwingen ot myn schade zelf aldus aan de Comt.
zich dood te pluggeren, zonder hem oit gegeven, en haar daar mede geholpen

ge-te helpen; hoedanige lieden ik wel nad ; maar kreeg van beide een en ’t
kend heb , die een goede gewisse, dog zelve antwoord, dat alles de schuld van

een slegte beurs, en zeer weinig tyd had- de Landvoogd, en zyne slofheid alleen

den , om te eeten, of te slapen, hoewel te wyten was, want dat haar Edelheden

zy egter noit geen genoegen konde ge- dien last niet zouden hebben konnen ge-
ven  om dat zy den Landvoogd in alles ven, zo zy 'er dit berigt af gehad had-
niet blindeling konden, nog wilde volgen den ; dog dat ik ook zeer wel wist, dat

Een man van die bediening moeft hy als Lid, en de ander als Secretaris, niet
al mede geensins zodanig van een Land- zouden durven ondernemen , getuygenis
voogd, ja, om recht te spreken, hy van deze waarheid, schoon ik nog zoo
moest zelf van den Raad, nog van nie veel gelyk had (gelyk zy zeiden zeer wel
mand, in saaken , daar in zyn gemoed te weten) tegen den Landvoogd te ge-
vryheid eischte, eeniger maten, en vee ven, ten ware zy wilden gesogt, en ge-
min van een der zelve afhangen , wan- ruineerd werden; weshalven zy dit bei-
neer hy, of de eerste Klerk, als de ee- den my beleefd afsloegen.
nige Notarissen in de Landvoogdy, ver- Daar ziet gy, hoe vuil imand van cen

pligt zyn Attestatie aan allen, die zulks Landvoogd bedrogen, en misleid kan
versoeken, in saaken tot hun deugdelyk worden , zonder dat hy gelegentheid
recht behoorende, zonder aansien van neeft, om dit, schoon hy nog zo veel

getuygen heeft om het te bewysen , byPersoonen , al was het tegen den Land-

een notariale attestatie te konnen too-voogd zelf, te geven: want, by voor
nen , alzo, gelyk meermalen gezegt is,beeld, zeker Landvoogd, zig zeer ver-
niemand tegen een Landvoogd getuyge-legen vindende, om de Nagelen te be¬

nis
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nis der waarheid durft geven ; dat eg-
ter anders behoorde te zyn.

Op Batavia gekomen zynde, hielc
ik den Heer Opper-Landvoogd het on-
gelyk, my in die saak aangedaan, voor
aanwysende , dat haar Edelheden (be
houdens de Hooge agting, die ik voor
hare bevelen had) dit geld van my, op
dat Presuppoost, en Contract, met den
Landvoogd, en Raad, aangegaan, nie
wel hadden konnen ordonneeren af te
leggen. Zyn Edelheid vraagde my, of
ik daar bewys by had. Ik vraagde zyr
Edelheid weder, of ik het wel in myn

gedagten zou durven nemen , om zy1
Edelheid bewys van zoo een saak af te
vorderen , als zyn Edelheid zelf dit
Contract mondeling met my aangegaan

en my versekerd had, den Raad daar af
kennis gegeven te hebben, en of zyn
Edelheid zelfniet oordeelde, dat ik daar

mede my vergenoegen moest. Zyn E-
delheid gaf my tot antwoord, lk beken

dat gy gelyk hebt, maar die Landvooge
heeft al de schuld , want by heeft ons nie
de minste kennis daar af gegeven, en dier-

halven zo hebben haar Edelheden, met dii

te ordonneeren, u niet verongelykt, hoewe.

gy waarlyk zeer verongelykt zyt, en wy
zouden u helpen , konden wy dit doen bly-
ken. Ik zeide ook , dat ik getragt had
hier van bewys en attestatie van dit lid

en van den Secretaris, te hebben , dog
dat geen van beiden , schoon zeer wel
wetende , dat de Landvoogd dit met

my gecontracteerd had, en dat 'er in
Rade ook resolutie over genomen was,

my daar van getuygenis had durven ge-
ven ; waar uyt ik dan van agteren ook

besluyten moest , dat 'er wel by den
Landvoogd , en Raad zoo een besluyt
genomen, maar ’t zelve, niet na Bata

via gesonden zynde , daar na ook gelig
was , om noit tegen des Landvoogds

soffigheid te konnen ingebragt werden;

waar uyt men alweder ziet voor hoc
verre zulk een Sccretaris, en de Leder

van een Landvoogd afhangen, en hoe
verre dat ook al in andre saken meer

gaan kan
Na dat ik nu zyn Edelheid dit alles

zo omstandig voorgehouden had , haal-

de hy zyn schouderen op, en zeide tot

slot van dit gesprek, Myn Heer Valen-
tyn, Gy hebt wel gelyk; maar daar is geen
middel om u, aan ’t geen u onthouden is

te helpen, om dat hier wel ter quader trou-

we met u gehandeld, maar geen bewys er

af te vinden is ; weshalven ik u rade hel
daar by te laten, en in ’t toekomende noit

geld aan de E. Comp. op ’t bloote woora
van een Landvoogd te geven, om dat wy
niet in staat zyn om onze allerbeste vrien
den , schoon nog zo veel gelyk hehbende,
zonder klaar beuys te helpen.
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En dit was het alles, dat ik 'er af be¬

komen heb; hoewel dien Heer dit doen
zeer verfoeide; dog hy konegter, als hy
wilde, by de Leden van den Raad, en by
den Geheimschryver, daar wel na verno-
men hebben.

Oordeel nu uyt dit eene stukje, maar

eens van ’t Ampt van den Geheymschry
veryen hoe zeer zulk een man, zelf tegen
zyn gemoed aan , aan den Landvoogd
verknogt en van hem afhangende is

Om echter een netter bericht van de

saaken , tot het Ampt van dezen Ge-
heimschryver betrekking hebbende , te

bekomen , zoo behoeven wy het oog
maar op deze navolgende , Memorie,
ofte Instructie, te slaan.

Memorie by Forme van In-
structie, ter Ordre van
den E. Heer Gouverneur.

ROBERT DE VICO,
opgesteld door lsaae van

Theye , Onderkoopman en
Oud Secretaris van ge-
melde zyn E., tot na-
rigt voor den presenten
Secretaris, S . Baltbasar
Bolle , en den Gesworen
Clerq , Isaae de Visscher

Angesien, mits het overlyden van77

A den Koopman St. Jacob de Jong
Zalg. jongst geweest zynde Su-
baltern Hoofd der kust Hitoe, de be-

dieninge van gemelde Comptoir my77
door opgemelde E. Heer Gouverneur
33 De Vicq, en Raad, by resolutie van

18 dezer, gedefereerd en gevolglyk
77

van het Secretaris Ampt ontslagen zyn-73

de, den Assistent en Secretaris voorden
Agtb. Raad van Justitie, S. Balthasar
Bolle ter vergaderinge voorsz. tot
myn Vervanger gekoren, en hem tot
zyn Secunde toegevoegd is den Assi-
stent , Isaac de Visscher als gesworen
Clercq ter Secretary van Wel gemelde
zyn E., mitsgaders zyn Ed. dienstig

geoordeeld, en my al zulks geordineerd
7¬

heeft op te stellen een Memorie, by
7

forme van Instructie zo zal het vol-
2

gende dienen tot Narigt.
20

By de Secretary zyn door haar
Edelbeden gelicentieerd 6 Assistenten, om20

het werk aldaar te verrigten, met by-
voeginge , dat 'er boven dien nog 277

provisionele of jonge Assistenten mogen7

aangehouden werden , om by siekte20

versterf, of vertrek, tot plaatsvullin-77

ge te dienen.27
Ss 2 Dog

Instructie
voor den

Gcheim-

schryver.
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Collationeren, als ’t opmaken der Re-Dog heeft de secretarye nu eenigen
gisters op de respective Boeken, &amp;c.tyd herwaards niet boven 2  3 abso-23

lute Assistenten gehad, dan drie jong
Zulks en wanneer 'er veel te schry-Dos. en aanquekelingen zynde, waar al27
ven valt, moet men de Klerken al eenden Assistent David Eversdyk nu toi L1

21 maand, of meer, te voren , een uur
33het Secretaris Ampt voor den Agtb

later doen sitten, of wel ’s avonds tot
21Raad van Justitie overgaat en den

7 en 8 uuren by de kaars laten schry-11Assistent De Visscher tot gesworen Clerc.
ven, mits lettende , dat het over ge-77aangesteld is, zulks resteeren ’er nu
lyke schyven gaat, en een ieder na20eenlyk de volgende.
zyn vermogen geemployeerd werde.233

Abrabam Blaeuw-
Ende voor welke extraordinaire7

Joannes Brelius 5dienst de Klerken gemeenelyk eensSjonge Assistenten jaars, na dépesche van ’t laatste schip.Cornelis de Roo.
ter discretie van den Hr. Gouverneur

Dirk Rauscher. een vrolyken dag gegeven werd.

Harman van der Eyke Dog een continueele vigilante toesigt.P. ditos.
dat ieder het ordinaire uur wel besteed,

u 77Joan Lucasz.
kan veel tot het werk geven, en waar77
op de geswooren Clercq speciaal te let-Bchalven den Assistent Jan Corne- 73
ten heest, den welken het ook toe-77lisz., die, alsTolk van de Hr. Gouver-7

komt de laatste op ’t Comptoir, en deneur gebruykt werdende, boven dien
eerste daar weder te zyn.77vaceerd tot het schryven der dagelyk23

se Ordonnantien, Passen, &amp;c.72
De geen, die in hun dienst nalatig

zyn, moeten tot hun pligt vermaand,Maar dewyl de meeste der voor 73

en, na geen vermaning luysterende,staande, aanquekelingen, en wel ta
27

met het bannen binnen de Pagger voormelyke Copijsten zyn, maar ook voo
27

eenige dagen gecorrigeerd werden, zon-eerst niet verder konnen geemployeerd
2

der de frivoole excusen der trage vanwerden , diend ’er sorge gedragen,37
ziek geweest te zyn, &amp;c. buyten notoi-dat aan boord van de schepen, na een27
re blylen, veel geloof te geven, want22 Assistenten, die geverseerd, en van

er al onder lopen , die somtyds metgoed leven zyn, of anders na be 3727
harde spooren tot hun pligt moetenquame stof onder de militie alhier, uyt

gedreven werden.gezien werde, van welke laatste men, 2727

by ondervindinge van bequaamheid
Zo nu’t versuim of de agterloosheiden zo ’t geen ligtmissen zyn, wel de
te grof loopt moet de secretaris, ofmeeste dienst te verwagten heeft, als 20

gesworen klerk, zulks den Hr Gouver-daar by hun avancement kunnende ha27
neur bekend maken , om door ordrelen, daar in tegendeel aan boord wei- 1¬

van zyn E met exemplare straffe,’t zynige borsten aangetroffen werden die 77
leersinge, ’t planten met het swaar Wa¬bequaam zyn, en genegentheid tot des 2

pen , &amp;c. na exigentie te werden ge-secretarys-dienst hebben. 7

corrigeerd.
Het ordinaire uur, dat de klerken

Tot de secretarye, of andere Comp-op 't Comptoir moeten verschynen,is
27

toiren, mogen, volgens de Ordre van’s morgens van 7 tot 11, en des namid- 2777
haar Wel Edelhedon de Hoge Regeerindags van 1tot5, uuren, Saturdag na 77

ge van India, geen inlandse kinderen ommiddag eenlyk licentie tot afblyver
te leeren werden geadmitteerd , nophebbende, mits dat 'er egter z uyt37

ook geene andere, ten zy met speciaal33 hun beurtelyk op ’t Comptoir komen 77

voorweten en consent van den Hr.waar by dezelve dan op de gewoon
Gouverneur.tyden moeten gehouden werden. 77

Het ordinaire werk, door de klerkenMaar op extraordinare tyden, en te
te copieeren, bestaat in een dubbeld stelgens het retour van de schepen na Ba

277
van de volgende papieren, namelyktavia insonderheid de laatste besen- 7727

Resolutien, Dag-register, afgaande endinge in de maand September, moet
37

aankomende Brieven, en Beschryvinge’er voor al goede Calculatie werder2
der Zielen.gemaakt, om de Papieren tydig effen

27
te krygen, zonder zulks op het laatst

De Papieren voor ’t Patria werdente laten aankomen, wyl ’er dan altoos
maar eens ’s jaars, te weten met denog genoeg te doen valt, met het2

at
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laatste bezendinge in September ver- Deze beschryvinge der Zielen ge-
sonden. Alle dezelve moeten op or- schied hier aan’t Casteel van Comps.77
dinaris kleen formaat Hollands Papier Dienaren en Coloniers jaarlyks na ver-23

gesz., en daar by nog gevoegd wer- trek van’t eerste Schip, ten overstaan7 23
den Copye van de Brieven, dat jaar van den Fiscaal, en Burger-Wykmee-

aan haar Edelheden geschreven, met sters na voorgaande publicatie van ’t77 17

het Register van de respective bylager77 edict, waar toe, en d’ aantekening,
daar by zyden afgezonden, zelfs ook27 dan een  2 bequameborsten gebruikt27

een afschrift van de laarste Missive, die werden, zynde den Assistent Eversdyk27

dan af te gaan staat, als voren met het27 voornoemd, en Boekhouder Abrabam73
Register. Pietersz. hier toe meermalen gebruikt,

ende methode bekend , dewelke egter
De papieren voor Batavia werder extract-resolutie van 25 July, in’t jaar

geschreven op ordinaris Mediaan For- 1673. in Copye , tot hun narigt, o-
maat Hollands Papier, die gemeenlyk verhandigd moet werden : ende welk20

twee malen ’s jaars werden afgeson- extract, zoo veel de generale metho-
77

den, namelyk, met de eerste sche- de belangt , ’t elkens vooraan , of in27

pen in May, en dan het vervolg in 't begin van gemelte beschryvinge7
September, werdende by de laatste27 moet geinsereerd werden.77

mede gevoegd , Copye uyt het Acte
Bock der verbeterde persoonen in een De Beschryvinge der Inlanderen, on-
rond jaar, beginnende zedert de laat- der dit Casteel bescheiden, werd ordi-77
ste afzendinge , daar by gemeenelyk nair gedaan door den secretaris van den27
Notitie in 't Acte-boek alhier geschied. Landraad , St. Alezander Latil, met77
om geen abuys te begaan , dog dit den Schoolmeerster Jeremias Rodrigos,27
boekje alleen werd op kleen formaai en op de buyten Comptoiren door de20

papier, geschreven. y subalterne Hoofden, zynde door de Ed.
Heer Oud-Gouverneur, Anthonio Hurdt,

Alle deze papieren, zo wel voor t77 by de Instructie voor de subalterne
patria, als Batavia, moeten ieder ag

77 Hoofden op de buyten- residentien dato
ter aan een apart pertinent Register heb 25 January 1678. geordonneerd, alle27
ben , namelyk de afgaande en aanko¬ 3 jaren eens de beschryvinge der Nagel¬27
mende Brieven, in 't Alphabeth, de Re¬ boomen te doen, welke nu in dit loo-

solutien, en 't Dag-register, met mar-77 pende jaar moet geschieden, en al-
ginalia, of kantteekeningen , welke77 zulks diend hier op ook gelet, of77
dan agter aangevoegd , een Generaal

77 het op de respective plaatsen behoor-2
Register uytmaken. lyk geobserveerd werd.77 37

Boven dien z0 moeten by de mar- De verdere papieren, die ter secre-
ginalia in ’t dag-register nog werden tarye geschreven werden , en daar77 77

genoteerd, de pagina 's waar op de af verblyven, zyn de orgineele resolutien,7 72
gesondene en ontfangene Brieven te vin- en dan de slapers van de afgaande en
den zyn, en dat ieder stel afsonderlyk. aankomende Brieven, nevens het Dag-

gelyk den gesworen klerk reeds be77 register , de 3 laatste op kleen formaai
kend is. holl., en de resolutien in een gebon-

den boek op groot-mediaan formaat,
Het Acte-boekje moet al mede een afgesneden Papier.27
registertjen van de naamen der verbe-20

terde persoonen in 't Alphabeth hebben.77 Wanneer het druk werk is wer-7
Maar de beschryvinge der zielen werd27 den de slapers zoo lange aan een kant23
gemaakt met een generaal Summa-77 gelegt, als geen haast hebbende, en27

vium. dan laat men het noodige voorgaan,
gelyk dat van selfs spreekt.22

Dit summarium op te maken, is alle77

mans werk niet, zynde altyd door my Somtyds , ’t zy by extraordinaris
zelven gedaan, als moetende in 3 dee werk, of ziekte der klerken, werd de27
len getrokken werden, namelyk Comp beschryvinge der zielen door de klerken
Dienaren, Coloniers en Inlanderen, by van ’t soldy-Comptoir dubbeldgecopierd,
de opmakinge lettende , dat de addi- gelyk ’t voorleden jaar gebeurd is,37
tie torrekt zy , en tegens de syde-tel- en in diergelyke occasien met believen

77

ling met de generale uyttrekkinge van van de Heer Gouverneur nog zoude31

ieder post accordeerd na het formulier77 konnen geschieden.
hier af zynde,’t geen dan wel uytko¬77

mende , door den secretaris voor de37 Zoo is ook somwylen genbserveerd,e
wisse rekeninge ondertckend werd.27 dat men tot het Collationeeren der37 af

Sf 3 e
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te sendene papieren by gebrek of In het ontwerp der Resolutien moe-
siekte van bequame Borsten, eenige ten de voornaamste saaken van ieder77

vin ’t Negotie, of 't soldy-Comptoir23 Vergaderinge voor afgaan , de kleen-77
voor die tyd leende, of ook sommige dere en van minder belang agter aan77
dr gequalificeerde Ministers, als Win volgende , schoon die eerst voorge-77

kelier, Cassier, en Bottelier, ook de komen waren, andere dingen van geen
secretarissen van de Justitie en Land of kleen belang overslaande , gelyk
raad hier toe gebruykte, en waar toe die uyt myne notulen konnen afgeme-
de 2 laast-genoemde, als oude klerken ten werden.

dezer secretarye, voor andere gerecom
mandeerd werden, ingevalle zulks re- Het gebruyk ontrent het ontwer-
quireerd , wyl het wel Collationeren 77 pen der resolutien is, dat het zelve
der papieren, specialyk die van op- voor alle andere diensten gaat, om

merkinge zyn , een zeer nodig werk2 niet in ’t agterstal te raken, moeten
is.27 de sorge werden gedragen, dat de

resolutie, die by de jongstiedene Ver-Dit zy dan zoo veel de gemeene
gaderinge getrokken is, de andere ofsecretarys dienst toucheerd, waar af27 naastvolgende Vergaderdag behoorlykovertrede tot de andere en specia
ingeschreven zy, om dan getekendle dingen.
te werden.

Den dienst van den secretaris alhier
Dog kan dit altyd zo nauw niet ag.is het formeren van de resolutie, en 't23
tervolgd maar door diverse inconveni¬77concipieren van’t deg register ook wel

enten verhinderd werden, gelyk jongst’t authentiseren van andere dingen
en voor ’t arrivement van Couwerve nogvan die natuur, zo als d’Occasie dan

geschicd zy, mits gebrek van papier;27presenteerd.
dog diergelyk belet moet egter dan
ten naasten werden geremedieerd.Tot de resolutie werd vereyst, het

houden van pertinente notulen van de27 Geene inschryvinge van resolutiensaken , in de vergaderinge voorvallen-
of dag-register mag geschieden, voor77de , met het arrest, dat den Raad

dat het concept alvorens door de Heer
neemd en wyl het onmogelyk is

Gouverneur gesien , en geapprobeerd is.alle de woorden aan te teekenen, zo
moeten de saken , en advisen, mits¬2 Ook en vermag de Secretaris, of ge-gaders consideratien over en weder, zo2 sworen klerk, het resolutie-boek nietna doenlyk, werden genoteerd, na dat

verder te laten komen, dan ten huyse77de voorvallende dingen wigtig zyn,33
van de Heer Gouverneur, en den Op-en van nadruk konnen werden, om

perkoopman, ende dat door hun zel-77daar uyt dan de resolutie te konnen
ven, of een vertroud klerk. Zo en mog-formeeren , altyd letiende , dat de con-

ten zy ook geene papieren, hoe die77cepten in wigtige saaken grondig, en
genaamt zyn, van de Jecretarye aan20als van andere onderscheiden, aanvang77 ymand laten volgen, of afschriften77nemen, en dierhalven sorgende , da

73 verleenen , dan op expresse en specialedie niet ten halven of van het mid
last van gemalde zyn E, zoo veel teden der saake beginnen; of dat in sa
meer dan zyn de klerken verpligt hunke van belang gesegt werde, na deli-
voor diergelyke afleveringe eenigerberatie is verstaan , am;c. wyl ymand,23 papieren, of ’t divulgeren van de se-die de Vergaderinge by gewoond
cretessen, te hoeden, wyl dezelve hunheeft, wel weten kan , wat motiven77 tot een publycq scandaal zouden bren-dat de vergaderinge tot het een of an-

gen , daar dezelve ook voor moeten77der besluyt gehad heeft, maar niet73 werden gewaarschoud , schoon hun77imand, die uyt het lesen alleen het be77 zulks niet onbekend is.77grip moet hebben, te meer, om dat23
dezelve ook dienen tot verantwoor-

Het dag-register werd geconcipieerddinge omtrent haar Edelheden tot Ba-
uyt de notitie van het dagelyks voor-7.tavia, en de Heeren Majores in't Pa-
vallende , ’t geen in een apart boekje,77tria.3
door den geswooren klerk te houden,21

By de aantekening van opmerkelyke pertinentelyk moet werden aange-7.
Saaken , kan tot groot behulp die tekend.77 2

nen , dat de notulen, na ’t eindigen
van de Vergadering , door den secre- Den Heer Gouverneur geeft den se-37
taris werden gerevideerd, om daar by cretaris kennis van alle brieven en jap-73 77

zodanige Notitie te doen, als hy mogt porten , die zyn E- toekomen, de af-21

gaande brieven eerst op de secretaryeovergeslagen hebben.
ge-
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gebragt werdende , de Fiscaal heeft
eens vooral ordre om zelve, of door
y den sergeant geweldige op te geven,

wat burger-vaartuygen dat 'er dagelyks
af en aankomen, m;c. item de Werf-
; baas van Compagnies schepen, en Cha¬
loepen desgelyks, zonder onderscheid.
hoewel dit nu en dan versuymd

werd.27

Moet zulks de respective Officieren
altemets erinnerd, of by mancquement37
den Heere Gouverneur bekend ge-2

maakt werden.
In ’t dagregister moet ook specifica-
tie gedaan werden van de naamen der77

hoofden of Anachodas, en waar de-
zelve woonagtig zyn, zo ook , wie

hun Rheeder , en wat hun lading is,
37

c. en van Compagnies schepen kan by
de brieven en facturen ’t vereyschte
bescheid gevonden werden , waar af
al mede specificatie moet geschieden,
z0 ook van de komst, en ’t vertrek
der subalterne hoofden.

De afgaande en aankomende Brie-
ven moeten alle by forme van notulen

27
in't Dag-register werden geverbaliseerd,

kort en beknopt, overslaande dingen
van kleen of niet veel belang, dog sa-

ken van gewigte, moeten onderschei-
delyk werden geciteerd.

Alle maanden ten uyteynde, of op
de laatste dag van ider maand, geschied

’er aantckening van de overledene
77

Christenen hier aan ’t Casteel , waar af

de Koster van de Maleytse Kerk een
Lyst brengt, die hy eerst aan den Hr-
Gouverneur vertoond , en dan ter se

cretarye besteld.

Het verder berigt van ’t dag-regis-77

ter werd tot de successive concepten27

gerefereerd.
27

Het concept van 't Dag-register mag
niet langer, dan drie weeken, of een
maand , ten agteren staan , tot pre-
ventie van versoop, insonderheid moet
het zelve, zo na doenlyk , effen ge-
houden werden, wanneer het vertrek

van de schepen op handen is.

Wesende de resolutien tot 23, en ’t
dag-register tot 22 deser beide incluys
door my nu vereffend,’t geen nu met

gemak kan agtervolgd werden, zorg27

dragende , dat de inschryvinge nu
maar werde bevlytigd.

Behalven het inschryven der origi-
neele resolutien, en ’t houden van goe-37

de aanteekeninge , nopende ’t da-
gelyks voorvallende , mitsgaders't
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is hetcontinueel opsigt over de Klerken.37

werk van den eersten of gesworen Klerk,
22

ook te sorgen voor de collatie der daag-27
lyks afgaande brieven , en papieren,
item de gemeene bylagen, en ’t register
zelfs te ondertekenen, maar de on-
dertekeninge van de principale papieren
voor ’t patria, en Batavia , gaat den
secretaris selve aan.

3 By versuyminge van eenige inlan-
deren, of Alphoeresen, die eenig rap¬
pert te doen, of versoek voor te stel-
len hebben, werd de secretaris door
den Hr. Gouverneur geroepen , om
kennis te dragen van ’t geen ’er pas-
seerd , den welken, na ’t verrigte by

zyn E,deselve ter secretarye moet bren-
27

gen, en aldaar van hun relaas, &ap;c.77
klare aantekeninge doen, om te zyner77

tyd op zyn plaats in ’t Dag-register ge-77

extendeerd te werden: en welkeaan-37
teekening met den dag, en datum, in37

een apart memorie-boekje geschied, om77

’t zelve niet te verliesen.77

De secretaris moet ook besorgen,
dat den Hr. Gouverneur, tegens ’t ver-77

trek van eenig schip na Batavia, ty-
dig voorsien is met korte notulen uyt
de resolutien, en’t dag-register van alle
saken, die van eenige opmerkinge
zyn, ten eynde zyn E. zig daar uyt
dienen kan , in ’t ontwerpen vande

Missive aan haar Edelheden.

Alle Compagnies bodems, van hier na
Batavia vertrekkende , moeten voor-
sien werden met een net gecollati-
oneerde Copy van de Cours-beschryvinge

in dat vaarwater , door den Schipper27

Jan Sweed, ter ordre van wel gemel-
de Heer Hurdt, opgesteld zynde, on-
der de bylaagen der Batavise papieren
van 1679. te vinden, en waar af reeds
23 in voorraad klaar leggen.

By Missive van haar Edelheden, dato
26 Januari jongstleden, is geinterdi-
ceerd, dat van hier voortaan geene
vaartuygen ten handel na Batavia
mogen gelargeerd werden , die bene-
den de 30 lasten groot zyn, en de
vaartuigen, die de gestipuleerde groo-

te hebben, mogen gene plaatsen of27
Rheeden voords meer aandoen, zelfs

ook de Rheede voor 't Casteel Rotter-77

dam tot Macassar niet, waar op den77

secretaris in ’t verleenen der passen moet
letten, en ’t geen gevoeglyk kan ge-

geschieden , om dat hy alle sodanige22

passen , na dat die door den Hr. Gou-77

verneur getekend zyn, met Compag-7

nies Zegel in rooden Lakke en zyne on-27

derschryvinge moet bekragtigen.27

Zo
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Zo is mede geordineerd , geene Januari ook, eene der 2 originele37

Chineesen voortaan na Ternate te lar- Brieven dato 22 Februari des verleden77
geren, immers zo lange d’onsusten in aars, of anders een correct gecollatio-37
33 Molucco duuren , desgelyks mag den neerd afschrift , dog is de eene orgine-L1
handel van slaven op Celebes Oostkust le brief voor de hand gelegt, en wel¬
niet meer gelicentieerd werden, om dat kers afschikkinge dan ook met de al-277
3 zulks een aanleidinge tot roof van dereerste besendinge geschieden moet.22
vrye menschen geeft, en, ’t opkopen

der zelve verhinderd zynde , zal het23 Agter het laatste ontfangen Register.
rooven van zelfs wel Cesseren. behoorende tot de Bataviase bylagen,

staat aangetekend , dat alle de brie-Op ’t ontfangen eeniger brieven van
ven en bylagen , die aan haar Edelbe-23Batavia, moet de secretaris de Margi¬33

den addres hebben, moeten geschre-nalia der zelve schryven, om daar uyt27 ven wesen op ordinaris kleen formaat
de saaken beknoptelyk te konnen23 papier onafgesneden zynde, om ega-vinden.27

liteit by ’t inbinden te hebben, daar
Tot het lesen van Brieven , door27 op den secretaris, en gesworen Klerk,

eenige Lands-grooten in Arabische let- dan verdagt moeten blyven.37

teren aan den Hr. Gouverneur alhier
gesz. werdende , is voorheen de een Onder de getransporteerde secreta-
of de andere moorse Paap gebruykt, rys papieren berust een notitie van al-77

maar de Klerk Dirk Rauscher, daar in, le scheeps-bodems, die uyt het palria27

als ook in het schryven , nu genoeg- tot Batavia aangeland zyn, zedert den37
faam crvaren zynde , werd het zelve jare 1632. ende gelyk deselve tot nu33
nu geexcuseerd , zynde ook alle Brie- toe vereffend staat, zo moet zulks by
ven, Placcaten, &amp;c. sedert 8 jaaren ’t ontfangen van de Lyst der aanko
herwaards uyt het Maleyts, vice ver- mende schepen ook pertinent agter-
sa, door my zelve getranslateerd, dog volgd werden, als geschiedende ten
wyl de Setretaris en geswooren Klerk principalen , om daar uyt altoos te
in de Maleytse Taal nog zo verre niet konnen sien, of de persoonen, diehun
geavanceerd zyn, kan zulks, als 't af- de novo aan de E. Compagnie willen
lesen der Maleytse Placcaten by voor- verbinden , haar verband volkomen
val, den secretaris van den Landraaa geexpireerd is, want al schoon zy de
voormeld werden opgeofferd. rekeninge van hunne uytreise verto-

nen, zo is daar op geen vasten staarWel Gem. haar Edelheden tot Ba
te maken.tavia hebben by voords Missive ge77

ordonneerd , dat van hier zullen afge- Alle extraordinare verbeteringen aan
sonden werden, de ordres, en Instruc-

de dienaaren geschieden by resolutietien, door meer Gemelte Hr. Hurdt
van Rade, maar die niet dan ordina-voor zyn Ed. vertrek, tot narigt voor

re zyn, werden door den Heer Gou-23de respective Ministers opgesteld, om
verneur apart verleend, zendende zynter generale Secretarye tot Batavia be¬

27 E. de persoonen, die hun willen ver-waard te werden , welke alle in de
binden, of de bescheiden daar af, vanslaper der afgaande Brieven van den
de buiten-Comptoiren overgesonden,jare 1678. te vinden zyn , namelyk
aan den secretaris, of geswooren Klerk,voor den Opperkoopman voor de sub-
die daar uyt de nieuwe Aetens formeerd,alterne Hoofden van de Buyten-Comptoi-
dog om hier in geene abuysen te be¬ren, item voor den Fiscaal , Winke-

gaan, moet op het volgende altoos2lier, Bottelier, en Cassier, mitsgaders
gelet werden.77de ordre op het openen der Pakken,

27
Kassen &amp;c. ende alzo de Klerken, die

Alle die voor jongen met 4 en 5'er present ter secretarye zyn , voor277
guldens ter maand uytkomen, zyn17eerst genoeg te doen zullen vinden,
verbonden 10 jaren te dienen , dog17om hun werk te vereffenen, zo moet27
werden dezelve gemeenelyk na expi-2.er na een  2 bequame borsten uyt
ratie van de eerste ; jaren hunnesver-20gesien werden, om ’t zelve werk ter27
bands en bequaamheid, gevorderd tot73hand te nemen, en dan moet 'er nog77 Matroosen, met 9 guld. ter maand,andermaal diergelyken afschrift voor27 om daar voor hun 10-jarig verbandTernate werden vervaardigt, gelyk er

33 volkomen uyt te dienen, zonder bin-in de Ternetaanse papieren genoteerd77 nen dito tyd meer gagie te mogenstaat , dat van hier zoude gesonden27 winnen , ten ware de zoodanige in-
werden.27 middens tot hooger Chargies , quar-

Welgemelte haar Edelheden vorde tiermeesters, Constabels-maats, of dier-27
ren by meer gemelde Missive van 26 gelyks, geemployeerd wierden.77

Hoop-
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5y Hoop-lopers, en Matroosen, van 6

3 tot 10 guldens ter maand, moeten
5jaren dienen, dog die van 11en 1227

guld. ter maand, ordinair als bosschieier-23
te boek staande , hebben niet meer

dan een dricjaarig verband , en deze
alle krygen noyt meer dan twee guld
verbeteringe , na expiratie van tyd
ten waare die van 6 guld., hoedanige
somtyds wel 9 guld. toegelegt werd,
zo zy het konnen verdienen.

Quartiermeesters, Constapels-maats
Stuurlieden, en apdere Zeevarende Of
ficieren, hebben mede maar een Ver

band van 3 jaren, de twee eerste wer77
den gemeenelyk 2 guldens verbeterd
en een Constapels-maat ook wel a

guld., of tot 18 guld. , zoo by he
meriteerd, d’andere, en van hoger qua
liteyt , na bequaamheid geavanceerd
werdende.

Alle Soldaten, Adelborsten, Tamboers,
Lands Passaten, Corporaals, en Serge27

anten hebben een verband van 5 jaa-
ren , kreigende de laatste wel 2 of
guld. verbetering , na datze hun
comporteren maar, de andere nie
meer dan 2 guldens voor 3 jaren
mogende cen Corporaal niet meer.
dan 16guld. en een Soldaat niet meer.

dan 14 guld. ter maand winnen, dog
27

ingevalle men gebrek van militairen
hecft , werd aan een Soldaat , wiens

tyd geexpireerd is , en die aanhoud om
77

versossinge wel 3 guld. verbetering
72

gegeven, mits dat dezelve verbete7

ringe, en gagie geen 14 guld. mag77

excederen.

Een soldaat, die voor7 of8 guld
uytgekomen is, werd na ’t eindigen77

van zyn eerste verband verbeterd tot
27

guld. ter maand, even als of hy:
guld. ter maand gewonnen hadde, en

de dit volgens Raadsbesluyt, dato 27
Januari, in’t jaar 1674.

Alle Ambagts-gesellen, namelyk,77

Scheeps en Huys- timmerlieden , Blok27

makers, Drayers, Smids, Scheeps-Cor-
poraals , Metselaars , &amp;c. item Chi
rurgyns , hebben mede een verbanc

van drie jaren , dog staat hier toe20

geen vaste gagie, maar krygen zoda-
nige verbeteringen, als den Raad oor-
deeld dat zy meriteren.

Hier aan de Hoofd-Residentie wer-
den gene persoonen verbeterd, dan de77

geen , welkers verband volkomen ge27

expireerd is, maar ontrent die op de
afgelegene Comptoiren bescheiden zyn,

werd op een of t wee maanden ten37

II. Deel.
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hoogsten niet gesien, mits dat daar
van by 't Acteboek in margine volko-

17

men specificatie geschiede.

Eenige soldaaten tot de qualiteys37
van Corporaal, of van Corporaul tot

77
Sergeant gevorderd werdende , kry-73
gen, na gegeven preuve van goed Com-

7.
portement, de volle gagie van 14 of27
20 gulden. Zo ook de geen, die tot

77
de Chirurgie of de Navigatie, ge-77 bruykt werden, mede verbeteringe

77
na merite, en bequaamheid, ’t zy om
hun lopend verband daar voor uyt te
dienen, of wel een aanknoopinge van

een tweede verband , dan wel een27
nieuw drie-jarig verband, maar die

aan de pen dienst doen, moeten eerst77
hun tyd volkomen uyt dienen

10

De gemeene Secretarys-winsten be-
staan meest in ’t salaris van Passen, en

Actens van verbeteringen.77

Voor de Passen na Batavia werd
2 Ryxd. betaald , en die na Banda,77
Ternate, Xoela, Celebes Oost-kust, &amp;c.

3
een Ryxd. , behalven het Zegel , item

7.

voor Actens van verbeteringen van ge-37

mene personen een halve Ryxd, en die77

18 gulden , en daar boven winnen.
een Ryxd.

Maar voor gemeene Pasjens van de37
Inlanderen, Burgers Chineesen, Mar¬

dykers, &amp;c. mag niet meer gevorderd77

werden , dan een dubbelde stuyver,
77

en dan 6 stuivers voor het zegel , en7

wellc kleen genot den schryver voor20
zyne moeyte trekt, zynde present den

37

Asistent Jan Corneliszen, moetende
ook werden gelet, dat de lieden, on-
der ’t een of ander pretext, niet meei
dan 8 stuiv. werde afgevorderd, als

zynde ’t zelve zodanig door de Ed.
21

Heer Speelman in den jare 1667. be-73

paald; eenlyk werd wel geconniveerd,77

dat de geen , die met chaloepen uyt
vissen na Boero, of ten handel na Ce-

rams Noord-kust varen, 4 Ryxd. voor
zegel en salaris betalen.

De voorsz. secretarys-winsten moe-

ten volgens arrest, by resolutie van 123

deser verdeeld werden ; voor den se-27

cretaris en , voor den geswooren klerk.
7

waar af de gesworen klerk dan Notitie
37

houd, en den secretaris maandelyks
rekeninge doet.

Maar alzo gemelde emolumenten
kleen vallen, is den secretaris van de2

Heer Gouvernear (en consequentelyk77

ook den geswooren klerk) door Wel21
gemelden Ed. Heer Speelman ten jare77

TI
voor-
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Ende dit zy dan zo veel ik op or¬voornoemd toegestaan het passeeren23

dre, als in den hoofde, nodig en dien-van alle notariale Instrumenten, mits
stig geacht hebbe, voor mynen Su--behoorlyk prorocol houdende , dog23
cesseur en den geswooren klerk op tmoeten deselve hier inne dit onder-
papier te brengen, het resterende datderscheid observeeren, dat zulks een33
mogt komen voor te vallen , hunnelyk restecteerd op zodanigen tyd, wan73
ondervindinge te defereren, voor be-neer zulks geen hinder in den gemec-27
sluyt hier nog byvoegende , dat eennen dienst geeft, in welk geval, en77
groot ligt kan geven, het doorblade-y specialyk tegens het depecheeren der
ren van de secretarys boeken en pa-scheepen zy lieden moeten denken, dat
pieren , zedert 10  12 Jaren her-gemeene saaken boven particuliere

waards , om alzo nader kennis vanbehoren te prevaleren, en al zulks hur 277
Saaken, en van de successive ordres teeygen voordeel voor zo lange beho¬
bekomen, hun beide recommandeeren-ren aan een kant te stellen , om het
de de gedefereerde ampten volgens Eedgemeen belang geen hinder toe te

37
en pligt met een gestadige industriebrengen, gelyk ook van genereuse Mi
te bedienen, en alzo verderen opgangnisters te hopen is.
te erlangen.

By ,de Secretarye van de Heer Gou
verneur werd ook gehouden een pro-

Aldus Opgesteld,tocol, de E. Comp aangaande, als
77

waar in gepasseerd werden, alle Obli-37 Amboina aan ’t Kasteelgatien, zo ten voordeele, als ten laste
Victoria, den 2; Maart,

der E. Compagnie , item Acten van lee 1680.
ningen, en Emancipatien, Contracten73

en Borgtogten, zo mede Attestatien van Was Getekend,
te kort komende Goederen, quade

gestalte der kleeden , pakken, extra-2 ISAACvan THYE.
ordinaris leccagien op vivres, 't afster-33

enven van Compagnies slaven , &amp;c.
77

ofwelke instrumenten den secretaris
37

opbeëdigde klerk, gehouden zyn71
Behalven de saaken, in deze Instrucversoek der requiranten’t aller tyd zon-

23
der eenive loon te passeeren , wel let tie gemeld, hebben haar Edelheden van

7

tyd tot tyd nog deze en gene andre din-tende, dat de Getuygen aecuratelyk
37

gen , hen inder tyd voorkomende , aanwerden geezamineerd, om geen repro-

geches subject te wesen, gelyk dezen ja den Secretaris van den Landvoogd
lieven te bevelen.re nog van Batavia over zeker pak

Basta’s gekomen zyn : ende van wel In’t jaar 1674. den 10Febr. belasten27

zy hem de Kerkelyke Visite-Rapportenke instrumenten de respective requiran
ten ook authenticq afischrift moet wer aarlyks aan hen over te senden ; en 1697.

den verleend ’t hunner verantwoor 24 en 28 Jan. dat hy Marginalia op de
Resolutien, Dagregisters, enz. voortaandinge.
diende te maken, en ook de voornaam-
ste saaken in de brieven te schryven.De Secretaris heeft onder zyne37

verantwoordinge de gezegelde Papie. In ’t jaar 1680. 17 Jan. belasten zy
ren, welke hy van den Opperkoopman. hem , 't Dag-register te verkorten on-

onder recepisse ontfangt, en daar af hy trent de stoffe der afgaande en aanko-

het procedido twee malen des jaars of mende Brieven, Rapporten, Resolutien,
ordonnantie van de Heer Gouverneur met maar aan te wysen de plaats of Boe-

in Compagnies cassa teld, en ook zo- ken, daar die geinsereerd staan. Ook ex-
27

danig afreckening houd, konnende cuseerden zy hem van ’t Copieeren van’t
2

den geswooren klerk de dagelykse ad- Dag- Register, de afgaande en aankomen¬77
de Brieven, en Resolutien voor ’t Vader-ministratie over dezelve nu gedefereerd.

77
en dezelve om redenen den Assistent land; mits dat in de brieven na Batavia27

Jan Cornelisz. ontrokken werden. alle saaken van belang kort en duidelyk17
uytgedrukt wierden, zonder te versuy-

Wanneer den secretaris eenige ze¬ men , ’t geen haar Edelheden en de
gels benodigt is, maakt hy zulks ty- Heeren in ’t Vaderland dienen te we-2
dig aan den Opperkoopman bekend ten.27

cn Ook moesten alle orgineele en Copye-in wiens huys dezelve gedrukt,
27

brieven aan haar Ed. op kleen Formaatdoor zyn E ondertekend werden, in-
onafgesneden papier geschreven; en opbrengende zodanige verkladde zegels
alle brieven marginaalen gemaakt wer-als duydelyk blyken bevorens niet

den.geemployeerd te zyn.
In

Verdre

Ordres

harer

Edelle

den , on-

trent syn
mpi

gegeven¬
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In’t Jaar 1681. den 14 Maart ordon-

neerden zy , agter de generale Missive eer
Lyst van de bequaame vaartuygen
ook een Lyst van de bequame Mimisters,

en een zielbeschryving, met een dubbelc
daar van voor ’t Vaderland, te voe-

gen.
In’t jaar 1582. 21 Maart bevelen zy

hare positive Ordres in een bysonder
bock te schryven, en die uyt de briever
uyt te trekken, dat zy in’t jaar 1683
den 16 April renoveren

In ’t jaar 1685. 7 Februari , belasten
zy de generale lasten der soldyen , rand
soenen , ongelden , schenkagien, &amp;c

by een te trekken , onderscheiden zyn-
de van de generale winsten, in suyvere
winsten, Heeren geregtigheid, &amp;c.

In’t jaar 1686. 5 Januari eyschten eer
korte sterkte van de Landvoogdy, die
jaarlyks aan haar diende overgesonden t.
werden

In’t jaar 1687. 26 Augusti, renove
ren zy ’t maken van Marginalen op de
brieven, (gelyk ook 1695. 22 Januari
ordonneren de bylagen op kleen formaat

papier te schryven, en dat men de
markten , tolbuysen , enz. ook in

Hollands zal dienen uyt te drukken;

voegende in’t jaar 1688. 2 Maart 'er
nog by , om de laatste advysen met eer
bodemken , van Banda aangierende, te
senden , om geen hypothequen anders.
dan voor Gecommitteerden te belasten

bevelende, dat men 't Zegel-geld op zyr
oud belooplaten , en van de bequaam
heid der opkomende lieden ook in de
brieven melden sal.

In’t jaar 1690. 15 Jan ordonneren zy.
dat van alle verjaarde Pascedullen re-

den zal moeten gegeven, en in’t jaar
1693. 13 Jan. dat t getal der gegagi-
cerden in de brieven aangehaald za
moeten werden.

In’t jaar 1647. 29 Jan. en 24 Febr.
4 Maart en 20 Novemb. bevelen zy , dat
de Secretaris der Justitie moest eerste
Klerk zyn , dat men by de laatste ad-
vysen ’t getal der geëyschte Soldaten,
Matroosen, Ambagtslieden, als ook dat
van de verloste,en gestorvene uyt dezelve.
als ook van de Pennisten, Chirurgyns
en ook van die gene , welker verbanc
staat te cindigen, moest aanhalen om or
Batavia te konnen sien, of de eysschen ool

wel na behooren geschiedden. Ook
moesten zy jaarlyks de verstorvene er
levende Nagel-boomen aanhaalen, en
de besetting opgeven. Ook mogt de
Sccretaris geen procuratie tot beta-
ling der Soldyen-reekeningen in 't Va
derland, dan met speciaal consent van den
Heer Landvoogd en Raad, en niet dan
met expresse melding van den datum der

NA. 331
Resolutie daar over genomen , passec-
ren

In’t jaar 1699. den 27 Febr. ordon-
neerden zy hem in de Actens te insere
ren, by wat voor een brief haar Edelhe

den ’t Employ van dezen of genen nieuw
gevorderden Assistent, ten tyde dat hy
eerst aan de pen quam , en zy heim na
Amboina sonden , hebben gelieven te
approbeeren; in een Brief na Ternate
van den 29 December, ’er byvoegende.
dat men soldy-saaken niet in de brieven
aanhalen, maar alleen aan ’t Opper-
hoofd van 't Soldy-Comptoir op Batavia
schryven moest.

In’t jaar 1702. wilden zy de ver-
schansingen der Orangkaja’s, in de brie-
ven aangehaald, en 1703. 15 Januari de
Resolutien verkort hebben; nalatende

alle nodelooze groote insertien van
Brieven , Requesten, en andere Extra-
cten, en dat zy de brieven en bylagen
met geen Italiaansche, maar alleen met
een duydelyke groote ronde letter moe-

sten laten schryven, en alle brieven en

bylagen op onafgesneden kleen formaat
papier verveerdigen , om het zoo veel
te beter met de boeken , waar in die ge
bonden zullen werden , te doen over-
een komen.

Deze bevelen nu wel waarnemende,
werd hy (zo hy ’t nog niet is) daar op
door voorschryvens van den Landvoogd,
(als hy wel by hem staat) Onderkoop-
man met 40gl. ter maand, en 54 Ryxd.

kostgeld ; genietende geen ander inko¬
men , dan dit, en ’t geen hy van de
Actens en Pas-cedels heeft

Indien hy nu de gunst van den Land-
voogd behoud , werd hy ook wel tot
t een of ander openvallend Buyten-
Comptoir of wel tot het Ampt van Fi-
scaal, gevorderd, waar in de Landvooge
zeer veel doen kan ; en dan is hy be-
houden.

De WINKELIER.

Na den zelven volgt in rang der Pen
nisten (want anders gaan beide de Op-
per-Chirurgyns, die den jongsten Koor
man in rang volgen ; gelyk ook de
Lieutenant, nog voor hem) de Winke-
lier, die in ’s Compagnies Kleeden-win-
kel woont

Wat tot zyn ampt behoord, konnen
wy uyt de navolgende Instructie, en
het daar bygevoegd Rendement, klaar
ien.

Tt 2 Ordri

Van den
Winke-
lier, en

zyn

Ampt.
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voor den
Winke-
lier
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die aan de E. Compagnie niet ten ag-
teren is.Ordre en Instructie voor der

Getrouwde persoonen zullen hare vol-Administrateur van Com-
komen Gagie maandelyks mogen ont-72pagnies Kleeden-Winkel
fangen, indien niet ten agteren zyn.2alhier.
De Winkelier, uyt eygen authoriteyt
aan imand iets op Reekening ver-EVen gelyk den Opperkoopman in't 2723
strekkende, zal vervallen in 't verliesEhouden der Negotie-boeken geor 7

van ’t verstrekte, ende daar en boven77donneerd is, zullen de Winkel-bockjes2
arbitrale Correctiealle maanden, zonder versuym, ef- 77

fen gesteld, ende den Gouverneur ver-
In’t distribueeren der goede maan-77toond moeten werden, namentlyk,

den , zal, ’t geen genoten werd, aanende by exempel. 77

niemand anders ter hand gesteld, en-
de gegeven werden, als aan den Per-77Op i5 Augusti zal 't Origineel Win- soon zelve, die daar voor op zyn

37kel-journaal effen staande, tot op ul-21 Reckening werd gedebiteerd, zonder
timo Juli, ende ’t grootbock, neven

dat betalinge aan eenige pretendente
x de copyen van ’t een en’t ander, tos Crediteuren voor den genen, die het
y ultimo Juni, geexhibeerd moeten wer-

genieten moet, zal mogen geschie-
den, op dat zyn Gemelte E. volgens den , ende veel min zal den Winke-

33Ampt pertinentelyk moge nasien, of lier zig zelven , wegens geborgde
de posten allesints na behooren zyn in-77 penn. mogen betalen, op pene van

geschreven, en de ordre agtervolgd déportement.
geworden, welke observantie zodanig
continueren zal het gantsche jaan Niemand zal iets op Reekening20door. mogen beuren , zonder daar van in

twee respective boeken behoorlykeDe Nalatigheid, hier inne gepleegd,
quitantie te onderteikenen , van wel-77

zal’t elken male met de boete van een277 ke boeken ’t eene by 't Comptoir zal
maand Gagie gestraft werden, zonder27 verblyven , en ’t andere na Batavia77eenig excuys te admitteren, ten waart37 werden gesonden.73door baarblykelyke Siekten.27

Die niet schryven kan, mag zyn37Insgelyks zal op de Winkel-boekje
Merk stellen in presentie van twee77

alle 3 maanden behoorlyke balance ge Gecommitteerdens.
trokken en den Gouverneur vertoond

moeten werden.27 Niemand zal voor iets anders ge-77

debiteerd mogen werden, als ’t geen21De Winkelier, zonder Ordonantie al
hy eerlyk geniet.77le zodanige Kleeden verkopende, als77

vermogens is te vertieren, zal alle77 De Winkelier zal zig niet mo-
maanden, ’t geen verkoft is, in eer gen bemoejen met eenige Kleeden20
generale Post ten laste van de Winkel van de Soldaaten of Matroosen op te77kasse brengen, ende niet te min van koopen.
den verkoop, zo als dezelve geschiec
is, met specificatie van persoonen, goe Zal ook geene zyne particuliere
deren, dag , en datum , een memorie- Goederen of Kleeden in de Winkel27
boekien houden , 't welk by de win- mogen uytventen, of van andere Per-37

kel in bewaarnis zal blyven, ende waar soonen aannemen te verkoopen.37
uyt, des vereyscht werdende , eenige
extracten zouden konnen werden Ge Ook geene Compagnies Kleeden en-
exhibeerd. de Goederen tot hoogeren Prys, als7

de Lyste is, aan de man helpen, ende ’t27

Aan niemand zal eenig geld, of surplus in zyn eigen buydel steken.73
goed, op reekening verstrekt mogen
werden, zonder schriftelyke Ordon- y Item gene Compagnies Goederen of
nantie van den Gouverneur, ofte ie- Contanten tot zyn eigen gebruyk te21
mand anders , van zyn E- daar toe borg appliceren ende vertieren.3

expresselyk gequalificeerd, behalven dat
als 'er licentie gepasseerd is om de gene Item gene Kleden uyt den Winkel
rale twee goede maanden uyt te ge in zyn eygen huys brengen, om te77

verkopen.ven, ieder een zal mogen genieten, 7

De
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De non observantie van de boven
gemelde vyf Articulen zal met depor-L

tement werden gestraft

In t openen van Kleeden-pakken
zullen zodanige limitatien hebben te

gelden, als by expresse Ordonnantie op27
dat stuk is geprescribeerd, en welke or-
dre altyd voor de hand in de Winkel

op een bordtje geplakt zal moeten77

ophangen.27

Uyt het Pakhuys zullen gene goe77

deren, Kleeden, ofte Contanten, in77

de Winkel ontfangen werden, als met
schriftelyke Ordonnantie van den
Gouverneur.

Beschadigde Kleeden zal de Win-
kelier van den Opperkoopman niet

77

gehouden zyn te ontfangen, dan met
77

expresse last als boven.
77

Mits welken dan ook de schade
van eenige Rleeden , die in de Win-

7

kel werden bedorren, niet ten laste
van de E Compagnie, maar ten laste20

van den Winkelier, zal lopen , ten27

ware hy bondig wiste te bewysen,
2

dat zodanige schade door ongeval27

ware bygekomen.27

Den Winkelier en zal niemand ee-77

nige gelden, of kleeden, te Borg mo77

gen uytgeven.20

Het Pakdoek van de Kleede-Pak
ken zal gehouden moeten werden voor77

den Capitcyn des Armes, om tot
77

’t schoonmaken van ’t Geweer,ofte an-
77

ders daar het den Gouverneur ordon

neren wil, verbesigd te werden.

By aldien iets geordonneerd werc77

te verstrckken aan eenig volk, te27

scheep varende, zal zodanige Ordon-
nantie door den Winkelier niet voldaar

werden , voor en al eer de Scheeps77

32 Boekhouder daar op aangeteikend heb-
be, dat de genietende Persoon daar

voor op zyn lopende reekening be77

hoorlyk is gedebiteerd.

Alle maanden zal, zonder verder

dilay, afgeschreeven werden, zoo in
de Winkel-boekjes, als in de Nego-
tieboeken, ’t geen uyt de Winkel ten

behoeve der schepen is verstrekt.77

Ten eynde van elke maand zal den
Winkelier aan den Gouverneur exhi-

37
beren, eene pertinente specificatie, van
’t geen hy op reekening van rantsoe-
nen , onkosten, en fortificatien, heeft

77verstrekt, op dat dezelve, by zyn E-
ondertekend, in 't ordinari specificatie-
boek geregistreerd werde.

O INA. 333

Den Winkelier zal alle zyne uyt-
giften op reekening van 't Comptoir2

Amboina afschryven, maar evenwel in
’t Groot-boek zo veel specificeren, als22

mogelyk zy, by exempel, dat de Klee-
den, of Contanten, uyt gegeven zyn17

voor rantsoenen, onkosten , betalinge27

van soldaaten , scheeps-onkosten, of27

diergelyke7

Alle maanden zal confronteeringe ge-37

schieden met de Winkelboekjes, Nego-277
tie-boeken, ende Guarnisoer-boeken, om

alle differentie voor te komen.77

De Winkelier zal deze Ordre wel
bewaren , en op het transport der37

winkel aan zynen Successeur overhan-
digen , op de verbeurte van 3 maan-
den Gagie, zo daar in nalatig bevon-
den werde.

Was Getekend,

Amboina aan ’t Casteel

Victoria, den 9 Mey,
1678

ANTHONIO HURDT.

Vermits hy nu alles na een vaste
Prys-Courant behandelen moet, zo
zal dezelve dienen te werden Geexami-
neerd  om met Banda op een egualen
voet daar in gegaan te werden, waar in
zodanige verandering gevallen is, als
vervolgens staat aangewesen te werden.

ryxd. Ryxd.

Carikams, rode in plaats
van 15Op12

7 jelas , fynder als ordi¬
nare 2—25
jelas, blauwe dito, in
plaats van 2 2

Gemeene Tijelas , blauwe

en roode, beide 18
Witte Tijavoni's, 15 13
Dongrys van 16 hasta 1

15Blauw Guinees, in plaats
van 61 6

Chormandels Zeyldoek, — 2

Blaeuwe Salampoeris, i 34
xemene Tarnatanes ,van

5ooa 525 guldens een
pak 33

Gecoleurd Polemyt id’el.

Bengaalse Zyde, in plaats
van 16

Batavische Hoeden, in plaars
van 434

Spaans-Leere Vellen van 2 2
Batavisch Sool-leer van 4)
Tarwe, van 72 7 75
Souratse Seep , voor een

Ryxd. vann 10  14item.
Tt 3 En-

De Prys-
Courant.
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Ende mitsdien alle voornoemde ver-

anderinge in de voornoemde Bandes
Prys-Courant gedaan is, zo diend dit
nu derwaards maar gesonden , om zo
danig agtervolgd te werden, zullend
mede naar Ternate gaan, om die ook

daar ten principalen te observeeren.

MAANDAG den 10 Mey, 1667.

Is geresumeerd de Prys-Courant,
waar op van ouds alle Goederen, ze

Koopmanschappen als Provisien uy
de winkel , tot gerief van een ygelyk
verkogt zyn geworden, en waar 11

3 tusschen den verkoop in contanten ver-

fstrekkinge op Reckeninge eenig onder¬
scheid was om dat 't eerste was in
slegte Realen, en ’t laatste in Ryxdaal-
ders gerekend, welken ’t wege eeni-
ge meditatie genomen, en gelet zyn
3 de dat deze Goederen wat te hoog
en gene weder wat te leeg getaxeer
stonden, zo is, naar goed overleg
; gearresteerd , de volgende nieuwe
Prys-Courant by Provisie te formee
ren, zullende dezelve alvooren abso-
luyt vast te stellen , tegen die var
Amboina geconfronteerd, en daar be
sien werden, of die niet ten dienste

van E. Comp. op een egualen voet be
hoord te zyn gebragt, en waar var
men dan ook in Ternate de Copia za
zenden ten eynde geexamineerd wer-
de , of het daar mede niet egualeren

wil.77

PRYS-COURANT

In Amboina gesteld op Ryxdaalders

Ryxd.

Assumanes het stuk 7.
Bengaalse enkelde Armosynen
Kleine Armosynen 2

Grove witte Bethilles, de 4
basta

Roode dito de 40 bast- 43

Bethilles blaauwe van 350
400 gl. ’t ps. 35

Bethilles blaauwe van 49 ha
sta  600, 650 gl. 43

Blaauwe Boelong. 2

Swarte breede Bafta, 22
alve breede dito ’s

Smalle Baftas

Halve smalle
Bolatios 13
Caricams, of roode Tsjelas 13— 13
Cajin Goelong 1.

Breede Suratse Chit. 23

13Smalle Suratse Chit.

Tsjelas van de Cust, fynder
2als ordinaris

33

VINGE VAN

Ryxd.
Tsjelas van de Cust gemeen

't ps 15
Tjelas van de Cust blaauwe 2— 2

enTijelas grove , blaauw ,
roode beide 1— 15

Cassa Bengale
Tsjavonys witte 15—12
Suratse gecattoeneerde Dee-

kens 24
ormandelse Decken.

Dronggang Ginggan, 25

Pinasse Ginggang

In Margine stond, alle welke boven

gedane Marginalia’s zodanig die-
nen agtervolgd te werden. Aet

juni 166-boina adi 6 Nas

geteekend, de Commissaris Cor-
nelis Speelman.

Ryxd.

Dongrys  16 hasta 1 15
Guinees Ly-vaat
Blaauw Guinees 5 6
Taffa Tsjelas Ginggang, beide

Sengale 3
laffa Isjelas 3draad swart er

wit gestreepi
Madaphon.

Moeris fyne , van 6o0  63
gl. ’t pak

Moeris middelbare, van 45
guld.

Niquanias

Negros-kleeden van de Cust sle
te van 160  180 g

Fotas Bengale , van 800 tot
ooogl het pak a 1; Ryxd.
of de Marado

Fotas grove van 350 tot 4oo
guld. de 100 Marados,3
yxd. de Marado en ’t ps

Percallen rood
Dercallen witte

Ramboutyns van 400 tot 425
guld.

Chormandelse Seyldocken

Bengaals Seyldoek,  240g
t pak

jalampoeris swarte

jalampoeris witte gemene
jalampoeris fyne van 6oc

6509 4

Salampoeris roode 4
Salampoeris blaauwe te regu-

leren naden Prys , die ze

gegolden hebben in In-

koop 32

In Amboina gesteld op Ryxd.

Ryxd.
Salpicados gefigureerde 44

Salpicados effene 4
Ter¬



M

Ternatanes van 600,650, 2700
guld.

De Fyndere na advenant.
En de Gemeene van 500 2525

gl. ’t pak.
Tapi Sarasas
Tapi Tsjindos
Rok Ginggang gekeperde 15el

breed
Brede gekeperde Ginggangs van

2; el breed , tot Tafel-
goed

Smalle gekeperde Ginggangs
1; el brecd , tot Servet-
goed

Beddetyk

Madaphons

Adathays gemeene
Adathays fyne
Mallemolens van 600  650 gl.

t pak
Laken, graeuw, swart, en

andere Coleuren van G tot

7gl. de el, voor
Pérpetuanen,

Chergie, grove
Grof Greyn, swart

Polemyt, swart 15, en geco-
leurt

Grof Greyn, gecoleurd
Persiaanse Felpen het stuk

Hollands Felpd’el

Pourdeshoy
Sjauwels, dubbelde lengte

het stulc

Syde Koussen, het paar
Pelangs het stuk
Cattoene Japanse Koussen, het

paar
ietwernde Chineese Naey-Sy-

de , 't Cati

Bengaalse Naey-Syde 't Cati

u
Chinces Garen

Cattoene Garen

Hollandse Vilthoeden

Batavische Hoeden

Hollandse droog-Leere schoenen

’t paar

Spaanse Ledere schoenen
Spaanse Ledere Vellen

Persiaanse Ledere Velletjes

Cormandels swart besaan Le
der

Cormandels rood dito.

Hollands sool-Leder, de Huyn

Batavis dito.

Jugten
Hembden van Guinces Ly-

waad
Dubbelde Chincese Dama-

sten

Enkelde Damasten
Chineesche gemeene Satty-

nen

Ryxd.

42

52

33

33
42

13
2

4.

42

s

2

1d’ el.
13

24

4
133

24

3

6

15

8

ri—

24

12

12

3.

4.

27

2
2

10

5
5

2

-

6

32

4

BOINA.

Betere Chineesche Stoffen, na
waardye

Chincesch Schuyt- goud de
reaal swaarte

Goude Kettings diro
Macassaarse Goude Maasen

Ryxd. ider, en meer zo
ze het gelden mogen.

uElepbants Tanden, het e

Tsere Pannen , na de oude
Prys-Courant, en voords
na de soorte, en waardye.

Chineesche, Persiaansche, en

Japansche Porcelynen, van
gelyken 20.

Anys , Radix , China , San-
delhout, Gommen , Sla-

ven en Slavinnen, al mede
naar soorte en waarde.

Distilleer-ketels het e

Chineesche kopere Bekkens 't e
Tamboxse Sweerden, en Chi-

maatse Byltjens, al mede na
waardye.

Slegte Maccassaarse Negros-
Kleeden, na soorte, en waar-

dye.

2Boshouwers

30graauwe , ’t lastRyst,

witteRyst, 35

opEn duurder, na de Markt
Batavia is, na advenand.

72 75Tarwe

mede als vooren.

20Sout

Dito.

Spaanse en Franse Wyn de kan:
¬Mom

uOlyven- Oly
Azyn van Wan
Brandewyn

hetBoter Hollandse B7
Bengaalse Boter
Vlees en Spek
ancel

Peper 6 ee voor

Witte Suyker Javaanse ’t ae 2
ISwarte Suyker 24 ae voor

Of hooger, zo ze duurder is.
Bengaalse Pooyer-Suyker het pl. 9

20Wasch

Suratse Seep-steenen, 10voor - 1

Onderstond , Gecollationeerd, Aecor-
in 't Jagt Tertholen , dendeerd ,

10 Juni, 1667.

Was Getekend,

ABRAHAM GABBEMA.

Secretaris.
Om

Ryxd.

16

18

335
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Om nu te weten , wat winsten in

een jaar onder de Heer Schagen by zulk Van heide , zoo wel ontfang, als
77

uytgift, zal in een Boek aanteekeningeen Winkelier gevallen en opgebrag
21

geschieden van dag tot dag, te we¬zyn, kanmen uyt het hier nevens staan
21
ten van den ontfang aan de linker ende Rendement, getckent 336 klaar sien.
den uytgift aan de rechtersyde alles in

Zyn Gagie en Kostgeld is even eens, specie van Pyxd. tot 48 ftuiv. ide-
dat zoo voortlopen zal tot het eindeals dat van de Secretaris, of alsdat van al 23

van elke maand, wanneer dezelve af-le andre Onderkooplieden ; dog zyr 27
gesloten zal werden, na voorgaandebuyten-voordeelen die hy of op de klee 27
vrage aan den Gouverneur of ’t wareden, en zyne winsten, die hy door ver 7

scheide wegen op de Soldaaten, Matro dat zyn E- nog iets in die maands ree-27

kening opgebragt wilde hebben, aansen, enz. weet te vinden (met hen dik 7

welke dan , ten uytersten voor denwils oude Kleeden, en verlegene Goe 20

deren, te verstrekken, en met die, quasi, vyfden der volgenden maand , een af-2

weer dan na sig te nemen, mits zo veel- schrift der geheele reckening ter hand2.
gesteld , en ook dezelve in een anderals hy dan bedingt, te laten vallen) zyn 77

net boek, daar de verkogte en inge-vry groot; hoewel dit alles niet wesen 7¬

kogte Goederen, Onkosten, Wissels,mag; maar wat helpen de nette bevee 27

len van haar Edelheden, als zy niet na- &amp;c. by den anderen getrokken, en
gevoegd staan (om als slaper hier by 'tgekomen, en de overtreders niet gestraft 73

Comptoir te blyven), ingeschrevenwerden. Dat nu de Winkelier ook 17

Voorsitter in de Vergadering der Boe¬ moeten werden, besorgende ook een
7

Copye te maken , om jaarlyks met dedelmeesters is , zal ons ter plaatse daa 27

wy van dezelve speeken, nader blyken. Negotie-hoeken na Bataviæ te gaan,
welke Copye noyt meer, als ten al-37

lerlangsten een maand, agterstallig za
De CASSIER. mogen wesen.

2
De Cassier, die maar een Boekhou- Zal geen Geld ontfangen, nog uyt-

der van 30 gl. ter maand is , is gesteld geven , dan op Ordonnantie van den10
om de kleene Kas waar te neemen. Wat Gouverneur of desselfs gemagtigde or

77

tot zynAmpt behoord, konnen wy uys pane van arbitrale Correctie.
77

deze zyne Instructie zien. 3

En voor al zal geen uytgift van
spaanse realen , zo wel uyt de groote
Kas, by gebrek van ander geld , ge

Instructie ofte Ordre voor daan mogen werden, dan met speciaal

consent van de Gouverneurden Administrateur var
4.

Alle Ordonnantien moeten in eende kleene Cassa in Am-
doos, of kasjen, by den anderen gele-boina.
gen, bewaard werden, op dat men die
ten allen tyden met het Cassebock mag

yEwyl voorhenen , tot preventi confronteren, wanneer men zulks no-77
L van alle frauden en misverstan dig agt77

den, goedgevonden is onder aparte
Instructie te stellen een separaat Per Maar zullen alle zodanige bevel-

37

soon, om den dagelyksen uytgift er briefkens , by de welke den Bortelier
77

ontfang van penn. waar te nemen belast werd , aan iemand iets ’t zy73
buyten bekreuning van den Opper boter, wyn, ryst, spek, en vlees, en
koopman dezes Kasteels, als die zig wat onder hem meer is, voor contant,77
ten principalen niet verder aan te trek te laten volgen, naar gedane betaling
ken heeft , dan de administratie der in de Cassa, en dat dezelve Ordonnan-
effecten, die van Batavia, en elders tien door den Cassier gesubscribeerd,

77
aangebragt werden , en dezelveof mitsgaders in ’t Cassa-boek perfect zul-
Ordonnantie van den Gouverneur aar len wesen aangeteekend, dan door de
de mindere Administrateurs , enz. te Cassier aan de respective vertoonders

weder gerestitueerd werden , om hunverstrekken, zo hebben, om dat mef 237

verandering der geldspecien, en verloot aanbetaalde goederen by den Bottelier77
mede te vorderen , waar dezelve or-van tyd, eenige alteratie in dezelve 77

donnantien dan verblyven sullen , omInstructie vereyscht word, goedge
dagt, tot Reglement van den voor- alle maanden tegens het dispence ende

ende medeCessaboek geconfronteerd,noemden kleenen Cassier van nieuws het
geliquideerd te werden.volgende op te stellen.

De
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RENDEMENT, Van alle zodar
Bestier van den Wel Ed. Agib. Heer M. NICOL

Inpia, mitsgaders Gouverneur en Directeur dezer
rond Jaar, of 12 Maanden, zynde van primo Mae

daar aan volgende , aan dit Hoofd-Kasteel
(onder Godes Zegen) voor Contant Verneg

verstrekt zyn, mitsgaders de zo Indische
Voordeelen, en per Centos, die op id

tuuren, als andere Kleinigheden mec

gelyk hier onder vervolgens

Inkoops in HoInkoops in Indi¬
sche valuatie. landiche Va¬

luatie

3886617. 8 31OO3S1O.—12955. Ryxd. Contant

765 8.13ps.— Armozynen, dubbelde 61: 213
71O12 — 746: 210Photassen de Bengale 596 118; :

Poris Alegas Lyste 14:12: 11.14:—2

20 — Percallen, roode 883 9. 701526

1526:—513— Bethilles, gebleekte roode 1220: 16:—

oroi386 Baftas, heele smalle 1120. 6 : 896: 414

Pori Tsjavonys, roode431 933. 7. 746: 13 :14

— Chitse syne kust, 2de foort 12: 19. 10. 7. 52

149 — Cambayen, van de kust 240. 7:12 192: 6

36 palck. Kousen, katoene van de kust en 69. 3 1586: 9. 15

1633 ellen Chergie, of Holl. Wolle Stoffen 122: 18: 10153213

119 ps.— Deckens, katoene van de kust 440. 1 5550. 1 10

318 — Ginggang, Pinase 1075: 11343: 15: 1
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G.

De aanteikening van den Cassier
in zyn Boek moet altyd met dat van

77
de Ordonnantien perfect over een ko-
men, mitsgaders ook daar nevens we
duydelyk gespecificeerd werden , van,

ende voor wat persoon ende goederen71

de aanbetaling geschied is, ende of
misschien de lieden hun Ordonnantien
op den selfden dag ende datum, wan-
neer die bekomen, niet te vorderen

quamen , zoo zal de Cassier, op dat77
de datums niet onordentelyk door het

Cessabock mogen loopen, maar alles van
dag tot dag vervolgd werden, alzulke

Ordonnantiën op dien dag in zyn Boek
77
inschryven als hem die vertoond
werden.

Aan een iegelyk zonder onderscheid
van persoonen, daar de Cassier eenig geld77

aan uytgeeft, ofte van ontfangt, het
27

zy de somma veel ofte weinig impor-
277

teerd, zal hy gehouden wesen (te we-
77

ten van de gene daar hy geld aan uyt-
77

Inteld) Quitantie van den ontfang77

dorso op de Ordonnantiën gesteld, te77

vorderen ende vice versa aan de gene-
77
waar van geld ontfangt, hen gelyke
Quitantie te verleenen, ’t zy de lie-
den die zelfs vorderen mogten, ofte

niet , dat den Cassier by desen geor-
donneerd werd, zonder versuym, op
pene als vooren, sorgvuldig na te ko¬
men.

8.

De Cassier zal zyn eygen cassa on-27
der die van de Comp. niet mengen,37

maar ’s Comp. gelden altoos versekerd
in een plaatse alleen bewaren, ten ein-

de de Gouverneur t’allen tyden , beha-
77

gen nemende de effecten van de cassa
77

met het Cassaboek te confronteeren (ge¬
lyk wy den Cassier by dezen gewaar-
schoud willen hebben wel dikwils
te zullen geschieden) dezelve prompt

ende effen moge vinden, op paene ,20
77

dehier tegens te doen kome voor
Compagnie verbeurd te zullen hebben

77

alle zodanige gelden, als op cassa van

des Cassiers eygen penningen zouden
mogen overig bevonden werden.77

9.

Zo zal dan ook aan d’andere zyde.
Hy het gebrekende aan de cassa, nietal¬77

leenig te suppleeren, maar daarenbo
ven nog drievoudig te betalen heb-37

ben.
10.

Ende dewyl zedert de schrikkely-77

ke aardbeving alhier genoodsaakt77

geweest zyn , diverse dingen27
die wel binnen 't Kasteel behoor-

77

den gedaan te werden, buyten te21

laten geschieden , gelyk onder an-
II. Deel.
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deren is, de betaling van Nagelen, die27
in des Cassiers particuliere wooninge

geschied, zo en zal hy daarom al eg-20
ter geen Compagnies geld by nagt buy-
ten t Casteel mogen houden , op pae-
ne, zo daar aan eenig ongeval te schie-
den quam , het zelve promptelyk op
hem zal werden verhaald, gelyk ook,

z0 by daag eenig ontsangen geld al te
lang by zig hield.

II.

De Cassier, meerder gelden onder
zig bevindende, dan tot den daaglyk-
sen uytgift nodig heeft, zal by den
Gouverneur Ordre versoeken , om de-
zelve onder quitantie van den Opper-

koopman in de groote cassa ter bewaring77

te stellen.77
12.

Gelyk het nu is, dat de Cassier ook
administreerd de Equipagie-goederen,77

waar van nu en dan iets tot noodige77

accommodatie van den Burger, en Inlan¬
der, werd verkogt, en zal hy het

geld daar voor niet mogen ontfangen,37
maar zal ’t zelve moeten betaald wer-
den aan den Winkelier, die daar van
Notitie doen, en, naar maandelykse
vertooning aan den Gouverneur, den
Cassier overhandigen zal, omme zoo
eens klaps specifice in de Cassa-reke-
ning ingetrokken te werden.

13.

De Cassier zal deze Ordre wel
bewaren, en op het Transport der

37

Cassa aan zynen Successeur overhandi¬20

gen, op de verbeurte van 3 maanden20

Gagie, zo daar in nalatig bevonden77
werd.77

Was Geteekend,

Imboina aan ’t Ca-
steel Victoria, den

May, 1678.

ANTHONIO HURDT.

De Opperkooplieden hebben nu en
lan wel gesustineerd , dat de Cassier
een van hunne Suppoosten was, dog haar
Edelheden schreeven dat in’t jaar 1688
2 Maart wel uytdrukkelyk af; ordonne-

rende hem te gelyk , om ook de Equi-
pagie-boekjens voortaan waar te ne-
men.

De OPPER-CHIRURGYNS
van het Casteel en 't Hospitaal.

Men heeft in de Landvoogdygeen van de
Doctoren; maar twee Opper-Chirur- Opper¬

vond-gyns ; waar van de eene over hetKa
neelerssteel, en de andre over 't Hospitaal a van ’t

steld is. Casteel,
VV Die
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vrye wooning , en een schoon huys,Die van ’t Kasteel is de eerste in Rang,
chuyn, enz. in 't Hospitaal , wetendeen zyn ampt is, als Opper-Doctor en

daar beneven , wat hy van ider Sicke,Opper-Chirurgyn (want dat nemen zy
die daar inkomt, heeft.beiden hier waar) de Landvoogdy in't

Ook Ordonneerden haar Edelhedengemein te handelen, en om in 't byson
in’t jaar 1688 2 Maart, dat alle Sic-der over de besetting van ’t Kastee
ken, daar in stervende, met kisten be-Victoria het ooge te laten gaan, waar
graven , dat de Sicken van Combaarsentoe hy dan Chirurgyns,of Onder
zonder daar vooriets te betalen, bediend,Chirurgyns onder hem tot zyn dienst
maar dat zy, die wonden of siektens voorheeft.

den vyand behaald hadden, var alles voorDus is het zyn post te sien, of alles
niet voorsien zouden werden ; daar alleby de mindre Chirurgyns vel waarge-
andren hier hunne halve gagie verteerennomen, en of de Sieken en Gequetster

wel bediend werden. moesten; dat voor den Hospitalier al een

Hy is het, die voor al opsigt over de mooy inkomen geeft ; behalven andere
puytenkansjes, die hier op veel dingenMedicamenten heeft, en aan alle de min-
al mede vallen.dre Chirurgyns verstrekking van dezel

Dit nu zyn. de voornaamste Dienaarsve, als ook van’t linnen tot Pleisters

in deze Landvoogdy, aan de voornaam-&amp;c. doet, na dat hy de Medicamenter
ste van welke ’s Lands Opperbestier aan-van den Opperkoopman uyt de Medi
bevolen is.camentkist op een Ordonnantie van den

De opperste of eerste Raad en Ver- van deLandvoogd gehaald heeft; hoedantg
Polityc¬gadering des Lands is de Politycquerhaar Edelheden dit in’t jaar 1697. 24
quen

Raad, waar van de Landvoogd, de OpJan. gelieven te ordonneeren ; den 2
Raad

perkoopman , Capiteyn , de OpperFebruari daar by bevelende, van geen
hoofden van Honimoa, en van de RustChirurgyns, Doctoren, &amp;c aan de per

O¬te vorderen; dat egter zeer dikwils Hitoe (als zy aan ’t Kasteel komen) de
Fiscaal, en de Guarnisoen-Boekhoudervertreden is, gelyk dat in de Heeren,
Leden zyn, gelyk de Secretaris van denRooselaar, Hartenberg, en meer andrer
Landvoogd ook Geheimschryver vanvan Chirurgyn aan de pen en nader-
dien Raad is; zynde in’t jaar 1682. 20hand al vry hoog gevorderd, geble
Maart expres verboden den Winkelier,ken is.
of Cassier, als Lid te laten sitten.Hy wint 50  60gl. ter maand, heeft

By desen Raad werden alle openval-8 Ryxd. kostgeld, en 7 kannen Wyn;
lende Ampten in deze LandvoogdyVan ’t linnen, dat voor de Sieke of ge

quetste Soldaaten aan hem maandelyks (uytgenomen de hoogere, die haar Edel¬
verstrekt werd , en van deze en gene heden aan zich zelven behouden hebben ;
Medecynen van weerde, schiet mede wel en dat genoeg af te nemen is uyt ’t gene
wat voor hem en den Hospitalier over wy van de Magt des Landvoogds zeiden

vergeven, mits dat die in ’s CompagniesHy heeft den rang naast den jongsten
dienst geholpen werden niet boven deKoopman, en alle de Chirurgyns, op

de Buyten-Comptoiren leggende, han- qualitcyt van een Sergeant, of Boelhou-
gen volkomen van hem af, waar om z1 der, gaan. Ook verbeteren zy alle zul-
dan ook zoo al ’t een of ’t ander voor ke mindere lieden, welker tyd uyt is, en
hem doen moeten, ’t zy met goed voor vullen de opengevallene plaatsen der Ko-
hem te verkoopen, of wel met gelden ningen, Graven, en Orangkaja ’s.
aldaar tegen hoogen intrest uyt te zet Op den 2 ; Februari verkiesen zy ool-
ten. Dit mag wel niet wesen; maardat de Leden van alle andere Collegien , en
belet niet, dat egter ider een in dit stuk Borger-Officieren.

na dat hy van gemoed is , zyn uyterste Alle Verpagtingen werden door hen
best doet ; siende alleen maar daar op, gedaan, de Zielbeschryvingen jaarlyks
of zy wel by den Landvoogd staan, en versorgd, en overgesonden , en over
lan is 'er geen swarigheid van te wag geen den welstand der E-alles , 't

en. Maatschappy hier betreft, een wa-
Het ampt van den Hospitalier ver kend oog gehouden, om sorge te dra-

hilt hier in van den Opper-Chirurgyn gen , dat alles wel en in den haak, van
van ’t Kasteel, dat de eerste over ade een iegelyk in zyn Ampt verricht

werdeindren, en dat deze maar over 't Hospi¬
taal , en de Sieken gesteld is, die daanr Waren de Leden van desen Raad on-
oe mede zyn onder-Chirurgyns, en an afhangende van den Landvoogd , dan

dre bedienden, heeft. was het heerlyk ; maar dewyl wy be-
voorens van ider der zelve getoond heb-Zyne Gagie, en Kostgeld is 't zelve
ben , hoe zy, zo zy niet qualyk varenals dat van den Opper-Chirurgyn van ’t
willen, gehouden zyn , om na de, zinRasteel, als ook zyn Randsoen, en Rang

van de Landvoogd te moeten leven, enraast aan hem ; dog hy heeft ook een
hem
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hem in de meeste saakenblindeling op te houder, is gemeenelyk Secretaris van Ju-
volgen , zo is die Raad nergens toe dic- stitie, volgens expresse Ordre.

nende, dan om de slingse bedryven van De Land-Raad is in zich zelven niet Van de,
eenen quaaden Landvoogd maar te be- Land-anders, dan de Raad van Justitie der in-

Raad.ter gelyk wy al getoond hebben, te anderen , alzo daar in geen andre saa-
dekken. Het is waar, dat de Leden hun ken behandeld werden.

advys (volgens Ordre van den 18 Fcbr. De Leden zyn de zelve, die van Com-
in ’t jaar 1683., mogen laten aanteeke- pagnies Dicnaaren, en Borgers in den
nen ; dog om voornoemde reden ge- Raad van Justitie sitten , dog zy is met
schied dat zeer weinig een zeker getal van Koningen, Graven,

Hy wierd al in’t jaar 1661. (gelyk en Orangkajas, vermeerdert, aan welken,
wy elders nader seggen zullen) ingesteld. nu i5 in getal zynde, die ecre aldusver-
En de Koster van de Hollandse Kerk is gund is:
gemeenelyk Bode van desen Raad, die Radja Noessanivel.
doorgaans dingsdags , en vrydags na-

Radja Kilang.middags ten 4uuren vergaderd.
Radja Soya.Buyten desen Raad zyn ’er nog twee
Orangkaja Hative.Raaden , de eene de Raad van Justitie,
Pati Halong.en de ander de Land-Raad genaamd.
Orangkaja Ema.Voor den Raad van Juslitie plagt hier
Orangkaja Hoetoemoeri.in oude tyden een Collegie van Schepe¬
Orangkaja Latoehalat.nen te zyn ; dog dat is in’t jaar 1662.
Pati Alang.den 29 Novemb. gelast af te schaffen,
Pati Liliboy.

en in deszelfs plaats, maar een voornaam
Orangkaja Baguwale.

borger in den Raad van Justitie te plaat-
Pati Way.

sen , dat in’t jaar 1667. door den Heer
Pati Soeli.

Superintendent en Admiraal Speelman,
De Gnatohoedi.eerst werkstellig gemaakt is.

En is ’er nog bygevoegd,In desen Raad sitten alle de Leden van
den Politycquen Raad (uytgenoomen, Pati Soya.
dat de Fiscaal, in crimineele saaken eys-
scher zynde , dan opstaat) maar nevens De kleene Landraad begon onder den van
dezelve Leden werden dan nog wel de Candvoogd Blok, in’t jaar 1616. de geener
Opper-Chirurgyn, een van de Borger groote onder Herman van Speult, in ’t Land-
Capiteyns, met een van de andere bor- aar 1625. waar ontrent in’t jaar 1656. raat.
gers als Leden gekoren, samen 6 Com- onder den Heer De Vlaming nog al ver-
pagnies Dienaars, en z borgers, uytma indering gevallen is.
kende , waar af de eerste borger de Zy zyn maar 7 in getal in het eerst,
vierde , en de twecde als lesde in rang naderhand onder Speult, 14, hoewel 'er
sit, dewelke als opperste Rechters in de- van deze eenige Leden weder daar uyt-
ze Landvoogdy alle vonnissen over de geset, en andere 'er weer ingesteld zyn.
saaken dr Compagnies bedienden , en in’t jaar 1637. waren ’er 15 Leden, en
borgers, uytwysen, en doen uytvoeren; wel deze: De Koning van Noessanivel,
ook plagte de Borgerraaden 80 Ryxd. de Hoekom van Hative , de Orang-
mant l-geld ider te trekken , dat her kaja van Hoetoemoeri , die van Latoe-

in’t jaar 1668 toegestaan; dog in ’t halat , de Pati van Alang , de Gnato-
r 1688. 2 Maart weer afgekeurd, en hoedi, Orangkaja Tawiri, Orangkaja
den I Maart in’t jaar 1676. hen, ge- van Amahoesoe, Orangkaja van Hative
lyk ook de Land-raden hunne Recog- Kitsjil, Orangkaja van Baguwala , de
nitie, weergegeven is Pati van Way, en die van Soeli, Orang-

Men hecit hier geen Advokaten, kaja van Oerimessing, die van Hoeko¬
maar alleen 2 a 3 Procureurs sdat ge- nalo , en de broeder van den Koning
meenclyk geleende Lieden van de E. van Sova. In den tyd van de Heer De
Compagnie zyn) die een igelyk in zy Haas, is ook aaneenige Hitoeesen in den
ne saaken dienen , dat voor hen al een Landraad, int jaar 1688. 2 Maart, vol-
schoonen stuyver jaarlyks kan opbren- gens haar Edelheden last, sitting gegeven
gen, als die vergadering ordentelyk om Deze zyn ses in getal, die 2 en 2, by
de 14 dagen eens, donderdag des ’s mor- beurten sitten, te weten: Radja Hitoe,
gens ten 9 uuren, gehouden werd; dog Radja Mamale, Orangkaja Hitoe Lama,
ik heb wel tyden gesien; dat dit zogrif Orangkaja Waccal, Orangkaja Ceit, en
niet ging, en dan vallen de winsten van Orangkaja Kaitetto.
zulk een Procureur na gerade veel min- Deze Raad sit mede om de 14 dagen
der, gelyk ook die van de Bode van eens, als het ordentelyk toegaat; dog
dien Raad. ik weet voorvallen, dat zy, door slof-

De eerste Klerk, zynde een Boek- heid van den Landvoogd, gemengt met
VV2 quaad-



Van bei
de welkc
Raads-

vergade

ringen

men

voorden
Raad

van Ju-

sieo
Batavia

appelle

ten kan.

De Ver¬

gaderin.

van klee-

ne, en

Huwe-

lyks-saa

ken.

BESCHRYVINGE VAN340
quaadaardigheid, in ettelyke maanden Ook is hier nog een bysonder Colle-

maar eens zat, zo my de Sccretaris van gie van Heeren Wces-Meesteren, be
dien Raad (mede een Boekhouder zyn enstaande uyt f leden, : Dienaars, 3
de) zelf gesegt heeft. De Leden var Borgeis, of uyt den Opperkoopman

een der Militaire Officieren van ’t Ka-dezen Raad trekken van de E. Compag
steel , en van drie Borgers, of Vryenie een smalle recognitie, die hen dan

eens toegestaan , dan weer eens afgeno Kooplieden, die de saaken van alle Ne-
men , dog in’t jaar 1696. weergege derlandsch Swarte, en Mixtice ingesete-
ven is. Ook staat hen de Landvoogd nen; dog niet die der Amboinesen (die
nu en dan toe een Herten-beest te mo- dit zelf doen) behandelen.

Deze vergaderen mede alle week, ofgen schieten, dat wel expres van Bara-
vel alle 14 dagen, na dat het den Op-via geordonneerd, en in’t jaar 1688

aangeschreven is perkoopman gelegen komt, of de saa-

Voor dezen Raad dienen dezelve Pro ken, die hem aan de hand komen, zulk-
cureurs, die voor den Raad van Justitie meer, of minder, vereysschen.

Dezen mogen de Saaken der Weesendienen, dog men heeft hier een inland
niet na hunnen sin behandelen, maardeschen Bode, om dat de Citatien in de

Leden , gelyk ook hun Secretaris (dieMaleytsche Taal gedaan , en ook de
mede een Boekhouder is) zyn gebondenmeeste saaken in die Taal geschreven

en de publycque Vonnissen van Swarten aan de Wetten, hen in de Batavische

ook alle in die Taal verveerdigd, en pu Statuten voorgeschreven , behalven dat

blycq opgelesen werden. hen deze en gene saaken , van tyd tot
tyd , by nader schryvens harer Edel-Van beide deze Raaden kan men na

Batavia voor den Raad van Justitie. heden, aanbevolen zynin

civielc saaken alleen , appelleeren, mits Dus behaagde het haar Ed. in’t jaar
betaling van sekere penningen daar toe 1694. den 23 Febr. nader te ordonnce-
staande ren, dat bekende en onbekende Weesen

Men heeft ook nog een Collegie van de onkosten zouden moeten dragen, hen
Kleene en Huwelyks-faaken; waar van ook aanschryvende, dat zy hen pernaa-
de Opperkoopman, of somtyds de Ca sten een Lyst der Salarissen van de Wees-
piteyn ook wel de Lieutenant van7 meesteren , Secretaris, en Bode, alzc
Kasteel President is. Buyten welken dat hier al wat buyten ’t spoor ging,
nog een Nederlands Borger , dan een souden oversenden , gelyk zy in’t jaar
Koning of Pati, dan een Vaandrig, of 1695. den 23 Februari ook deden, cys-
ander Dienaar in dienst der E. Compag schende ook, by schryvens van den 22
nie, dan weer een Pati of Orangkaja Jan. in’t jaar 1695. een specisicatie van
en dan de Fiscaal sit. Bestaande dus de Naamen, en Capitaalen der Weeslin-
uyt ses Leden , 2 Dienaars, 1 Borger deren, met byvoeging van hunne jaren.
2 Inlanders, I Fiscaal, en een Secreta- woonplaats, en verklaaring, of zy van
ris, die een Boekhouder is, en die daarn Christen-Ouders, en van die Religie
by ook fraje voordeclen heeft zyn : ook moet al , wat daar buyten by

Tot het jaar 1702. plagt de oude Heer de Weeskamers-gelden, by de E- Com-
Rumphius President van dit Collegie te pagnie staande is, aanstonds afgelegt
zyn; dog zedert zyn de voornoemden. werden.

na zyn dood, zyne vervangers in dit In’t jaar 1696. den 20 Maart ordon-
Ampt gewecst neerden zy de gelden van Weesen, die

Voor dit Collegie werden alle Ge- op Batavia, en in ’t Vaderland, of die
richts-saaken, die niet boven de 80 Ryxd onbekende Weesen waren, en welke in
beloopen, verhandeld ; dog die van meer Amboina by de E. Comp. op Interest
belang zyn, moeten voor den Raad van stonden, na Batavia met de bescheiden,
Justitie komen. Ook geschied voor daar toe hoorende, over te maken.

hen ondertrouw van alle de Ingesetenen; Eyndelyk is 'er nog een Collegie van
’t geen desen Secretaris wel ’t meeste Chineesche Boedelmeesters, waar van de
voordeel toebrengt. In voorgaande ty- Winkelier volgens Ordre harer Edelhe-
den had dit Collegie geen eygen, of den zederd ’t jaar 1688  1689. Presiden

bysonderen, Geheimschryver; maar be is, en in’t welk de Capiteyn van de inland
quam dien eerst in’t jaar 1688. in de sche Borgery alhier, en dan de Capiteyn
tyd van den Heer De Haas, by de nieu- der Chineesen, nevens nog een van de

we oprechting van dit Collegie, zynd voornaamste dier Natie, sitten, dienen-
bevorens maardoor den Geheimschryver de om de saaken der Chincesche Boedels,
van den Landvoogd waargenomen, gelyk als Chineesche Wees-meesteren, te be-
’er toen ook maar vier vaste Leden wa handelen. Zy hebben imede een Secre-

taris, die mede een borst van de Secre-ren, te weten , de Opperkoopman
tary, en een Boekhouder is; zynde diteen borger Capiteyn, en twee inland

wel het slegtste Secretaris-ampt. Ooksche Grooten.
heb-
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hebben zy magt over alle Desolate Boe¬
dels van Chineesen , Mooren , enz.

vrecimdelingen zynde; dog van geen Am-
boineesen , alzo die hun eygen saaken
door hunne Hoofden regeeren, en be¬
hardelen, zo als zy goedvinden.

Dus verre nu gesien hebbende , wat
voor Raads-vergaderingen en Collegien
men in Amboina heeft, en hoe de saa
ken daar bestierd werden , zoo moeter

wy nu nog van eenige saaken, tot den
Politycquen Raad eygentlyk nog beho¬
rende, spreken.

Zy zyn gewoon ’t Sagoe-Bosch op
Lochoc, aan dezen of genen Borger
voor drie jaaren te verpagten, dat 12
150c Ryxd., en nu en dan wel wat meer

opbrengt, gelyk in ’t jaar 1670. wan-
neer ’er groote overvloed van Sagoe
W1S

Van de Arals pagt (onder welke ook
jaade Saguweers-pagt loopt; plagt in 3

ren wel 24000 Ryxd. te komen, 21

't17wierd op ’t versock der borgers,
enjaar 1670. 26 Januari afgeschaft

toen aan ider toegestaan te branden ; ge-
inlyk in Banda, en op Batavia ; dog

de latere tyd als in’t jaar 1707. en 1710
liep zy niet vecl hooger dan 6ooo, en
6180. Ryxd. , waar af dan de Sagu-
weers-Pagters ider jaar aan den Hoofd
Pagter 1300 Ryxd. betaalden, na dat
zulles bedongen wierd. Ook kregen die
van Amboina en Banda Permissie om de

Legger Arak  60 Ryxd. aan de Comp
te verkoopen.

Verscheide Landvoogden hebben in
dezelve miede wel een groot deel gehad;
noewel het niet wesen mag; maar wie
kan tegen den Koning des Lands iets
inbrengen ; want dit geschied zo ge
hcim, dat het niet wel te bewysen is.
De Chinecsen moeten, volgens schry-

vens in’t jaar 1700. 9 Februari, ; par
in de Araks-pagt hebben.

De Top-baan, die in ’t jaar 1673. 28
Febr. afgeschaft is, wierd in’t jaar 1710.
tot 380 Ryxd., die van ’t haanevegten
voor 180, en die van’t Beestiaal voor o9

Ryxd. verpagt.
De Hoofd-pagt der Chineesen (alzoc

ider Chinees jaarlyks 9 Ryxd., om
wagtvry te zyn , betaald) beloopt am of
poo Ryxd. in’t jaar ; dog die van Ma-
cassar, of Batavia komen, moeten aan

de Pagter aanstonds het volle jaar goed-
doen. In’t jaar 1708. beliep die 6oc
yxd. , 1707. 80 Ryxd. minder.

De Pagt van de Hollandse Dranken
die alleen Comp. schepen brengen mo¬
gen) beloopt 1ooRyxd. in ’t jaar; en
de Pagter daar af is gemeenelyk ook
Stads-herbergier, en de eenigste pu
blycque Herberg in Amboina; dog geen
Pagter , wie hy zy, mag Compagnies
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Vaartuygen, of ook geene van de Bor¬
gers , dan met verlof van den Land-
voogd, visiteeren.

Daar plagt ook een Pagt op de Basaar
te zyn; dog die is in ’t jaar 1688. 2 Maart
by schryvens harer Edelheden afgeschaft.

De Pas-Cedullen brengen wel 1000
Ryxd. voor de Comp. op.

De winsten op den Winkel alleen
beliepen voor de Comp. 26566 gul¬
den.

De Soldyen in ’t jaar 1708. of 1709.
hier verstrekt , beliepen 15320; guld.
waar op de winst, by de Winkel ge-
vallen, op de verstrekking der Dicnaa-
ren 3064-28 gl. beliep.

Zedert ’t jaar 1668. wierd van Bata-
tavia de Zielbeschryving geordonneerd
en in’t jaar 1669, 1675, 1678, 1683,
dit jaarlyks te continueren, in’t jaar
1681. die dubbeld eysschende, en in 't
jaar 1692. 24 Febr. eischten zy by de
Zielbeschryving nog een nadere specifica-

tie, hoe veel loontrekkende Dienaren, in

de gansche Landvoogdy , hoe veel der
zelven tot de Politie, tot de Negotie.
Justitie, enz. behoorden , hoeveel ’er
tot den Kerkdienst, als Predikanten,
Krank-besoekers, School-en Leer-mee-
sters , hoe veel Militairen, en Zeeva-
rende , op Jagten, Chaloepen , en an
dre Vaartuygen , hoe veel Ambagtsge-
sellen, Bosschieters , hoe veel Jagtjens,
en Chaloepen in ’t vaarwater waren.

aarDe Zielbeschryvingen zedert 't

1688. waren deze, ende beliepen voor
de navolgende Jaaren dit getal van In-
gesetenen.

In’t jaar

1688 65105

700171689

719361690

1691 73038
1692 71614

758931693

794051694

77171695
1696 8O129

1697 8737
1698 81017

1699 76590

1700 78220

1701 79409

1702 15549

801771703
784021704

1705 77359

1706 75618

1707 74917
1708 73777

Om nu ten naasten by wegens de an-
dere jaaren overslag op ider zoort van de
Ingesetenen van Amboina te konnen

Vy 3 ma¬

De Ziel¬

beschry-
ving
hier.
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malkanderen te gaan zien, of Vriendenmaken, zo zullen wy ’t jaar 1708. by
if te wagten, en die dan seer nobel,een nette uytbreiding van ider, en te
eerst met een kopje Thee , met eengelyk ook op wat wyse die zielbeschry-
neerlyke bak met Confituuren , en al-ving jaarlyks van ider soort van men-
lerley andre versnaperingen, van Sa-schen in 't bysonder gedaan werd, uyt-
goe, Canari , Oebi, drooge gebradezeerdrukken , ’t geen aanstonds een
Soute Visch, Dinding, of gedroogdgroot licht aan een igelyk in deze saak

Herten-vleesch, enz. , dog naderhandgeven zal.
met overvloed van Keurlyke Fransche

Mannen, Vrouwen Kinderen. Wyn, en schoone Hollandsche Bieren,
Canari-sck, Persinansche Wyn , Sacki,763 28Europianen Lann54
en wat dies meer is, te onthaalen. Door

71 105 269Mistigen de bank leven de menschen hier Edel-
moediger als in ’t Vaderland; ja ik heb170125 86Chineesen
hier Vrylieden, en Comp. Dienaaren
gesien, die 5 kinderen van eenen Prcdi-Vrye Swarten 251 304 300
kant , die zeer weinig naliet, onder152 229 155Vrye Macassaaren
malkanderen verdeelden, ider ’er een na
sig nemende ; van welke een univer-20Amboineesen,
secl erfgenaam van dien Vryborger, diealsChristenen,
nem aannam , en die zeer wel sat, ge-Mooren en
worden is. Dit zouden geen bloedvrien-18626 18014 23873Heidenen
den in ’t Vaderland doen.Macassaarse Sla-

Ook zyn veelen , na het afdoen van918 525 165ven hunne affaires , wel gewoon, de Stad
Allerley andre

rond, of hier of daar na 't Gebergte
Slaven 3415 19023277

eens te peerd te ryden , alzo veele
fatsoenelyke Lieden , zo van Compag-24182 22706 26888
nies Dienaren als Borgers, ten minsten22706
een Peerd (dat hen 30 , 40 ,  50 Ryx-26888
daalders kost, en weinig in’t jaar, en

opmaar 10  12 maaten Padi , kost)Zielen -- 73777
stal houden; aangesien dit een zeer ver-

ge¬makelyke en gesonde oeffening is,By die van den Politycquen Raad
yk ik dat menigmaal ondervonden enWanneer werd 12 dagen voor de verovering van

de Le- veeltyds de gewoonte, vooral SaturdagsAmboina (die op den 23 Februari, wan-
den van

na de middag, gehad heb van na buy-neer ’er by den Landvoogd een groottde Justi-
ten in ’t boich te ryden , en daar dancie; en maaltyd is, gelyk dan ook de Vaandels

Borger- by de eene of de andre schoone Waterval,ran de punten des Casteels en van de
Officie- -en uur 3 4 te studeeren , terwyl il-ring-muur afwayen) uyt een dubbelderen ge-

myn peerd zo lang door een van myneNominatie , door de Leden van de Ju-koren

slaven gints en weder leiden liet.werden. stitie gemaakt, een verkiesing van nieu-
Daar gaat ook naeulyks een Sondagwe Leden gedaan; gelyk dus op die tyd

voorby , dat 'er by dezen of genen Hol-by versterf, of andersins , de Burger-
ander, of Inlander, niet een Trouw- ofOfficieren door den Raad mede geko
Doop-maastyd is, waar op gemeenelykren werden.
(zo’t maar een man van eenig vermogenWanneer de Landvoogd in deze
is) de Landvoogden, en de fatsoenelyk-Landvoogdy een braaf , sagtsinnig, en
ste lieden, en vooral een, of wel meerEdelmoedig Heer is, dan is de t’samen-
Predikanten versogt werden.wooning hier zeer vermakelyk. Men

Veel fatsoenelyke Lieden, of hunneweet hier van geen schatting , verpon-
Kinderen , jarig zynde , zyn gewoonding , honderste of zoo Penning. Men
ten maaltyd aan de meeste lieden vankend hier geen Accys , Familie-Geld,
qjualiteit te geven; dat vooral den Land-nog diergelyke andere Lasten, als men
voogd ook doet; en sulksgeeft een grootin de zeven Vereenigde Landen heeft.
verband van vriendschap en familiarenIder is gewoon onder de Lieden vanDe wyse mmegang tusschen allen; behalven datfatsoen den ganschen dag, ’t zy in huys,

van Le-
men hier in een groot vertrouwen en in’t zy ider op zyn Comptoir, zyne saa-ven hier.
een vaste onverbrekelyke vriendschapken te verrichten , ’s namiddags na den
leefd, vertrouwende malkandren duysen-eeten, ’t geen zy meest allen om de gro-
den, zonder eenig handschrist; en doen-te hitte doen, thoewel ik het noyt de-
de malkanderen allersey dienst met eende) een uurtje te slapen, dan weer ider
oprecht hert.zyne besigheden te vervolgen, en te-

Wat de Huyshouding hier aangaat,gen 5 uuren , wanneer de Hitte meest
die valt in’t jaar, zoo men eenigsintsgweken, en ’t zeer aangenaam is, of

fatsoen-
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fatsoenlyk leven wil, al vry swaar, voor
al, zo men wat sterk van familie is.

De myne, die maar in 7 of8 persoo-
nen (behalven 20 slaven, en 7 discipe
len, of inlandsche Leerlingen, die by
my woonden , om in de gronden van
onze Godsdienst onderwesen, en metter
tyd Schoolmeesters te werden) bestond,

quam myin’t jaar meer dan zooo Ryxd.
te kosten; hoewel ik geen man was, die
eenige onnoodige onkosten gewoon was

te maken. Echter zyn 'er , die 't wel
met de helft , en met minder stellen;
dog dan leven zy ook zeer naeuw.

Een Vrouw heeft hier een zeer plei
lierig, en bysonder gemakkelyk leven,
zy moeit zich hier met geen koken,
wasschen, stryken, naejen, of diergely-
ke dingen ; en zelf ook niet met na de
markt te gaan; dat door haren kok, of
andere slaven, ordentelyk verrigt werd

Voor ’t koken, of om hare tafel van

spys te voorsien, heeft zy een Kok (dic
nog een hulp in de keuken heeft) den
welken zy maar belast , wat zy eeter
wil, die haar voor de dagelykse portie
67 schotelen , bestaande in visch,
vleesch, hoenderen , gansen , endvo-
gels, Boboto, gestoofde vrugten , sa-
lade, &amp;c. besteld.

Daar is een vaste slaaf, die op het
dekken van de tafel, ’t spoelen vangla

sen, ’t slypen van messen, ’t uytkrygen
van drank uyt het dispens, of de Pro
visie-kamer der dranken (die apart is) en
ook op't schenken, past, behalven dat

'er altyd ook eenige meiden, en jongens.
zyn, die op’t aanbrengen van de spys uyt
de kombuys, en op ’t dienen aan de ta-
fel , gewoon zyn te passen.

Boboto, waar van wy zo straks ge-
meld hebben, is een soort van Indiaan-

sche zeer geroemde kost, waar op niet
alleen inlanders, maar zelf Hollanders van
de eerste rang malkanderen onthalen.

Men neemd eenigevisch, of een hoen.
dat men in stukken verdeeld zynde,
met eenige groene bladeren , die mede
in stukken gebroken zyn, mengt, waar
van het goemira-blad een van de voor-
naamste is, gelyk daar by nog andere
biaden van ’t Olus Album , van de Ar-
bor Glutinosa, de jonge Pompoen en Ca

cara, of Boontjens-bladeren, mede ge
voegd werden , na dat zy wel gebroeid
zyn.

Verder doet men ’er Sout, Coriander,
Comyn , geraspt Calappus-pit, Peper.
en Ajuin by. Dit dceg nu, lang gerold
zynde, wind men in versche Pisang-bla-
deren, stoofd dezelve in een Coecoesan,
of Corfken van bladen, en werd daar
na z0 op een Tafel geset, en gegeten.

Alle week send de vrouw van den
huysc haar linnen, dat zy teld, of we
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door een vertrouwde meid , die over t
silver, en linnen gaat, tellen laat, na de
wasch, waar toe zy, na ’t huyshouden
waar is , slaven houd, die niet an-
ders doen, en dan zyn 'er weer zekere
slavinnen, die alles stryken, en’t geen
gebroken is, naesen.

Zoo dat een brave vrouw maar heeft
toe te sien, dat alles ordentelyk in haar
nuyshouden, en onder hare slaven; toe-
gaat.

Indien zy eenige gasten krygen zal,
zegt zy tegen haaren Kok, dat 'er
zo veel menschen zullen komen eeten,
noemende maar de voorname schotels, die
zy hebben wil, en vorder maakt hy, dat
er eeten in overvloed is, en dat wel be-
reid, werdende alles zeer net, op hare or-
dre, door hare slaven (zo men die goed
neeft, daar in ik redelyk gelukkig ge-
weest ben) beschikt.

Het grootste ongemak in een huys- De qua-
de Sia-houden aldaar, is, quade slaven te heb-
ven ge-ben , 't zy dat die zich dronken drin
ven een

ken , of die u, en hare medeslaven, be groot on-

gemak.stellen, of wel die Madat (dat is, Ta-
vak met Amfioen gemengd) rooken;
dat alle drie zeer quade saaken zyn; in
hoedanigen geval het allerbest is zig ten
eersten van zulken te ontslaan , alzo't
my zeer tegen de borst stond, dit quaad
dagelyks te straffen. Men mag dat zelf
wel doen ; dog men mag hen noit vast

binden ; weshalven veele om zig hier
in, door toorn dikwils niet te buyten te
gaan , liever voor 12 stuyvers 2 Caffers
van den Fiscaal doen haalen, om dezelve

zo als het behoord, en buyten eenig ge-
jaar of verantwoording te straffen,
want dat 'er zyn, die den geduldigften
en goedaardigsten mensch dol zouden
konnen maaken , hoe veel goed men
hen ook doet, daar aan moet niemand
twyffelen.

Verdere
Als men nu zulke slaven heeft, zoo

aanmer-

moet men weten , dat men dezelve, zooking op
dezelvezy Christen zyn, aan geen Mooren of

Heydenen mag verkopen, also dat by
chryvens harer Edelheden in’t jaar 1678.
11 Jan. en 1690. 1 Maart, en 1697.
20 November verboden is.

Men is van dese slaven ook veel andre

gevaren van brand, voor al van weg te
lopen, en iemand na ’t leven te staan,
daar egter dan redenen toe moeten zyn)
onderworpen.

Ook maakt men (gelyk met de ziel-
beschryving blykt) wel uitdrukkelyk on-
derscheid tusschen Macassaarse en an-
dere Slaven, om dat die de gevaarlykste
Zyn.

Wat de weglopers belangt, die zyn
menige jaren herwaarts zedert ’t jaar
169010 1700. en vervolgens, zosterk

vermeerdert , dat men 'er verscheide
troe-
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troepen van Militairen en Inlanders 1697. 20 Nov. toegelaten, dat de Al-
zelf met weinig voordeel, nu al een tyd foeresen 'er eens op af zouden gaan , doc

met voorsigtigheid; ook is dat onderlang aan den anderen, op uit gezonden
heeft. de Heer Vander Stel, dog zonder vrugt

Zy plagten voor ’t jaar 1692. een geschied.
Hoofd te hebben , Francis genaamt, Dit is een van de ongemakkelykste
zynde een Slaaf van den Predikant Van zaken, die men zig verbeelden kan, al-

zo zy metter tyd zeer sterk werden, enBrussel geweest, die voor zeer gevaar
lyk uitgekreten, voor een groten brand- de wegen zeer onveilig maken, gelyk
stichter gehouden,en eindelyk (also er een zy ook wel eenige Hollanders aangedaan,
groote premie opgesteld was) door twee en om hals gebragt hebben

of drie slaven van mynen voorzaat zeer De last harer Edelheden is gedurig,
als 1688. 2 Maart, 1697. 24 Feb. enlistig, en egtergemakkelyk, gevanger

genomen wierd. 1700. 7 Feb. om tegen den invoer van
Slaven, en in ’t jaar 1688. 2 Maart.Men gafvoor, dat hy een Crishad, die
1690. 15 F’ebr. en 1697. 20 Noy ophem altyd te voren bekent maakte, of er
de weglopers wel te letten, en hen voor-iemand by hem quam om hem te van-
zigtig op te zoeken; gelyk 'er ook veelgen. Dese jongens dan veinsden weg te
togten op gedaan zyn.willen lopen; dog sig alvorens van wa

Ik sprak ook te voren van Slaven, diepenen, en eenige andre nodige dingen.
wel na’t leven staan, en hunne meesterste willen voorsien. Zy nu, klaar zyn-
tragten te vergeven; dog daar voor be-de, quamen op zekeren nagt, volgens
hoeft niemant llicht te vresen , dan zoversprek, aan de rivier den Olifant by
hy dese of gene zyner Meiden, daar reetshem, en toonden hem alles, waar over
zoo een Slave ’t by houd, tot zyne bysithy zeer verblyd was. Eindelyk zeiden
nemen, of haar daar toe dwingen wilzy, dat zy met verwondering van zyn
In zulk een geval speelt die man met zynCris hadden horen spreken, vraagden hem,

of ’t waar was, dat men’er van zeide: leven, en verscheiden zyn het zoo quyt
geraakt.hy antwoorde van ja; daar op verzogr

een van hen die Cris eens te zien. Hy Indien zulk een Man ’t by een Meid
gafze hem, dieze eenige reisen heen en houd, die nog geen anderen pol heeft,
weer draeide, terwyl zyne twee andere zoo gebeurt het wel, dat die hoer zyn
makkers desen Francis eenen strop, die vrouw met een vergiftigen Pinang of
wel met zeep besmeert was , om den iet anders zal tragten te vergeven, om
hals wierpen, en zig volstrekt meester dus te zekerder Meestres van haars Mees-

van hem maaakten, brengende hem kori ters hert, en ook vry van ’t plagen zyner
daar aan by mynen voorzaat t'huis, die met recht jaloersche vrouw te zyn; wel-

hem aanstonts in de Borgerwagt brengen ke vrouwen ook wel van hare kant voor
liet. al swarte en Mistice, welke zeer bitter

tegen harc slaven zyn) oorsaak daar toeDoe men hem nu had, konmen geen
geven met hare Slavinnen, en voor aleene zaak, die men meende tot zynen

laste te hebben bybrengen, waar of zulke buzitten van hare mans, onmen-
men hem aan’t leven komen kon, zoo schelyk te mishandelen, zodanig, dat

ik my schame de wysen van straffen, doordat men 'er in 't eerst zeer mede verle-
haar gebruikt, hier ter neder te stellen.gen was; hoewel men nog middel vond

om hem te beletten meer quaat te doen. Zy mogen dit wel niet doen, en wist
Naderhant zyn 'er veele van zulke weg het de Fiscaal, hy zou haar zeer gestreng

lopers doodgeschoten, gevangen gekre daar over doen straffen; maar alle din-

gen,en publycq geregt;dog het quaat is 'en gen komen hem juist niet ter ooren, be¬
niet door vermindert; zoo dat men ein halven dat ook Slaven in alles geen ge-
delyk goetvond, eenige wel in’t leven te oof vinden.
laten; maar hen beide de handen af te In tegendeel is 'ergeen beter, gemak¬
kappen, hen aldus de stompen met lyker nog gewenschter dienst, dan van
blazen toe te binden; en na de overzyde goede Slaven.
van ’t Kasteel aan de Drie-huisen of op Het heugt my, dat ik 'er in de vyftig
Hocconalo te brengen, om aan andere en onder de zelve geen eenen quaden had

weggelopen slaven ten afschrik te die zoo dat ik geen reden vond, om iemand

nen, en hen aan te setten , om opt van de zelven qualyk te handelen. Ik had

pardon binnen zekeren tyd zig te komen er egter 2 of 3, die zig, hoe zagt ik hen
overgeven; dog die lieden stierven niethandelde, zeerqualyk droegen; dog die
lang daar na van die wonden, en hunne maakte ik my ten eersten quyt, also 't
makkers wierden 'er te halsterriger door; my niet lustte, myn hooft met een qua-
in welken staat ik hen gelaten, zon den slaaf te breken, en nog minder hem

der dat ik naderhant iets van betering te plagen

vernomen heb. Men heeft in ’t jaar Veel nu van zulke Slaven hebben ’t
by
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Toen ik de eerste maal by dien Pro-by my, en andren, veel beter in hunne

heet las , van den sleutel op imandtslaverny, daa wel naderhand als zy vry
chouder, te leggen, wist ik niet , watgeworden zyn : alzo zy allen een lichter
dit zeggen wilde, maar toen ik zulk.dienst, en de meesten ten guuren vry-
net myn oogen van zulk eene May diheid hadden, om van hunnen opgelegder
Casa, of Opperste Slavin van ’t huigge-arbeid, te rusten, hoevende voor kost

sin zag, ten teeken, dat zy alleen magnog kleeren, te sorgen; dat immers veel
nad om alles te sluiten en te openen, be¬arbeiders in ’t Vaderland zelf niet ge
greep ik eerst recht , dat die spreekbeuren mag
nanier, na de Oosterse wyse , alwaarMogelyk zult gy vragen , waar tot

men de sleutels op die plaats van ’t lig-heeft men in een huyshouden 20 flaven.
haam draagt, niet anders wilde seggen,en meer van noden; ik zal’t u zeggen
dan aan zo eenen ’t Opperbewind overIder Man, en Vrouw, in een fatsoe
lles , wat gesloten, of ontsloten werd,nelyk huysgezin, moet een slaaf hebben

te geven.die hem een sonnescherm boven ’t hoofc
Vermits 'er nu onder deze slaven vee-draagd, te weten, zo hy een Onderkoop

en zyn, die doorhanne trouwe dienstenman is: want die mogen een sonneschern
de vryheid weerdig zyn, en sig zeerboven zig doen dragen, dat geenen As-
diep in de gunst van hunnen Heer ensissent vry staat. Ider man , die Tabal
uffrouw inwikkelen , zoo werden ’errookt moet nog een jongen met zy1

ook veelen, voor al als men na Hollandpypendoos waar hy ook gaat by zich
vertrekt, vrygegeven, gelyk ik verschei-hebben. Ook heeft de Jufft gemeene
sen hunne vryheid en ook middelenlyk nog een meid , die haar met een

ian de hand gegeven heb, om vry tePinang-busje volgt. Dit zyn reeds a
connen werden.Slaven. Ider dochter moet een jongen

Dit wierd hier voorheen by na vanmet een Zonnescherm, en een meyd, die
ider een gedaan; dog daar na is 'er byophaar past achter zig hebben. Zyn
ten Placcaat verboden, voortaan imander drie dogters, dat zyn zes ; en dus te
vry te geven , alzo 'er veele ten lastesamen al 10flaven

van den armen na verloop van tyd qua-Voor de Combuys moet een Kok, en
men te vervallen, weshalven de Vryge-zyn maat wesen. Twee jongens heef
vers een sekeren tyd lang na de vryge-men voor het wasschen van’t linnen var

ving vast moeten staan voor de alimennooden, een meid voor’t naejen, en eer
tatie van hunne vrygegevene slaven, zovoor ’t stryken van het waschgoed ; di
sy binnen zekeren tyd na de vrygevingmaakt al 16 slaven uit. Nu heeft men

puiten staat raken mogten, van sig zel-een kleermaker, en een schoenmaken
ven te onderhouden.zeer noodig, ook ten minsten 1 of 2

Onder deze Slaven zyn de beste, enjongens om brand-hout in ’t bosch
vernuftigste de Macassaaren ; dog dete kappen; en vooral kan men niet ont
trouwste de Baliers, die te gelyk ookbeeren eene May di Casa, of huysmoeder,
wel zeer vernuftige, dog zo blank nieisat is zodanig een slavin, op welke men,
vallen, als de Macassaaren , weshalvenwegens lang beproefde trouw, ’t huys
se eerste wel 8o , 9o, ja 100, en meerhouden , goud, en silver , des nood
Ryxd. kosten, vooral de Meiden, zevertrouwen, en sig op verlaten durft
zy wat fraei besneden van aansicht, enAan zodanig eene slavinne vertrout men
lank zyn, hoedanige men ’er veele on-gemeenelyk de steutels van alles, die 2
der dien Landaard vind.gemeenelyk aan een Rist by een, of we

De Maccassaarse jongens of mans-per-ian een neus-dock gebonden, niet ge
soonen , zyn meest nette Schrynwer-yk de vrouwen by ons aan een riem, of
ters , wetende zeer konstige Cabinet-keten , op haar zyde , maar op haar

ten , zo goed als de beste baas in Hol-schouder legt , en zo alom door ’t huy-
and , te maken. Andere zyn meestersdraagt. Een Oostersche wyse van sleu
Metselaars, en Timmerlieden, verstaantel-dragen by de Mandoors, of voor

de die handwerken beide even goednaamste, en hoofden der slaven, of die
oor hoedanigen jongen ik wel 200, jaover andere slaven gesteld, en boven her

wel 300 Ryxdaalders heb sien geven.verheven waren, gebruykelyk, en we
k heb er eenen gehad , voor welkerke al vry oud is, alzo ik diezelve spreck
my 1000 gulden gebooden is, dog dienwyse by den Propheet Jesaias Cap. 22
k, om zyn trouwe diensten, ten deelevers 22. vinde, daar de Heere van Elio

my, maar vooral mync Huysvrouw, enkim (sin-speelende op deze Oostersche
mynen Voorsaat bewesen, vrygegevengewoonte) zegt: Ende ik zal den sleutel
heb. Myn Voorsaat had hem zulks aldes huyses Davids op synen schouder leggen
beloofd, maar egter geen bewys ter we-en by zal opendoen, en niemand zal sluy-
reld daar van gegeven , door zyn Siek-ten, en by zal sluyten , en niemand zal

open doen. te en Dood hier in belet zynde
Wes-II. Deel. X5
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waar zy zoo swart komen, daar andreWeshalven ik hem , die Mandoor, of
menschen zo blank zyn.Marinho (dat is, hoofd) over myn an-

Daar zyn 'er, die dezelve voor Chams Redendre slaven, en in staat was, om alleen
rervloekt Zaad houden , en deze swart-waar-een huys uyt de grond op te Metselen,
ieid als een groot deel van den vloek, ofom som-en op te Timmeren, toescy, indien

mige
wel als den geheelen vloek, aanmerkenliy nog een jaar of twee myne saaken Slaven

Van waar zy dit hebben, kan ik nietzoswartwel waarnam, hem zyn Vryheid te zul-
bedenken ; alzo Gods woord niet het zynlen geven , gelyk ik dat ook voor myn
minste daar van meld , behalven dat ikcorste vertrek na Holland gedaan heb.
geen reden kan sien, waarom de swarteAndren zyn vernuftig in 't Goud,
kouleur meer vervloekt zou zyn, alsenSilver,- en Ysersmeden. Daar zyn
zen andre.die Kleer- en Schoen-makers zyn ;

Gods Geest drukt het Gen. 9. 25. dusmen vind menschen , die slaven van al-
uyt: Vervlockt zy Canaan ; een knegt derlerley Ambagten in hunne huysen heb-
knegten zy by zynen Broederen ; en versben, of ook wel voor anderen laten wer-
26, en 27. steld hy hem in ’t byson-ken, dat hun veel geld opbrengt.
der weer tot een knegt van Sem, en Ja-De Bengalesers, Boetonders, Timo-
pheth; zoo dat de Heere den Vlock,resen , Keyaren, Aroeesen, en meer
daar niet in de swarte kouleur, maarandre, zyn zo goed , zo vernuftig, en
alleen daar in steld, dat zy de veragtstedierhalven ook zoo veel geld niet waar
slaven in de wereld , en wel in 't by-dig, dewyl men die om 4o  50, of &6c
onder ook slaven van de nasaaten hun-Ryxd. wel bekomen kan; en onder de
ner broederen welen zouden.eerste zyn veel Dronkaarts.

Indien men ook de Landen , waarEven zo is 't ook met de Meiden; de
na toe zy verdeeld zyn, eens naspeurd,Macassaarse, Balische, Niasze, en dier-
zo zyn het die van Cus, en Mitsraim,gelyke blanke, zyn zeer gewild, om
Put, en Canaan.dat zy vernuftig, zeer arbeidsaam, en van

Door de eerste verstaat Gods Geestveel edelmoediger aard zyn; weshalven
de Landen van AEthiopien, of Abyssi-zy ook tot 3o, 90, 100, ja zooRyxd
nien , in Africa gelegen. Door 'tider betaald werden. Men vind ’er on-

tweede werd Egypten, ook in A¬der de Macassaarse vooral , zeer fraey
frica, door ’t derde, Arabien, dat eenbesneedene van aansigt, die ook door

hare lieftaligheid, en geest, veelen ver- seel van Asia is , en door ’t vierde,
Palestina verstaan. Nu is het immerslokken. Zy zyn wel een weinigplat
seker, dat niet alle de inwoonders vanvan neus ; dog ’t misstaat haar,niet;

ook heb ik 'er gesien, die zeer Agypten, of Arabien, ja zelf niet al-fraey
van Neus waren. le inboorlingen van AEthiopien , vooral

geene der Cananiten of Palestyners, oitDeze ongelukkige menschen zyn ten
swart, en dat zy mede nogtans onderdecle slaven door de geboorte ,maa1
den vloek begreepen geveest zyn; zomeest, ofdoor’t lot des Oorlogs of

ook wel door verradery van hun eygen dat het ongegrond is , den Vloek in
vrienden, die hen zeerlistig op ’t een of die swarte kouleur te willen zoeken.

ander vaartuyg brengen, en daar aan dezen Sommige willen deze kouleur aan de
Lugtltreck toeschryven, meynende, datof genen Koopman voor weinig geld, bui
die menschen door de hitte der Son-ten hun weten verkoopen, daar zy dan

eerst dronken gemaakt, en vervolgens ne zo swart verbrand zyn. Was dat

terstont in de boejens gekluysterd wer- waar, dan moesten ook de Hollanders,
den. Godloose daden, die immers voor Engelschen, en anderen, in die Landen
God, nog voor de menschen, niet te ver geboren, mede zo swart zyn, dog dit
antwoorden zyn. is vassch; aangesien een Hollander, en

een Engelschman blank, en na den aardDaar zyn ’er egter onder, die 't beter
by hunne Meesters, dan by hun eygen van hun geslacht, zo wel in die Lan-
Ouders, hebben; en die metter tyd het den, als in Holland, en in Engeland;
ook vry verre brengen, en veel midde en in tegendeel een swart zo wel een
len door neerstigheid, na dat zy vry ge- swart in Holland, als in zyn Land,
worden zyn , vergaderen. Ik heb er voortbrengt.
van die zoort gekend, die stervende, Was dit ook waar zo zouden zy
wel ruym 100000 gulden nagelaten heb- de zwartste moeten zyn , die ’t naaste
ben. by de Linie leggen ; dog dat mist al

Het is zeer opmerkelyk, en by ve¬ mede , alzo men zelf onder die Indi-
len van een wonderlyke speculatie, dat sche volkeren, immeis op Macassar,
men sommigen onder dezelve, gelyk by en ’t Eyland Celèbes, als ook op Ni-

as , een der Nicobaarse Eylanden , dievoorbeeld , die van Angola, Bengale,
pas op 5 of 6 graden besuyden de Li-en andere Landen, vind, die zo swart,
nie leggen, zeer blanke menschenals Ebbenhout zyn; en de vrage is, van

heeft;
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hecft ; behalven dat de Ternataanen,
Amboinesen, en andere Indianen , die
onder de linie, of pas 3  4 graader
er af , leggen, ook in verre na ze
swart niet zyn als de Bengalers , die

wel op tusschen de 20 en 30 graader
benoorden de Linie leggen , zoo dat
de reden uyt dien grond niet op te
delven is.

Zeker Schryver geeft voor, dat dit
Swarten, die men als Chams vervloekt

Zaad te houden heeft, ontrent de scha

melheid met een swarte vlck geboren
werden, die zig daar na’t geheel lie-
haam over verspreiden zou. Ik het
dit noit aan imand, maar alleen on
trent de kinderen der Swarten bevon-

den , dat zy alle, als zy eerst ter we-
reld komen, niet swart, maar vaal en

in ’t eerst veel blanker, dan naderhand,

zyn; dog dat zy allenskens hoe langer
ho- swarter , en wel zoo swart wer-

den, als hunne Ouders

Het schynt my derhalven idel over

de reden van die kouleur meer , dan
over de blanke , te willen twisten.

want hoewel het seker is , dat de Zon
imand , die er lang in staat, vee
bruyner , als anders , maakt, zoo is
dit ook zeker, dat de Zon noit imand

zo kool-swart, als die van Bengale of
Angola, zoo zy dat uyt den aard niet
zyn, heeft doen worden.

Ik stelle derhalven vast, dat hier van

geen andre reden , dan de bloote wil

van den Schepper, te geven is, dien ’t
behaagt heeft in een en’t zelve Land,
en ook in verscheidene hier en daa

gelegene Landen, aan desen een blanke.
aan genen een bruyne , en aan andren
weder een kool-swarte verwe te ge-
ven ; dog een natuurlyke reden daai

van te soeken; geloove ik, dat idel.
en zonder eenigen vasten grond is ; en
uyt den vlock dit te willen opdelven.
is nog immers zoo ongegrond , gelyk
wy neinen reeds klaar genoeg gecoond
te hebben. Men moet dan besluyten,
dat de ware reden alleen in ’t zaad der

Ouders , door den wille des Scheppers
z20 of zo gesteld zynde, te vinden is:

waar mede wy van dese Stoffe afstap-
peu.

Na dat wy nu omstandig genoeg
van de Compagnies Dienaaren alhier-
uyt alles , ’t geen eenige betrekking
tot hen heeft , gesproken, en van de
zelve uyt veel omstandigheden klaar
genoeg getoond hebben, dat zy niet
anders , dan van hare Gagie en Emo-
sumenten ;even , en geen particulieren
handel ergens mede dryven mogen , zo
staat ons nu nog met een woord van
andere Ambonsche Ingesetenen, die men
Vryburgers of Vrye Kooplieden noemd,
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die bevorens wel in dienst der E Maat-

schappye geweest, dog daar uyt ge-
gaan, en Vry geworden zyn, te mel-
den. Welk Vry werden egter noit mag
geschieden , dan na dat zy eerst met de
E Maatschappy effen staan, en niet aan
dezelve schuldig zyn ; volgens Ordre,
in’t jaar 1695. 23 Februari van Batavia
gegeven.

Onder dezelve nu behooren mede de
Chineesen, en voor al ook veel Mistice

en swarte Vry-lieden , die anders ook
wel Mardykers, of groene Geusen ,
na hun Groen Vaandel) genaamd wer-
den.

Van deDeze Hollanders, en Mardykers zyn
Borger¬in twee Compagnien, ider ontrent 25.
Captey-

mannen sterk, verdeeld, over ider van nen.
welke twee Capiteyns, twee Lieute
nants, en twee Vaandrigs gesteld zyn,
die ider twee jaaren aan den anderen
dienen, en dan malkandren , by zeke-
ren optrek, vervangen.

Zulk een Capiteyn waakt noyt; maar
wel de mindere Officieren alle nagt ider

p zyn Wagthuys , om tegen brand,
wegloopers , verraderyen , en allerley
vyanden, of ongevallen, goede toesigt
te houden ; om welke reden ook de

Borger-Capiteynen, en die der Mar-
dykers , of wel hunne Officieren alle
avond om ’t woord by den Landvoogd
komen.

Geen Borger; of Mardyker, mag
buyten de Stad, met een Chaloep, of
ander Vaartuyg, zonder verlof van zy-
nen Capiteyn gaan, die hem een Pas
verleend, en den tyd bepaald, welken hy
niet overtreden mag , op zekere boete,
moetende egter zyn Wagtgeld betaalen.

Aan deze Vry-lieden nu is zekere be-
aalde handel , om sommige goederen

te verkoopen , by haar Edelheden toe
gestaan. Weshalven zy ook met hun-
ne Vaartuygen mogen vaaren , na Ma-
cassar , Java , Batavia, enz. dog de
Chaloepen, die na Batavia, en Macas-

sar gaan sullen, moeten niet minder dan
30lasten, volgens bevel harer Edelhe-
den van 2 Maart, in’t jaar 1691., hou-
den ; hoewel dat in vorige tyden vry
slof hier toeging, zoo dat 'er bevorens
Chaloepjes van 10ja van 6 lasten na Ma-

assar voeren. Dat in’t jaar 1679. 27
October, en 1680. 26 Jan al afgeschre-
ven , en waar nevens hen dan geordon

neerd is direct na Batavia, of Java, te
stevenen.

Deze Chaloepen zyn als groote boejers,
elden met 3, of z, en meest meteene mast

voorzien , en al vry bequaam , om Zee
te bouwen. Zulke waren ’er in’t jaar
710. ontrent 40 of 50 in’t geheel;
waar onder de groote van 30 lasten,

niet boven de 20 zyn, met welke de
XX2 Capi-
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Lading, met Ryst, Zout, en andere van Ba¬Capiteinen der Nederlandse, of de

tavia ,saaken te versorgen, en om den Amfioen, be-Swarte Vry-lieden, en ook die der
zo zy die hebben, daar in stilte te ver-waardsChineesen, door zekere Schippers, die

anvoc¬passen , alzo een pikol van dezelve daarzy op die Vaartuygen zetten, voor zig
renzeer veel geld, en de Javanen die meflaten varen, hoewel ook eenige voorna

Tabak mengen, en dit dan Madat noe-me Vry-lieden nu en dan self daar me
men, waar op zy zeer versot zyn, omde na Batavia, Macassar, of elders he-
dat dit hen (zo zy voorgeven zeer lus-nen trekken, huurende daar op 10 of
tige gedagten, en ook kragt in 't by-2o Matroosen, tot ; Ryxd. ter maand
slapen geeft; behalven dat hen dit inhoewel andren ook wel zeker gedeelte
ommige vooirvallen, en in tyden vanmogen inleggen.
Oorlog, zeer verwoed maakt, en aan-Die na Macassar varen, zyn pas 10
spoort, om dolsinnig op de vyanden los12 dagen onderweeg vertrekkende op
te gaan , en zelf in een gevelde Piekeynde van ’t Ooster-Moesson, en in
zonder schroom te loopen.begin van ’t Wester-Moesson weder-t

Daar na op Batavia aangierende, ne-kerende.
men zy van daar herwaards velerley fy-De Waaren , die zy mede brengen,
ne cattoene Kleeden, als Kust-Chitsen,zyn verscheiden. De Hoofd-lading is
Suratse, Bengaalse, en andre dito’s Kust-Ryst, die zy voor7, 8, of roRyxd
Koussen, allerley Boven-Leder, Ben-daar inkoopen, en weer voor 25, of 30
gaalse Boter, Hollandse Boter en Kaas,Ryxd. contant ten eersten verkoopen.
Hammen, gerookt Vleesch FranscheDe andere waaren zyn, ajuyn, look, ge
Wyn, Hollands Bier, Tarw, Bengaal-droogd gezouten Hertebeesten-Vleesch
se, of Caapse ingelegde Kool, Brande-by Picols salzo die dieren by duyzen-
wyn, Tabak , Pypen Persiaansche enden daar vallen, en by groote Jagten tot
Caapse Wyn, allerley Chincesche en2  3000 gelyk nedergeveld werden
Japansche Waren, drooge Garneelen,allerley gedroogde , en gesprengde
Kuyt van Visch, mitsgaders alles , datzoute Visch, gezoute Eyeren, die men
maar voordeel geven kan; dog zy kon-in Kley, met zout gemengd , in-
nen op Macassar, Bali, en Java metlegt, en in potten vervoerd, en die een
reen ander geld , dan met Spaanschejaar, en langer konnen duuren (Ragi,
Realen, of Kopstukken , te regte ge-een Compositie van verscheide ingredi-
raken.enten, die ontrent een stuiver groot, en

De soorten van Geld , in Amboinawitagtig is, en tot het maken van Brom, Wat

gangbaar, zyn Sesthalven (tot 6 stuiversvOOeen seldsame inlandse drank , gebruykt
Gdider) Dubbeltics, Ducatons (tot 13 schel-en ook wel uyt de hand verkogt, en ge-

lingen ider) Ryxdaalders, Ropyen (tot hergeten werd) veel Lopere Bekkens, Cus-
28 of 3o stuivers en in oude tyden ook gensvaanpedoors of Spuw-potjens, Thee-ketcls
wel Goude Coebangs (van 14 g1. of 10Kandelaars, en ander Huysraad van Ko-
Ryxd. ider) Itsebotjes s 2: Ryxd. ider)per, dat daar gemaakt, en zeer goedkoop
dog die zyn zedert ’t jaar 1690. 31 Oc-ingekogt werd, alzo er op Macasser, of
tober, na Baravia ontboden, gelyk meneygentlyk op ’t Eyland Celcbes, veel
ook in’t jaar 1692. 14 Febr. met zeke-Koper valt, en zy zelf alles daar var
re getsjapte of gestempelde Ducatonsweten te gieten. Zy brengen ook nu
deed, die men zederd mede niet gesienen dan wel een Peerd over, en ook we
heeft; dog alle die soorten van geld zynPadi, of Ryst in de Bolster, voor de
op de voornoemde plaatsen niet gang-Hoenderen Peerden, en ander Vee
baar, en tot den handel onnut.als mede allerley Wannen , fyne Man-

De Ryst op Java kost hen 15  16den van Rotang, en vooral thoewel

Ryxd. de Cojang, of een Javaanschdaar nauw op gelet werd) Slaven en
Last, dog deze is duurzamer als de Ma¬Slavinnen, Macassaarsche Kleeden, daar
cassaarse, en werd daarom ook beter ge-geweven, Konings-visch, in potten zeer
schat.net ingelegt, Zyde Stoffen met Goude

Een last werd gemeenelyk op 3000streepen , Calappus-olie, Endvogels,
pond gerekend ; dog een Cojang is byGansen, Koebeesten, Wasch, Honig
na wel 1000 pond meer , ’t geen henChincesche Boontjens (die, gebraden
dierhalven ’t Last pas op 12 Ryxd. doetzynde, zeer aangenaam by de Thee-bak
komen. Het Last Zout kost hen pas 2zyn) en meer andere snuysteryen, waar
Ryxd., en zy krygen hier wel 25 Ryxd.op al een fraeje winst overschieten kan
er voor.vooral, als zy, op hals en kraag aan,

Ook brengen zy van daar veele Enden,wat Amsioen mede nemen.
Gansen, Chinecsche geconfyte Limoe-Die na Java, of Batavia vertrekken,
nen, en andre Confituuren meer, ook

gaan ontrent die zelve tyd derwaards
Koebeesten , Peerden , Djati-planken,en gieren op Gresfic, op Java ’s Noord
Groene Erweten, allerley DroguenOoster-deel, aan, om daar eerst hunne

Dja-
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die , als Metselaars , Timmerlieden,Djarac-olie, Aard-Olie, Javaansch Ca-
Klcer-makers, &amp;c. om dag-loon by de-toen-Garen, Javaansche Matten, syne Ro-
zen en genen werken, of zekere Maand-tang-matten, Javaansche Kleeden, scho-
gelden voor hun Meester opbrengen,ne Ajuyn Look , drooge zoute Visch,
houdende de helft voor zich zelven, enIndigo, en zekere appelbloeseme Verw
naderhand zich daar voor vry-koopen-Easomba genaamd, Parangs , Krissen,
devaansche Gongen, kopere Bekkens,

Daar zyn ’er ook, die hen Brand- En vanCattoen, Capoc, Kook-potten, Mar-
wat voorhoud laten kappen; of Bobbers ma-tavaanen , Gorgeletten (aarde Drink
andereken, en doen Visschen, of hen na Camflessen, waar in ’t water zeer koel blyft Midde-

bello met een Pas senden om Koe
en deen honderd andere snuysteryen; en alle dic
Vrylie-beesten , die daar overvloedig zyn, tekleene dingen geven de meeste voordee-

schieten, en dat vleesch te droogen, of den hier
len bestaanin te zouten.Van Bali voeren zy zeer goede slaven,

Wat hie Anderen geneeren sich met Saguweer,van Bali, de beste naast de Maccassaarsche, mede.
of Towak te tyfferen ; ook met eenbimna, en Zy vallen wat bruyner , dog zyn vee

meer an¬ part in de Araks-Branderyen, of wel omgetrouwer , wel zo neerstig, en op ver-
dre plaat. eenige andere Pagr, geheel, of ten dee-re na z0 gevaarelyk niet, alzo de Masen aan le , aan te nemen; op welke Pagten zycassaaren veel hoogdravener van geest,gebragt

dikwils groot voordeel doen, met som-werd. en moediger door den bank zyn. Dese
mige Lorrendrajers, aan te halen ; datwerden ook meest door hun eygen Vrien-
hen ook wel eens mislukt ; vooral, alsden; mede buyten hun weten, verkogt
er de Landvoogd , of Opperkoopman,weshalven zy wel, in gevegten tegen de
deel in heeft; en ook wel op andre wy-vyanden op de Chaloepen het te quaad
sen meer; waar van ik verscheide slegtekrygende, geen swaarigheid maaken o-
voorbeelden gessen heb.ver boord te springen, en zich te ver-

Het gebeurde eens, dat de Hospita-drinken, vaststellende, dat zy in hun
lier Mr. Martyn Schachouwer , door i-land ten eersten weer zullen opkomen.
mand van zyn volk, wegens het slagtenHet zyn groote Hanevegters,gelyk ook
van een Verken , dat hy niet aangege-de Macassaaren, en Javaanen , die daar
ven had , verklikt, en door den Pagterby alles zouden opsetten. De Prys van
van ’t Beestiaal daar over aangesprokeneen Balièr loopt gemeenelyk op 70 of
zynde, hy hem vriendelyk binnen ver-80 Ryxd. Men vind onder de Slavin-
logt, een stoel fette, en ondertusschennen van die Natie veel goede Doctores-
nem een lekker soopje schonk, waarsen, en zeer ervarene Vroed-Vrouwen.
van die Pagter, hoe zeer hy zig ookdie voor hare Meesters een groot geld
bedwong, zoo schielyk aan den afgangmaandelyks opbrengen.
raakte, dat hy niet in staat was, om vanMen brengt van Bali ook wel schoo-
’t Verken te spreken, schoon hem dene Koebeesten, die veel swaarder als de

DogMr. daar nu zelf toe aanporde.Maccasaarse vallen.
ziende , dat hem de mostaart ondertus-

Zy gieren ook wel eens op Bima (op
schen de broek vast onder uytliep, be-’t Eyland Zumbawa, mede onder Macas
gon hy hem wakker om zyne vuylig-sar staande) aan, van waar zy kleene,
heid en onfatsoenelykheid uyt te schel-dog uitneemende goede Peerden, San
den, zeggende, dat, zo hy weer in zyndelhout, en Slaven mede brengen.
huys quam, hy hem ’er met stokken uytDaar zyn 'er ook, die na Ternate, of
zou slaan ; dog de Chinees quam noitwel na ’t Eyland Bangay (volgens Per
weer om van ’t verken tespreeken, ja alsmissie, in’t jaar 1698. 11 Jan. beko
hy dien Mr. van verre maar in’t oogmen) en de Koela’s,(dat in’t jaar 1694
kreeg, liep hy wel een heele straat om,23 Feb- toegestaan is) vaaren, van waar
om hem te ontwyken.zy Ryst, Slaven, Tambocse Swaarden.

't Hout, dat de Chineesen, of Bor-witte Turkse Boontjes, Vogel-nesjens
ger-Vrylieden doen zaagen, gelyk ookBekkens, Goud, Kleeden , Wasch,
de Steen, en Pannen , zyn altyd of aanHonig, Matten, gedroogd wilde-Koe
de Compagnie (die ze ook wel eldersjen-Vleesch, Herte-Jleesch, Hoenders,
versend) of aan besondere Lieden, aan-End-vogels en meer andre waaren,
stonds voor Contante penningen , alzomede nemen , die zy dan aan ider ver-
men in Indiën van geen Borgen weet,koopen ; dog mogen aan Cerammers
verkogt.geen Ryst, volgens verbod van den c

Brandhout , Visch, gedroogd Vleesch,April, 1680. uytventen.
connen zy mede altyd aan particulierenHier van nu leven deze Vry-lieder
juyt raken. In de latere tyden maak-niet alleen, maar de vermogende ge-
te een Amboinees che Moor, Hassanven hun slaven werk met Hout-Zagery-
Soeleyman, genaamd, met zekeren Land-en , (dat alles met hand-zaagen geschied
voogd, over 't Hout-zaagen een Con-en met Steen-Bakkeryen; andere laten

tract,XX 3
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tract, en bonsde de Borgers ’er buy- de plaatsen op hun Eyland, als Toeban,
ten. Cidajo, en Soerabaja , dog vooral na

Bantam , voerden ; daar die ook aller-De allerslegste onder hen verhuuren
eerst van de onzen wierden ingekogt.zich ook als Stierlieden, of Matroosen,

Zy vonden die naderhand zelf in Ter-by de vermogende , of setten een Her-
nate, van waar zy eerst op Hoewamo-berg , of kroegje op, om Saguweer of
hel, dog eygentlyk van ’t Eyland Mak-Arax te tappen. Andre houden ook wel
an, in een Bamboes, als MoernagelenKostgangers, of verhuuren een slaafje
geplant , zyn overgebragt, en zo ver-hier of daar op maand-geld , als zy 'er

eenigen te veel hebben der niet alleen over die landstreek, daar

zy in 50 of 60 jaaren in groote me-Ook zyn ’er, onder de vermogende,
die hunne Koebeesten laten melken, en nigte toenaamen ; maar ook van daar

over gansch Amboina wierden ver-die melk de fles tegen 4 schellingen, of
een pond boter, die hier zeer schoon en spreid, en voortgeplant.

Dit is omtrent de komst der Portu-zeer geel uyt de natuurvalt, voor z gul-
den verkoopen. geesen, of, zo andre willen, even voor

dezelve , geschied. Wie dit allereerstUyt deze Borgers werden ook (gelyk
gedaan heeft, daar over is tusschen diewy gesien hebben verscheide Leden in
van Loehoe, Cambello, Lessidi en Way-den Raad van Justitie, en in de Verga-

dering van de Commissarissen van klee- Poeteh geschil, en ider van hen wil 'er

de eer van hebben.ne en Huwelyks-saaken, en van Boe¬
Wie deDaar zyn 'er , die dezen lof eenparigdel-meesters, gekooren-
dagelenaan die van Cambello geven, en menHunne Capiteynen zyn gewoon om
uyt de

de 2 jaaren eens, en ook anders wel wil, dat dit uyt de Gesangen der Am oluc-

by ’t gaan en komen van Oude en boineesen klaar te bewylen is ; ook zou-coseerst
hier ge-Nieuwe Landvoogden, op te trekken. den ’er by de eerste komst der Hollan
bragt

Zy hebben wel versogt na de Suyd ders nog 243 van de eerste door her
neest

Ooster-Eylanden, en elders, te vaaren; aangeplante boomen in wezen gewecst.
dog dat is hen in’t jaar 1686. 16Maart en door hen aan die Landaard getoond
afgeslagen, en haar Edelheden oordeel zyn. Zy hebben die op Massili’s rug
den in’t jaar 1676. 11 Augustus, dat een zeker gebergte aldaar) geplant,
men hen tot den Landbouw behoorde aar dee¬en van daar zyn zy na de andere

te moedigen. len van Hoewamohel vervoerd. Vel

Hier mede nu meinen wy ook het vanis waar, dat die van Hila dezelve

voornaamste, dat de Vrylieden betreft die van Way Poeteh bekomen, dog het
aangehaalt te hebben. is ook waar, dat die van Way Poe-

Nu is ons nog overig de Waaren, of- teh, en ook alle andren , die eerst van
te Koopmanschappen, die in Amboina die van Cambello gekregen hebben, al-

vallen , of van daar vervoerd werden leen ’t voorregt van die van Lessidi, Way
op te noemen. Poetch, en Loehoe, zynde, dat zy ze,

Dat men hier verscheidene schoont na die van Cambello, voor alle andren
Olien vind, hebben wy reeds bevorens, gehad hebben.
daar wy van de Siekten spraken, ge- In de eerste tyden, dat de E. Maat-
zegt. schappy de Nagelen op Bantam, en el-

Hier werden verscheide schoone Con ders , ontdekte, plagtenze haar veel
fituuren van Nooten-Muscaaten, Nage- meer, dan nu, en ten minsten 100 Ryxd.
len , Bilimbing , enz. gemaakt. Een de Bahaar van 550 ponden thoewel alle
potje van 100 zulke Nooten komt 2; Bahaaren nieteven veel wegen) te kosten.
3, en een fles Nagelen, ook wel 13 Naderhand in Ternate, en in Ambon,
en 13 Ryxd. te gelden; die van hiermet gekomen zynde , heeft zy met die Ko-
een menigte kelders vol versonden wer- ningen, en met de Ambonsche Groo-
den ; waar onder dan ook wel flessen ten, zekere Contracten (gelyk wy op
met swarte, of witte Bacassam loopen zyn plaats toonen) aangegaan , waar
die mede ontrent 1.  1; Ryxd. als 2y by zy wel uytdrukkelyk , na hen
van de beste is, kosten; maar de voor- an ’t geweld der Portugeesen verlost,

naamste Waaren, hier vallende, zyn de en Amboina veroverd te hebben , be-
Kruid-Nagelen; doch daar in mag nie- dongen heeft, dat de Inlanders al hun-
mand, dan de E. Compagnie, hande- ne Nagelen aan geen ander, dan aan de
len , die dat op lyfstraffe aan anderen E. Maatschappy, zullen mogen leveren
verbied. dat zy die alle ook altyd aannemen,

Deze Vrugt is hier niet altyd ge- en hen voor ider, Ambonse Bahaar
weest; maar in de eerste tyden van de Nagelen , tot 550 pond , 5G Ryxd.

E. Maatschappye wierd zy alleen in ae betalen zal.

Ja¬Moluccos gevonden; van waar de Wat moejelykheden nu de E. Maat-
vaanen die zelf afhaalden, en na verschei- schappy van tyd tot tyd met de Amboi-

neesen
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neesen over dit stuk der Nagelen gehac in ’t bysonder, of wel over de Saaken,
heeft, en hoe zy deze en gene Vreem van tyd tot tyd ontrent de Nagelen
delingen ingeroepen, genoodigt, aange- voorgevallen, zullen moeten spreken, by
houden, en de Nagelen aan dezelve, te welke Beschryving van de Nagelboom
gen Eed en eere, vry hooger verkogt wy alles, ’t geen daar toe betrekking
de Compagnie bedrogen, en gedwon- heeft, en dat van ider een geweten mag
gen hebben , om hen door ’t menigvul werden, omstandig zullen voorstellen.
dig uytrocjen van hunne Nagelboomen. Dus verre dan alles zo klaar, als ons
en door verscheide Langduurige Oorlo- mogelyk was van de Eylanden van Am-

gen, tot reden te brengen, als mede. boina, in opsigt van de Beschryving van
om -met de Koningen der Moluccos te die Landen, mitsgaders van hare Vol-
Contracteren , om in die Eylanden teren en Ingesetenen, benevens de Ze-

alle Nagelboomen , voor een zekeren den der zelve, voorgestelt hebbende.

Prys, die de E. Maatschappy daar voor zullen wy dit eerste Deel hier mede be¬
aarlyks aan die Vorsten geven zou sluyten, en nu tot het Tweede, hande-
uyt te roejen, en om te hakken, heb- lende van de Saaken , aldaar voorgeval-
ben wy ten deele al in de Beschry- len, overgaan.
ving van de Moluccos getoond, en zul Doch met een woord zullen wy hiei
len dit nog verder, op zyn tyd, en byvoegen, dat, in opsigt der Landen
plaats, onder de Saaken van Amboina. door de Nederlanders in het Ooster
aanhaalen. veroverd, Amboina het eerste Proef

Eyndelyk heeft zy het zo verre ge- stuk en bewys is van hun groot ver-
bragt , dat zy volslagen Meester van nogen in Oost-Indien boven alle ande-

deze Speceryen in zoo verre geworden re Volkeren, en dat Nederlands Mo
is, dat zy, die over al hebbende doen gendheid door de Dapperheid van hare
uytroejen, dezelve nu alleeen maar op Landaard hier tot zo hoogen top van

eere opgeveiseld is, dat alles, wat mende Eylanden Amboina, Oma, Honimoa.
en Noessa-Laoet in wesen houd , welkt van de Heldendaaden, of van de Ontdek-
nog meer Nagelen geven, als de Wereldkingen der Ouden in 't Oosten, wel eer
van nooden heeft ; ’t geen daar uyt is zo hoog opgegeven heeft, in't aller-

minste by de heldhaftige bedryven vanaf te nemen, om dat de Compagnie nog
zo veel volle Pakhuysen daar van in deze moedige Nasaaten der Aloude Ba-
voorraad , en zulken menigte nog heeft taviers niet kan nog mag vergeleeken
doen verbranden. werden. Ja alle de Landen , wel eer

Ik weet zeer wel , dat men die ook by de beroemde Feniciers, en Cartha-
wel op deze en gene andre plaatsen gers , (hoewel andersints zeer groote
vind, daar ze de E. Compagnie al me- Zechelden) ’t zy in hun eygen Lugt-
de heeft doen uytroejen, welke plaatser streek , ’t zy elders, daar buyten, beseten,

mogen by de wyd-uytgestrekte Land-ik met opset voorby ga te noemen, om
dit geen anderen te doen weeten, die de voogdy van Amboina alleen niet verge-
E. Compagnie daar by zouden tragten leken werden ; hoewel ’er (gelyk ons
te benadeelen, maar ik weet ook zeer het vervolg van dit Werk leeren zal
wel, dat men van veel plaatsen, als of nog vry grooter Veroveringen van zo
daar Nagelen vielen , spreekt, zonder veel andre Landen van tyd tot tydop
onderscheid te maken, of het rechte gevolgd zyn.
dan of het wilde Nagelen zyn. Wy Wy sluyren derhalve dit Deel met

zullen ons jegenwoordig daar niet bree- dit kort Versje op Amboina gepast;'t
der inlaten , alzo wy dit dog doen ter geen hier, aldus van zich zelve spree-
plaatse daar wy, of over de Nagelboom kende, ingevoerd werd:

Roemd Banda op t gewasch van Foeli, en van Nooten;
Macassar op zyn lyst, met Java, en al zoo sterk
Ceylon op zyn Caneel; myn Nagelen, en Kerk,

Myn Water, uyt wat vliet het hier of daar gegoten
Zy, werd al om geroemd in helderheid Crystal
Gelyk te zyn, diens fmaak men nergens vinden sal.

E YND E.

Amboi¬

na 't eer

te Proef-
tuk van

Neder¬
lands

Mogen¬
heidin

Oost-In-
dien.



BLADWYZER

Der voornaamste ZAAKEN in het tweede Deel, en in deszelfs eerste Onderdeel,
genaamt Beschryving van

N A.
D

A M

Asselle, een Rivier. 55A.
Assinahoe, een strand op Ceram.136gevolgen. 104Ardbeving, en des zelfs
Aumatta, zie Waymatta.71 9Abbo, Way Abbo een rivier. Auw, Way Auw, een Rivier.214Abid.
Awaha, een Dorp.82 123Abobo, een Dorp op Noessalaoet.

92Aboro, op Oma. 91,
B.

57. 215Akat, een Eilandje by Rarakit. Bas, Way Baa, een Rivier.
82 6

Akoon, op Noessalaoet.
Babi (Poelo) een Eiland byAjer Mira. 4155Aelope, een strand op Ceram.
Bacassam. 15861Affan, een Dorp op Ceram.
Bagea. 160Abinoessa, een Berg op Ceram.
Baguwala, een Dorp,, enz. 113. Tocht des Schry-32Ala, een binnenmeir op Kelang.

vers van hier tot het Kasteel90 Victoria. 114Ala, Oeli Ala, of Leala. Baja, Way Baja. 15Alacca, een Berg op Oma. 93
Bajang Ullah veroverd Boero. 552cen Rivier.Alaye,
Balamatta, een Dorp op Boero. 5116115,Alang, een Dorp op Amboina.
Balatetto, een Hoek op Boero.40 5Alatoe, op Hoewamohel.
Baliers, in Amboina woonende.Onder 269Alfoereezen, of Bergwilden, op Boero, 6.
Balische Vrouwen, ervarene Doctoressen.Wan- 250Radja Siseoeloe, &amp;c. op Ceram, 5182.

Waaren hier gebragt.241neer op ’t Orangkajenfeest verscheenen. 349Bandaneezen op Rarakit.114 57Alfonsus, Martyn Alfonsus hoek.
Bara, een Dorp op Boero, 5.8 79 Way Bara, een RivierAmacoewa, op Ceram. 15
Batatas-eilanden, by Manipa.65Amahey, op Ceram, en sterkte hier weleer. 3
Batavische Waaren hier gebragt.122 348Amahoesoe, een Dorp op Amboina.
Batetoika, een Rivier.92Ama lla, AmaToeli, Amaica, Dorpen op Oma. 55
Batoe Boy, 7. 15.Way Boy.66Amalessi, op Ceram.
Batoe Caloway. 482928Amblauw, een der Ambonsche Eilanden.
Batoe Gadja, of d’Olifantsklip. 124Amboina, 2. Deszelfs Eilanden, 3. Dit Eiland in
Batoe Loebang, by Larike, 108. Op Hoewamohel.ens 36De kust Hi-’t byzonder beschreven, 96. 116.

Way Batoe Loebang, een Rivier. 13Den inham ontrent ’t Kasteel, 116.toe, 96
Batoe Pegge, een Hoek. 15Leytimoren deszelfs Dorpen, 117. Manschap, 123.
Batoe Poan, een graauwe steen. 12323Het eerste proefstuk van Nederlands Mogenheid
Batsjans slegt recht op Cerams Dorpen, 52, 54.Lis-351in Oostindien.

sa-batta hunne Colonie.Amboincezen beschreven, by de Ouden voor Men- 54Baul 205Hun bygeloo-schen -eeters gehouden , 138. Bedelaars hier onbekent.
174142. 276.ve-

Begraven, wat Lyken onbegraven blyven. 234Ambon, de Stadt, met de Teekening, 124138
Behorro, een Dorp op Boero.’t Rasteel Victoria, en andere Gehouwen, 29 134. s

Beloeti, een Dorp op Amblauw. 29135.'t Land beschreven.
Bergen, Tomahoe, en Carammat. 13Jaarboeken , 124. 33hunneAmbonsche Liederen ,
Beri Beri. 248In-Olien, 255.Taal, 243. Polken, 248.
Beroe, een Rivier. 63hier vallende,Waaren, 350.gezetenen, 256. Besi, Way Besi, een Rivier, 6. 15. Een Dort opAme, Way Ame, een rivier. 114

Ceram, 54,64. Klaagt over den Corporaal, en82Amet, op Noessalaoet.
over Imam Sarassa. 203, 2O7, 206 211112Amisfoort, een Pagger op Way.

Betoovering der Amboineezen. 14336Ammaholo, op Hoewamohel.
Bimase Waaren hier gebragt. 249Ammilatoe, een strand op Bonoa en ’t binnenwater.32 Binau, een Dorp op Hitoe. 96 105100Amsterdam, de vesting op Hila-
Binauwer, Silan Binauwer, een deel van Z. Ceram, 61Angir, een Dorp op Ceram. 57
Bini, Way Bini, een Rivier.42.Anin , een Dorp, en een Gespanschap op Hoe 7
Binnenmieir op Boero, 16-27.Ala, opKelang, 32.mohel. 45

Op Bonoa twee, 34 Tehoemina, op Hoewa-Angsara, een Kimelaha.
monel, 43. By 't Dorp Koli.14Apaja, Way Apaja, een Rivier. 77

Bygeloove der Amboineezen. 142124Apon.
Broedvinnen.161 253160Arak. Boa, Way Boa, een Rivier. 15113Ari, Way Ari, een Rivier.
Boas, een Bocht op Ceram, en een Rivier. 5242Arigoena, een strand op Assahoedi.
Boboto.132Armen Weeshuis. 343
De Bocq, Koopman.

223Armringen der Alfoereezen. 7574. Boeginces na ’t leven verbeeld. 18270der Amboincezen.
Boenoe Heli, Way Boenoe Heli, een Rivier 1331Assa (Noessa) een Eilandje by Manipa.
Boero, een Erland onder Amboina, 3. 5. 7. Toma-79een Dorp op Ceram.

hoe, een Berg en Dorp hier, 3. 4.Zetel derAssahoedi 34.42 43. Een Dorp op Hoewamohel 34. 42.
Stadhouders doch verplaatst, 3. 4. Lagondihout,4.42.Houte vesting afgeloopen, 42. Oud Assahoedi,
Tomahoe in Fakiri’s tyd, en Dorten ’er by, a.Veroverd door d’Hr. de Vlaming, 42. Op Ma¬

Moambl-oe, en Noambgul, Eilandekens, 4. Fog-nipa geplaatst. 43
gi, Behorro, Balamatta, Hoecomina en Bana,Asse, Way Asse, een Rivier. 115

YI Dor-
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't Casteel Batavia, een Schip.Dorpen,5. Way Nipel, 6. Lissella, een Dorp, 6.
Way Lota, Casuwarisboomen.6.Tagalissa, Leliali, Dorpen,6 551 5
Maroelat, een Dorp by de Rivier Samalaki,0 Catalane

10Cawa ’s Bogt, een Rivier. 50Tsjico Marassa, Tidoreezen hier, 6. 7. De Bocht
Ceyt, een Dorp, en Vesting op Hitoe. 96, 104, 105van Cajeli, en Cajeli, 79. De Hoofdplaats, 9
Ceram, het grootste Eiland van Amboina, en deszeltsVestingen hier, 9. Namlea, een Dorp, en de2

groote, 3, 35. Gammasongi, zetel der Stadthou-Fabel des Weerwolfs, 7. Way Abbo, en Hoofd-
ders, 4. Klein Ceram of Hoewamohel, 35. Sihel’splaats hier, 7. 12. Naamen der Dorpen by de
Hock, Dorp en Koning, 35. 36. Oud Lessidi,Vesting, 9. 't Opperhoofd hier en zyn voordee-
Cambello, enz. 36. Lessidi 39. Lochoe, 43. 44len, Ampt, enz. 10. Obselans Dochter en haare
Way Poetch, 48. Groot Ceram, 4y. 5C-82.kinderen by een kayman, 12. Occa, een klein
N. Kust, 50. Slegt recht der Batsyanders opEilandje, 13. Zehit, 13. De Hoek van Roeba,
eenige Dorpen hier, s2. Z. zyde verdeelt, 59.61.van Pela, en Batoe Rea, 13.Lassiali, een DOrP.13.
Manschap opCeram, 70. Een groot deel onderslat, Ocki, Roema Ite, Waysamma, Rebbe, Masse-

CerammersHonimoa, 90. Onder Oma, 95.rette, Karike, Fogileko, Wadan, Saylani, Dor-

begraven geen Lyken door Rifoereczen versla-pen, 14 15. Verandering van Boero ’s staat na
gen. 234den Oorlog met Ternate, 16. Rang der Orang-

Ceram Laoet, een Eiland ontrent Ceram 5961Kaja’s hier, 16. Volswaare Bergen, 16 Bin-

enChineezen , hunne Doctors, Geneesmiddelen,nenmeir op ’t gebergte, met net bericht'er af, 16 27.
alle hunne gewoonten. 25 26917. D. Parent ’s ver-Coak Niesse, een Berg,

-hirurgyns. zie Opperwondheclers.rigting op Manipa, en Bonoa, 24. 25. d’Hr. van
Christenkoninginnen Mantel, enz. 169der Stel op Manipa. 24. Raakt onder Ternate,27
Choeway (Ocka) een Eilandje.Boetens der Amboineezen, 246. 43Boetoe Boy, Dorpen
Clappus Melk en Bry 160op Amblauw. 29 88 159
Clemodien der Inlanders.Boilili. 170205

Coak Niesse, een Berg op Boero.Beschreven, 33 3Bonoa, bezogt door D. Parent, 25. 5.

voas, een Rivier.Bonôers,van oudsNoesa Boan, een Eilandje, 34
obbi, een Rivier-Roovers, 34. Capitein Radja Ta¬Dorpen, 34.
oejen (Wilde) op Lessidi, enzhalisehier, 34. Schatting aar Be¬Ternate, 34.
Coelit-Lawanboom, 121. Olie. 255staat in twee Eilanden. 35

Coelor, een Dorp op Ceram.1650Borneo, Sagoe Borneo.
Eoerap.Bort. 251 2
Coescoesbaai op Hoewamohel.Boway, een Dorp op Bonoa. 34

D. Brants. voli, een Dorp op Ceram.244
Combili. 183Breuken van Armen, Beenen, enz. 249., 251
Coningsvogel.10Bukel, op Boero. 31

Copersteen. 82
C. Cora-Cora’s van Leliali, en Tagalissa, 6. Van Llat,14.

Van Titaway.Cabauw, een Dorp op Oma. 9193 83
Cabressi. Cora-Cora-vloot, afgebeeld 83 84 190. Reglement 1900216

Cajoe Poeteh-olie, 255. Boomen. 112 Soude op Soya’s Berg zeer groot. 117

Calaure, Sengadji op Manipa. owasa (Sengadji) beschreven31 31307
Calvatius, een bespottelyk Gebeddoener. 110 -rabben, middel tegen vergiftige Crabben 254
Caybobo, een Dorp opCeram,66,79. Twee droogtens Crygslieden in Amboina 270

hier, 70. Op Haroeko geplaatst. 0Cubiay, in Nova Guinea.23
Cajeli. Cymbalen.27 1655 9

Levert in haare GeCaylolo, een Dorp op Oma, 93.
zangen nog Amboinas naam. D.3 124

Cayman gepaard met Obselans Dochter, 12 Der Danssen der Amboineesen. 162

87zelver gevallen op Honimoa Deel van de Maaltyd aan yder tegeven, in gebruik by

Cayrara, een Rivier de Amboinesen, en Ouden. 15655

Cayratoe, een Dorp op Ceram. Defensie, een Vesting op Boero.676 79
Caladi d’Hr. Demmerbezoekt Kelangs Vlugtberg 33. Bouwd¬
alecale, een Eilandje, Cambello ’s Vesting53

Calike, een gebergte op Hoewamohel. Djamali, een Kimelana. aj
15. 40

Caloeway (Batoe) op Hoewamohel, en hun zeld- Dyamiloe, Syn Broeder, Fati Roemaran 5ISI.

zaame gewoonte, 48. Hoek van die naam, en Dienaars der F. Maatschappy in Amboina, 270. Hun

Dorp. getal besnoeid50 270, 271
Cambello , een Dorp op Hoewamohel, 36. 37.Tehe¬ eenDoctoren, Chineesche, 251, 252. Limnthiangke

lia Hoofd hier, 37. Brengt eerst de Nagelen in groot Doctor 254
Amboina. 37. Onze Planke Wooning nier, en 250Doctoressen, Balische-
Vesting Hardenberg, 37. De Wenteltrap, een Doejongs, sekere Visschen, waar vallen, 50
Berg, 39. Wilde Koeyjen hier, 39.Groote Na- Donder, en Dondersteenen in Amboina 137

gelsluikers en Voorvegters, 40.Ingezetenen Dooden beweenen der Amboineesen. 256
zeer trots. Drank der Amboineesen. 16027

Camoe (Noessa) een Eilandje. De drieHuysen,een Dorp,en Martyn Alfons: Hoek50 114

Cammar, een Dorp op Ceram. Duyven-Eyland by Manipa.61
anari. 4 88Duurstede een Vesting op Honimoa.
Canariboom, de Oudste op dit Land van Amboina117
Capaha, een Berg. 102 E.
apialakoorts. Ebbenhout, op Boero.247 3151 7

Capiteins Ampt, en Inkomen, 299. Der Borgers, Eedwater , op Manipa. 31347
Capoeti, een Rivier. Ey met een Kieken wiens deel dit is op een Maaltyd. 1599
Cana, een Hoek op Ceram. Moamkoe en Noamb-Eylanden van Amboina, 3.53

Caripe, een Dorp op Ceram. Am-8 Manipa, 24. 29.gul, 4. Occa, 13
assia, een Rivier Duyven Ey-blauw, 28. Bonoa, 25, 33.35.33
assiers-Ampt, en Instructie land by Manipa, 30.336 By Caybobo, 68. Mis-

kiten,
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kiten, Batatas, Eylanden by Manipa, 31. Ke¬
lang. ’t Verkens Eyland by Kelang ,32, 33.
by Ajer Mira, 41. Noessa Boan, by Bonoa,34

Ceram , 35. Poclo Babi, by Ajer Miraof
Hoewamohel , 41. Eylanden Noessa Ela,
Noessa Nitoe, en Noessa Malawa by Hoewa-
mohel, 43. Poclo Tikos, 43. Noessa Camoe,
op Groot Ceram, 50. Poulo Mata Lima, of
Noessa Ela, 53. Calecale, Soinoni en Moti, 52
Noessa Oelat op Ceram, 54. Poelo Sanong, 56
Lecuwaardens-Eyland, 57. Poelo Akat 57.
215. Keffing, 59. 216. F’aran, 215.Poelo

Poeloen Offa , 59. Ceram Laoet, 59. 60.
Gesset, 60 Cubay, 60. Terumbar, en Goram, 6I
Noesse Oela, op Cerain, Z. Kust, 69. Cussa,

by Caybobo, 69. Noessa Laoet, 82. Honi

moa , 85. Moelana , 89. Amboina, 66.
Noessa Telo, by Larike. 108

Ela, Way Ela, een Rievier. 102

Ela, siet Eylanden, Noessa Ela 43
Elae Capiracan, een Orangkaja. 50
Eli, een Dorp op Hitoe 96, 104
Eli, Way Eli. 6
Elipapoeteh, een Dorp opCeram en Bogt. 61, 65, 66, 79
Elzebor, een Hock op Amblauw. 29
Eylare, op Amblauw. 29
Eyssal een Rivier.

55
Ema, een Dorp. 119117.
Engelschen op Lochoe- 4
Epe, een Rivier

67

Erang, een Dorp op Hoewamohel. 4138, 40.
Erf-Recht der Amboineesen. 154
Eri, een Rivier, vergader Plaats der Alfoereezen ,

by Caybobo. 7.Eriëla, een Dorp op Ceram
7578,

Ernanneng, een Dorp op Ceram. 9

Errie, een Berg op Noessalaoet, 82
Ertel (Michiel) Sergeant. 214
Essan , een Dorp op Hoewamohel. 3
Effen, een Dorp op Hitoe- 260 104

Swavel-Aarde hier. 1C4
Europiaanen in Amboina. 2Ls,

F.
Fanan, een Eyland. 215
Fastou, Way Fastou, een Rivier. 15
Feeft, Orangkajen-Feest. 270

Flenit, een Berg op Boero. 23
Fiscaals Ampt &amp;c. daar toe behoorende. 312, 313.

317 319 Der Hougi Vloot. 164
Foggi, een Dorp op Boero¬ 4
Fogileko, een Dorp. 15
Folin , een Dorp op Ceram. 64
Fonso, Martyn Fonso ’s Hoek. 114

G.
Gammasongi op Ceram.
Gebedsdoener op Larike. 110

Gebeimschryversampt. 321 323. 330
Geld hier gangbaar. 346
Gezangen der Amboineezen by hunne naamen. 164

Na de maat. 183
Getal der Inwoonders 341
Gewasschen van Amboina. 47
Gewoonten in Amboina, die zeldzaam zyn. 151
Giftschotels der Alfoereezen. zie Alfoereezen
Gebrekkelyke, weinig hier 180
Geneeskunde der Amboineezen. 251250,
Gensing ’s Werking 254
Gysels overwint Keffing, 60. Tobo, enz. 6u 63
Gindir, zeker Speeltuig. 165
Gisselauw, een Dorp op Ceram. 62
Gnatohoedi.

123
Goela Manis. 217
Goeli Goeli ’s Vesting. 59220
Goeroe Goeroe, Ajer Goeroe,een Rivier. 98
Goffa (Poelo ) een Eylandje. 59
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Goli Goli, een Rivier- 70. 9
Gomelang, een Dorp op Ceram. 221

Een BergGomilang, een deel van Z. Ceram, 61.
hier,de Koornschuur genaamt, 61. Een Dorp. 61

Gong, zeker Spceltuig. 162
Traveel. 20c,

Guarnisoenboekhouders Ampt. 39

Guinea (Nova) 216

Gusli, Way Gusli, een Rivier. 14

H.

Haa, Way Haa, een Rivier. 118
Haarlem, een Vesting op Hitoe. 105
De Hr. de Haas zyn levenswyze. 277
Hanoetoena, een Dorp op Hitoe. 66
Haja, een Dorp en Bogt. 64
Hait, verborgen kragt des Hoofdhairs by de Amboi-

neezen, 143, 144. Zeer geagt by hen. 144
Cieraaden. 173

Hairsteekers. 174
aita. 206
Hakibay, op Ceram. 61
alawan-ajen. 172
Haloe, een Baay op Hoewamohel. 42
Haloy of Hoewaloy, op Ceram 66. 67
Halong, een Dorp by ’t Kasteel. 122117.
Halsketene. 174
Hame, Way Hame, een Rivier 14
Hangen, Misdaadige driemaal gehangen, 131

Hard of schootvry te zyn hier gemeeu. 150
Haroeko, een Dorp op Oma 9491,
lardenberg, Cambello ’s Vesting. 3837.

Harderwyk, een Sterkte. 65
Haria, een Dorp op Honimoa.
Hars , op Kelang, en op Hitoe Lama ’s korte weg,

33. 98. Op Way 103
Haf s (Kimelaha ) verhaal wegens Lissabatta en

Hatoewe , 54. Geplaatst aan de Laha. 114

Hassia, een Dorp op Ceram. 76
Hataboro, op Amblauw. 29

1Hatamoeli, een Strand by Luciela. 45
Hattanoeli, een Bogt by Hennetello. 43
Hatapoeteh, op Kelang. 32
Hatala, een oude Amboinees hier 180.181
Hattchahoe, op Ceram. 63
Hatcloe,cen dorpenHock op Amboina by ’tKasteel. 123
Hatilen, op Ceram.

55
ative, een Dorp by ’t Kasteel, 123. Kitsjil, 113, 123
Hatoe, een Dorp op Amboina, onder Noessanivel,

en op Ceram 78, 115
Hatoe Aisa, een Rif op Ceram. 55
Hatocaha, op Hoewamohel. 36
Hatoe Alau, of Aloe, een Hoek op Ceram. 55,50
Hatoelilli, een Dorp op Bonoa. 34
Hatoehoelo, een Rivier. 64
Hatoemeten. 56, 62, 63, 223
Hatoe Noekoe, een Oeli en Rots opHitoe, 78, 99

Eerste Vesting der Hollanders. 104
Hatoenoeroe, een Dorp op Ceram 53, 79.99 102
Hatoepoetch, een Klip en Dorp op Ceram. 63. 78. 79
Hatoesili, een Hoek op Ceram. 66
Hatoenimaroewa , Hatoemoroli-Hoejon , Ber en

op Ceram. 53
Hatoesoewa. 68, 70
Hatoewahoch , een Dorp op Ceram. 76
Hatoewal, op Ceram. 77
Hatoewana, een Dorp. 26

Hatoewe, een dorp op Ceram, en teekening. 53. Des
zelfs bogt, 53. Verovert door Hidajat, 54. Sa-

goehandel hier, 54. Kimelana Hasi ’s verhaal hier
van , 54. Permata, een dorp hier onder 52

Hatsilgelden 246
Hauschol, een dorp op Hitoe- 10266.
Heha, Way Heha, een Rivier. 5
Helawan, Heli Helawan, op Hitoc. 56. 97
Helden der Amboineezen. 150

Heldenprys der Jonge Dochters. 72
Yy2 Henne-
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87Goudsineden.106333Heuneheloe, op Kelang, en Hitoe.

248licht.44Hennekelang, op Hoewamohel. 116Inhaim van Amboina.
1260Heunelah, Hennelatoa en Hennelehoe. 96, 105, Ikan Sowanggi 's vergiftige steeken, 251. Middelen
33Henneloa, Hennesoewa op Kelang. 252er tegen.45Hennelessi, op Hoewamohel. Jonge Dochters ten Prys van dappere Helden gesteld, 72Henneochoe, een Gespanschap of Heli op Hoewamo- die van Noessanivel van Java, 122. Die van Ha-Java,

hel. tive Ritsjil, 123. Waaren hier gebragt van Java, 48
4443.Hennetello, op ’t zelve. Des zelfs5.Way Iia, op Boero, een RivierLa,4Hennetoeban, op ’t zelve. oorspronk, 6. Way Ila, een Rivier op Ceram 64
69Henneway, een Bogt by Caybobo.

L019Een Rivier op Laerike.
44Hennewali, op Hoewamchel. 14sat, een dorp.acht159.Herten hier, en wyse van die te vangen, 6Ilatoesoewa, een zekere Steen.

112.III,op Hila, 100. op Tolehoe , 106, jan oeroe of Joenoeloe, een Orangkaje op Ceram 689Op113op Way, 111. op de Pas Baguwala, Voorinstructie voor de Opperkoopman, 289. 294
opHative Kitsjil, 113. op de Laha, 115. de Opperhoofden der Buitencomptoiren, 300, 312.

Cambello s-Cambeilo. op Lessiui, &amp;c. s Lessidi
Voor den Fiscaal, 313. Ampliatie van dien, 317.

152Heupe, dragen op de Heupe. Voor den Winkelier, 332. Voor den Cassier, 336.55Hhaha, een River. Joor den Roymeester, 126. Voor den Geneim-
54Hidajat, veroverd Lissabatta, Hatoeroe, Saleman Voor den Raad, als de Land-schryver, 323.54Higgith, een droogte op Ceram. 238voogr op de Hongitocht is,Ver¬Hila , het Hoofd- Dorp op Hitoe, 97. 100. spapoetch, een dorp op groot Ceram. 55blyf van Capiteyn Hitoe, 99. Logie en Vesting Korteweglhamahoc, een dorp op Honimoa, 87.hier, 100. Vermakelyk Mangga s Bosch, en Rifnier 87na Sirisori 87. Zyn Goudssmits 87.Herten- Jacht, 10.. ’t Opperhoofd en des selfs

120Ihoeway Iman.
Ampt, Aansien en Inkomen, &amp;c. 1cc, 101,

342Inwoonders geral.101
300, 312. Moorze Tempel. 86Honimoa.tawacka, een dorp op17.Historie Schryvers der Amboineesen. Leden verkiezing. 342ustitie Raad, zic Raad.Hitoe ’s Kust, ontsing syn Nagelen van Waypoeteh, 48.

170Juweelen der Amboincezen.Vuyle samenrotting hier , 48. En reden van
die Naam, 96. En verdre saaken van die Kus-

K.
ten, 106. 1168. Grenspaal van de Landen on 91Kaylolo, op Oma.
der dit Opperhoofd, 103. Manschap, 106 116. 66 19Kayratoe, op Ceram.

Hietoe Lama, op Hitoe, 97. Spellewerks Kussen, 97.
52Kaysoekoe, op -cram.

3Vesting Leyden, en ’t Werk des Sergeants. 10466.Kaytetto, op Hitoe.
5Hoekomina, op Boero. 146Kakkerlal-ken, zekere Menschen.

117. 120Hoekorila, een Dorp op Amboina.
12Hnoekom op Boero.Kalchali,61171,

Hoekoe, op Ceram. 7968,op Ceram.Kamarien,Hoekonaloe, een Dorp over ’t Casteel. 99,103, 114.
Kapaja, op Ceram.

34Hoeloe, een Dorp op Bonoa Kapaja-api-oloh, op Ceram.
Hoelong , een Dorp, en Hock op Hoewamohel, 13Karammat, een Berg op Boero.Een40, 44. 45. Een Berg op Ceram, 52.

en de Vesting Hoorn. 2391Karihoe, op Oma,
76,70Dorp op Ceram

en RivierKarike, een dorp,2 90Hoenoet, een Dorp op Hitoe
op Ceram.Karioe, of Kalioe,Een DorpHoetoemeri, oud Hoetoemeri, 113. Rafsia, op Ceram.op Amboina, 117. 120. Nooteboomen, Seree,

161Kaweh, of Koffi.121
Coelit-Lawan hier. 14Rca, Way Kea.56Hoewa, een Dorp op Ceram. Keffing, een Eiland op Ceram, 59,60, 216. Specery-119Hoewa Ressi, een Berg op Ema.

NIhandel der Javaanen en Macassaaren, 63.9Hoeway, een Dorp op Ceram. 218mans groot gezag hier.79C6, 67.Hoewalay, een Dorp op Ceram Kelang, een der Eilanden van Amboina, en een dorp,des selfs Man-35Hoewamohel, of Kieen Ceram,
323 33. Vlugtberg door de Hr. Demmerbezogt 3348.schap. 48. Is de oudste Nagelplaats.

59Kelila, op Ceram.
29.Hoewen of Elzeboe, een Hoek op Amblauw.

42Kelilatoe, een Berg op Hoewamohel.
9Holalioe, op Oma Keligao en Kelikaba, op Ceram.S.184. 185Hongi- Vloot, of Coracora Vloot,

COKeliloeboe.2381903 193.Coracora Vloot.
79Keling, op Ceram.

31285 91, 300,Honimoa, een Eyland.
Su1Kellemoeri, op Ceram.by degemeenisHoofden der Vyanden te nemen Kellibon, een stout Volk, 61, 221. Geval dezes ko-150Amboineesen, en Ouden.
62nings met Naja Taroena.25Hoofdpyn, en Middel daar tegen. 130. Hollandze in Teckening,Kerk (ae Maleirze,

93Hoorn, een Vesting op Oma.
133Hollandze in Prent.1333 134. Oude

IIIHoorn (an Van) op Way.
270Kerkelyke Bedienden hier.

5655.Hote, een Dorp op Ceram.
59Ressongat, op Ceram.Lagondi¬&amp;c. 3 5.Hout op Boero, Ebbenhout, 174Ketenen, Halsketenen,op Kelang,hout, dat yemand jong maakt, 4.
57Kien, op Ceram.33. opCeram by Laymoe schoone Bosschen,64.

119116,kilang, op Amboina.
166.Huysen en Huysraad der Amboineesen

geno¬Kimelanas, Leliato en Lochoe van de Papoas
Huwelyken, de Amboineesen handelen al vroeg hier men, 54. Hasi’s verhaal wegens Hatoewe, enz. 54

over, 52. Hunne gewoonten als hunne dochters Djamali, Angsara, en Lawadyen doodgeslagen135Hawbaar zyn. 67voor Hoewaloy.
15Kirikille, Way Kirikille.I.

222Kisselau, op Ceram.84Jan Wisllemsz een Menscheneeter. 70Rleederen enkleinodien der Amboinezen. 166, 169
lbi, Way Ibi, een Rivier. 65Sook, op Ceram.een Hoek, en Way lha, een Rivier opgroot Ce¬lha 5Koedi, Way Koedi.ram, 50. Een Dorp op Ceram, 67. Afkomst 15Koena, Way Koena.dezer Koningen van een Calapa Radja, 87. Zyn Koessa,
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44Lessiela , een Dorp op Hoewamohel.6Koessa, Way Koessa.
en VestingLessidi, een Dorp, Nagel Comptoir,161Koffi.
26 60Toetop Moelat hier,78Kohati, op Ceram.

56, 57Leeuwaardens droogte, en Eyland,14Kola, Way Kola.
51Lewa, Way Lewa.33Koli, op Kelang. 108De Ley, by Larike.Kolle Kolle, een Strand by Caybobo.
83Leynstoe een Dorp52.Koroloewe, op Ceram. 16Leypzig (Jan van Besoekt Boero ’s Binnen Meir61Kottaroewa, een deel van Z. Ceram. Ey-Leytimor , een deel van Amboina’s bysonder29Kowan, op Amblauw.

117land152Kramen der Vrouwen hier gemakkelyk.
342Levens wyse hier.C6Krytbergen op Ceram.

14Lia, Way Lia
Lian, een Dorp op Ceram, 66. ofLien, een DorpL.

96. 103op Hitoe.Laa, Way Laa, een Rivier, 5. by Hoeconaloe, 114
Liederen der Amboineesen, hunne Gedenkboeken. 24HouteLaala, een Dorp op Hoewamohel , 44.

44. 48Liela, een Dorp op Hoewamohel.44vastigheyd, en Macassaarsche Vesting.
26. 10713 Lien, op Hitoe.Laba, Way Laba, een Rivier.

Lyken, door Alfoereezen verslagen, werden niet Be-14Labat Way Labat
234graven.12Labohan ( Pati) op Boero. Ou

Liliboy, een Dorp op Amboina, 115. Pati ontslagen66Lacheroy (Daniel de) Sergeant.
26van syn Bannissement.51Lacka Ela, een Berg op Ceram.

254Lim Thiangko, een Chinees Doctor.4Lagondihout, op Boero, om jong te werden.
27Limoy, op Amblauw.KimeDe Lana, in den Inham van Amboina, 114.
13Lisa, Way Lisa.114laha Hasi nier.

79 Lissa, Way Lissa, op Lessidi.Lahiali, een Dorp op Ceram. 3
I12 Lissaloewa, een Dorp op CeramLahoena, Way Lanoena, een Rivier.
7 154Lissabatta, een Dorp op Ceram.70 9Lakamay, op Ceram.

Lisseali, op Ceram.115Lalong, Way Lalong, een Rivier.
Lissella, een Dorp op Boero.5Lama, Way Lama, een Rivier.

66, 102.Litsjing, Radja Saway.246Lamheyd.
SynLocmans bericht wegens Nova Guinea, 216.246Landsiekte.
218groot Gesag op Keffing.6Lana, Way Lana-

Locki, op Hoewamohel. 4544.242Landvoogd wat hy trekt van ’t Orangkajen Feest.
Loeboe, een Strand op Ceram.Syn 53Landvoogd en desselfs Ampt, &amp;c. 272. 273

115Loehoe, Way Loehoete groote Magt in opsigt der andre Bedienden,
Loehoe, een Dorp op Manipa. 312,73 74 9 274 287.
Loehoe op Hoewamohel. 4C. 43. 44, 5 4714Lao, Way Lao, een Rivier.

Loehoe (Kimelaha ) genomen door de Papoas.12Lapia, Way Lapia, een Rivier
78Loela Ale, een Dorp op Ceram.43Way Lapo, een RivierLapo,
78.Loema Batal, 78. Loema Eloe, of Roemah Eli,

III.107, 110.Larike, een Dorp, en Comptoir,
Loema Helo, 78. Loema Moni, Loema Peloe,synVesting Rotterdam, &amp;c. 109. Opperhoofd
Loema Way.109 53Rang, in komen.

29Loffasili, op Amblauw.113Larier, Way Larier, een Rivier.
115Loloe, Way Loloe.14Lafiatta, Way Lafjatta, een Rivier.
113Lori Hoewa.13op Boero.Lassiali,
61Lota, Way Lota.69.79.Laffilenoe, of Lassalehoe, op Ceram,
96Loyen, op Hitoe.123113.Way Lateri, een Rivier.Lateri
deLuciëla, op Hoewamohel, 45. Verovert door78.53en des selfs Koning.Latea,
46Heer van Diemen.66.Latim, een Dorp op Hitoe-

enEen RivierLatoe, een Dorp op Hitoe, 96.
M.e,Way LatDorp op Ceram, 64. 66. 67. 79.

155Maaltyden der Amboineezen.op Boero, 14. op Hoewamohel,36. Op
62Mabekoe-Rif, op Ceram.83Noessa Laoet.

348Macassar, Waaren van daar hier gebragt.122Latoehalat, een Dorp op Amboina
269Macassaaren hier woonende.78Latoe peloe, een Dorp op Ceram.

Maccahala, of Maccahale, op Ceram. 78. 179
102.Latoe Poloenoeno, een Koning.

8Maccanobal, op Ceram.121Latoe Sapoelalang.
66Macuala, op Ceram102Latoe Wiloeloe.

Een dorp op Boero. 6Madjapait, Ayer Madjapait, 99.55Laulata, een Dorp op Ceram.
op't Moors GeloofMahhdoem, eerste planter van65Laulissa, een Koning.

Loehoe 46. 4748Lauwa Lauwa , een Hoek op Hoewamohel.
Mahoe, een dorp op Ceram, 6y. Way Mahoe. 113114Lawa, Way Lawa, een Rivier.

65Makariki, op Ceram.6Lawadyn, een Kimelaha
Makinan, een Rivier. 53. 66164Laymoe, een Dorp op Ceram.

68Makoressi (Capitein) op Ceram.10426.Layn , een Dorp op Hitoe.
Valala, op Ceram. 78249Lazery

Malawa (Noessa) een Eilandje. 4313Lea, Way Lea.
Maleitsche Taal. 244, 45117, 120Leahari, een Dorp op Amboina.

56Mali Mala, Krytbergen op Ceram.96, 105Lebalehoe, een Dorp op Hitoe-
Maloeka, op Ceram 6764Lehoroe, een Dorp op Ceram.
Maloan, een Rivier, en dorp op Ceram. 7952. 78,Leyden, eers Vesting op Hitoelama. 2

Mamalo, op Hitoe 96, 10215Leksoelo, Way Lek soelo

Mangga’sboonen, op Hila, 100. In de Mardheyka. 134Lela, Way Lela, of Way lla, twee Rivieren, 1093 114
Mani, een dorp op Ceram, 66. 78. 79. Way Mani,Leliali, een Dorp op Boero, en Coracora. 6

een Rivier 6Leliato genomen door de Papoas. 54
6 Manipa, door D. Parent, en de Heer van der StelLere, Way Lere.

bezogt 24Leffi Pateh Lessi. 48
ManisYy3
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217Manis (Goela
78Manoe Meten, een der drie Capiteins op Ceram.
81Manoe Salewane, de koningsvogel.

160)Mantel van Staat der Christenkoninginnen.
83Marcasita, een Bergstoffe.

134Mardheyka. 117, 123.
256Mardheykers.
78Marihoenoe-

130Markt van Amboina.
16Marlattang, op Boero.
6Maroelat, op Boero

10Mars bericht wegens Boero’s Binnenmeir.
8Massaleoe, op Ceram.
6Massapait, Way Massapait.

29. 31Massavoy, op Amblauw.
139Masferette, op Boero.

eersteMassili, een Berg, een dorp op Hoewamohel
36moedergrond der Nagelen op Ceram. 37
60Massoy, een Speceryschors
53Mata Lima (Poelo) Eilandekens.

217Mataik.
52Mattoean, een der drie Capiteins op Ceram.
16Meir op Boero zie Binnenmeir.

249Melaatsheid.
114Melishoek.
159Melk, Clappusmelk.
13883 84Menscheneeters, de Noessalauwers

Jer¬en hunneMessowal, een Eiland der Papoa’s,
56

gaderplaats Hote.
Wit-Middel tegen verscheide ongemakken, tegen de

252tevloed.
41Mira, Ajer Mira, op Hoewamohel. 39.

131Misdaadige driemaal gehangen.
31Miskiten Eiland by Manipa.

159Misten, of Mesten der Akkers hier.
256Misticen Vrouwek leeding.

4Moamkoe, een Eiland.
8.Moelana, een Eilandje, onnoozele hier.

269Moeloepesi.
36Moeloet, een dorp op Hoewamohel.
C7Moeroetetto, op Ceram.
29Monesani, op Amblauw.
46Moors Geloof door wie geplant op Loehoe.

101Moorze Tempel op Hila.

219Moreel, een Banda ’s Borger.
HitoelamaMoris neemt het Spellewerkskussen op

3weg.

C. 106Mofappal, op Hitoe.
Moti, een Eilandje. 53

254Moxa ’s Werking.
L69Muilen, of Tsjeripoe’s.

N.

Naamen der Orangkaja’s op Boero, 9,16. op Am-
29blauw.

152Naam, Zuignaam der Ambonze kinderen

Nagelen der vingeren rood te maaken hier gemeen. 165
Door dieNagelen , weleer op Boero, nu niet, 27.

van Cambello eerst uit Ternate op hun land ge-

bragt, 37. 38. 40. 48. 350. Ontdekt op Oelasoe¬
ni, 198. Gezogt op Hatoenoeroe, 199, 200.

Groote Na-Oitgeroeid op Scroelau, enz. 44.
gelboomen op Seroelau en Anin, 44. Nagel¬
of Hatzilgelden, 246. Nagelryke plaatzen, 44.
45 48.64 89 94. De Hitoeezen tot d’aanplanting

Libbalenoe,van Nagelen gedwongen, 101.
105, 118Hitoe, en Sopa zeer Nagelryk.
117, 118Nako, op Amboina.

14Nala, Way Nala.
83Nalahia, op Noessalaoet, en ’t Warmwater.

II1Namakoli, by Alang.
51Naman, Way Naman.
29Namkatti, op Amblauw.
14Namlea, Way Namles, enFabel van den Weerwolf.
29Namma, op Amblauw.
156.Nanam, Way Nanam.
14Nauoe, Way Nanoc.

ER.XW

32, 41’t Nassausche Gat by Kelang.
26. 105Nau Binau cen Oeli.

1069Vau, een dorp op Hitoe, en Vesting hier.
205Neira (Thomas) Pati van Ouw.
41Nibono, op Hoewamohel.
55Nintoepa.

Way Nipel.Nipel,
Noessa Nitoe, en OclaWay Nitoe, 4. 135.Nitoe.

4Eilanden.Nitoe
78Niwel Tetoe, op Ceram.

44Noam, op Hoewamohel.
4een Eilandje.Noambgul,

10456.Nochahali.
66of Noekauloe, en Noeaula.Noeauloe.
38op HoewamohelNoehata,
44of Noecehoe.Noeheloe,
978Noekohey,op Ceram

64Vockauloe
40Noelaâ, op Hoewamohel.

67Noenoesakko, een zeldzaame Boom.

54Noeoeloe, op Ceram.
Heli,Noessa Cossa, 69. Ela, een Eilandeken, 43.

79hooge Bergen op Ceram.
Noessalaoet,een Eiland, Dorpen en Vesting,enz. 8284.

Staat onder Honimoa, 9o. Koningen van Kilang
oorspronkelyk van hier, 119. Zyn Menschen-

23eeters.

54Noessa Oelat, 68. Oelat, Eilandekens.

26Noessatapi, een der vier Landvorsten van Hitoe

78Tehoe, op Ceram

Noesselehoe, op Ceram. 8
Vollot.

89. opLibbalehoe, 105Nootenboomen, op Ouw,
121op Hatoemoeri
216Nova Guinea

Nuniali, op Ceram, 50. 78. Hoofd van een Land-
Orang Toenas weerbarstig-rvergadering, 79.

heid, 195, 196. d’Orangkaja belooft aan ’t strand

te komen woonen, 196. Versche klagten over
denVan de Orang Toeha's overhen , 196.

230Orangkaja

115Nuntatti, Way Nantarti.

O¬

54. 65Obin, op Ceram.
en kin-Obselans Dochter aan een Cayman gepaart

12deren ’er af-
13Ocka (Poeso) een Eilandje.

Ocka Nitoe, Ocka Choewai, Ocka Talla. 43

1.Ocki, een Dorp, en Rivier op Boero.
Ockoet, op Ceram.

160Oebi

115Oekoholi
198Oelasoeni, Nagelen hier.

Oelat, Way Delat, 45. Een Dorp. 88. Koning,
zyne moorden en dood, 179. Eerste Predikant

89nier geplaatst.

54Oelatkit, een droogte op Ceram.
42Oele, een Berg op Hoewamohel.

78,9Oelesoeri.

een Gespanschap, Oeli Helawan , ’t eerste opOeli
Saylessi, ’t tweede, 96. 102. Sa-Hitoe, 56. 97.

’t vier-96. 103. Hatoenoekoewani , ’t derde
Nau Bi-’t vyfde, 96, 104.de, 76. 104. Ala,
2, 106.Solematte,96. 105.nau, ’t zesde,

Hoord van yder Oeli.
102Seme, Way Oeme
61Sendor, op Ceram.

Oeniassa, zie Oeriassa.
6Serfa, Way Oerfa.

73 94Oeriassa, en Oeniassa, een Strand op Oma.
107Oerien, by Larike, 107. Een Corporaal hier.

117. 123Oerimessen.
52, 220rOerong, op Ceram.

121, 161Oessen (Pati
30Sewane, een hoek op Manipa.

Oewen, een Berg op Ceram.
Oker
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5op Hitoe ’s korte landweg.Oker, verscheiderlei,
8Olesoeri, op Cerain

255Olien, (Ambonze) verscheidene.
117Olifant, een Rivier.
90Olon, op Hitoe¬
en91. Dorpeneen Eyland , en Dorp,Oma

Ce¬des Schryver-Warmwater , &amp;c. o1; oa-
vaar op dit Gebergte, 92 Dorpen op Ceraim

95hier onder, os. Caybobers wel eer hier.
25.Omloop, of Coerap.

66Omon, op Ceram
OuOnin, in Nova Guinea.

252Oogen-middel
Oorsprong, der Koningen van Iha van een Calappa

derRadja, 87. der Alangers, van Aal, 116
derRivieren Waytomo en den Olifant, 117.
140Amboineesen, 1 39. Van veelen uyt een Ey

141140,Van Slangen, Boomen, &amp;c.
172Ooorcieraaden der Amboineesen.
160Opdissers der Spyse
114Opolari, Way Opolari.
2699Opperkoopman, syn Ampt, en Instructie.
279294, 295, 208.
220Opperhoofden der Buyten- Comptoiren Instructie.

Opperwondheelers Ampt. 337
16Orangkaja ’s op Boero, hun rang en naamen.

anVan Lessidi, 40.Van Loehoe, 45, 46.
CaEla-Cambello, 40. Van Assanoedi, 42.

piracan, 50. Van Kefing, 60. I-Jan Oeroe
Tam¬op l'anoeno, 68. Cameras opHitoe, 97.

10.malessi in de Keten.

24.Orangkaja ’s Feest, en reden van dien, 240. 241.
182Orembaey.

180Oude Lieden onder de Amboineesen.
Ouw, een Dorp op Honimoa, 89. Pottebackers,

en Nootenboomen hier, 89. Thomas Neira
205Pati nier.

P.

5.Paa, op Ceram.
341Pachten.
113Gracht op BaguwalaPadbrugge, maakt een

Syne eerlykheyd, in 't Gerichtwerd lam, 136.
26.onkreukbaar door geld.
159Padden -stoelen, een leckerny.
260Pader, een Corporaal.
78Paysocke, op Ceram.

158Papedo-bry
36Papero, op Honimoa.

Papoas, Nestelplaats op Ceram, Cara, 53. Nemen
Leliato en Lochoe gevangen, 54. hunnen han-
del met de Ceramse Dorpen, en hunne Colonic

opHote , 55. hunne vergadering op Rarakit. 57
Papoeti, op Ceram. 53

D. Farent’s verrichting op Boero, &amp;c. 24, 237
70Passalehoe, op Ceram

79Passinaroe, op Ceram.
Patan, een Vergadering der Alfoereesen

123Pati, een Dorp.
67, 68Paunoessa, op Ceram.

Pauwayl, op Hoewamohel.
4.

4Persela, een Baey by Assaloedi.
Pela, een Hock op Boero.

170Pelimao ’s geval.
cL. 10¬Pelissa, op Hitoe.

Pelauw, op Oma. 2

172Pementa.
EnPermata, op Ceram, by Hatoewe, sa, 55.
55handel der Papoas hier.

67Piha een Dorp op Ceram.
uPianape, op Ceram.

Pinoe Somoerim.
69Piroe, op Ceram.

Poepeloewi, op Ceram. 50
Poeteh, Way Poeten, een Dorp.
Pokoele, op Ceram.
Politicqen Raad 28

WY ER.

96, 102Poloet op Hitoe.
Lauw Water hier.Porto, op Honimoa, 87. 90

248Pokken (Ambonsche

248247.Pokjens der Kinderen.
145Pontiana.
182Praeuw.

Predikant, Maaltyd voor de Neerduytsche Predikant,
die ’s morgens Predikt , seer moejelyk by den
Landvoogd, 272. Eerste Predikant van Honi-
moa op Oelat geplaatit, 88;. Des selfs rang hier

20op Oelat.

176Du Pree ’s Schelmstuk ontrent Pelimao.

Quaalen, Middelen tegen verscheydene der selve.
252254

Quaus, op Ceram. 5758

R.
Raad , Politiken Raad, of Raad van Politie 338.

7
Van Justitie, Appel339. De Land Raad , 339

Bata-opvan de selve tot den Raad van Justitie
via , 340. Van Weesmeesteren , Van340.
Kleine- en Huwelykszaaken, 340. Chi-Van

340neesche Boedelmeesters.
Raadpleging 's Middelen der Alfoereesen 8175,
Rabana; een Trommel, en opgeheldert. 150, 164
Rapport van een Hongi-Tocht 19.
Rarakit, een Dorp op Ceram. 21557.

Vergader plaats der Papoas en Bandaneesen. 57
Rea, een Hoek op Boero 13

15Rebbe een Dorp op Boero.
173Reepi.

Oude Regeering der Amboineesen 245
36Regenmoesson swaar in Amboina.

Ria Oeritta, een Strand. 23

62Riboet, een Dorp op Ceram.

19.Du Rieus Rapport van de Hongi-Tocht.
Ten Rhyne (Doctor 249

8Riharoewa-Heroe, een Dorp op Ceram.
156Ryst, by de Amboineesen in gebruyk.
78Rissaroewa, op Ceram.

75Risseari, op Ceram 40

Rivieren, by een Mensch vergeleken by de Ma-
leyers. 117

Roeba, een Hoek op Boero. 13
Roehoe, Way Roehoe. 117

9I,een Dorp op Oma. 94Roehoemoni,
Roemah78. Roemah Ela, 53. 78. 79.Roemah Ahi
elat, 54.Soekate. Roemah Tameri,60. Roemah
RoemahRoemah Lait, Dorpen op Ceram, 66.

Ite, een Dorp op Boero 914

067,Roemakay, een Dorp op Ceram,
Roemala, een Dorp op Ceram.

51Roemaray (Patti
120117,Roeton, een Dorp
66Roewatta, een Rivier

114Roodenberg, en Schoon gesicht hier.
252Roodnand, Middel'er tegen.

45Rora op Ceram. 44.
126Roymeesters Instructie van Amboina.
26Ruis, een Rievier.

S.
70Saaroe, een droogte by Caybobo.
54jabadyn verovert Lissabatta, Hatoewe , enz.

136. 137Saaisoenen des jaars hier.
Sagoe, Sagoe Borneo, 160. Brood hier van te maa¬

159ken, 156. 160. Wormen, een lekkerny.
160Saguweerdrank

Sahoelau, een Alfoerees Koning, en wat onder hem
53106. 78. Makinan-ftaat, 53. 77. orpen,
Zeldzaame Brug aar hyRivier zyn grenspaal, 53.
77. D. Montanus gevalaan strand komt, 53. 67.
Binnenmeir by Coli, 77.imet dezen Koning, 76.

Is de magtigste der Al-Zyn Strandplaats, 77.
foereeze Koningen. 77

Say-
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Sakete, Way Sakete, en Sakoela. 109. 115 Werking vannodien, en Haircieraaden, 173.
Salamat (Kaitsiili die Steen 232
Salangur, een Berg op Ceram Slaven, Quaade zyn een groot ongemak, en verdere57

EenSalatti, een hoek of dorp op Amblauw , aanmerkingen ’er over, 343. Waarom zom-29.
dorp op Kelang. mige zoo swart zyn. 263.

78Salawane, op Ceram. Sleuteldragen op de schouder, een oude Oostersche
Saleman, op Ceram, 53. 54. gewoonte12Op Boero. 345

Saloe, een Berg op Hoewamohel. Soebiet, een Misties Borger. 21645

Saloekoe, een dorp Soeli, op Amboina.44.45 112

70Soemoli, of Soemoeri, op CeramSalaway, een Bocht op Ceram. 54,55

Soeri Cappa, Way Soeri Cappa. 120152Salven, de Amboineezen zalven zig met olie
72Zalfpotjens. Soetela, op Hoewamohel 4544

Be-Soya, op ’t gebergte van Leytimor, 117. 118Samabo, een Strand op Manipa. 30
6Samalaki. rkomst dezer Koningenneden, 117. 118

209Samaleeuw. Soinoni, een Eilandje. 53

13Samalla. Sole, een Straat by Kelang, 32, 41. Een Dorp 29

7927. Ceram.Samarau verovert Boero, en Manipa. 32 70
Samet, op Oma 9491, Sclothay, een Klip op Ceram. 50

Saniane, een Hoek op Kelang. Somiet, een Dorp, een Ryk opCeram, 52, 67, 77. 7533

Dorpen dezes Konings.78.Saniri, of Patan, een Vergadering van Alfoereezen 78
Weir Saniri een Rivier 120 Somoeri, op Cerain. 50

85Saparoewa, een Dorp en Vesting. 26Sopele, op Hitoe.

Sapalewa, een Rivier. 161Soutmaaken der Amboineezen.SI,5
Sowanggi , lkan Sowanggis vergiftige steekenSapon Sojassoe, op Ceram. en

Sarassa, Imam Sarassa. middelen daar tegen.203 206, 207. 21. 252251.
56 Soysa (Antoni deSarong, Poelo Sarong, een Eiland. 146

Speceryhandel der Javaanen en Macassaaren opSaway, een dorp op Ceram, 54. Vergaderinghier, 204 Kef-

2099 fing, 63. Bosschen by Werimama, 63Corporaals hier. Noo-

teboomen op Gelat, 89.56. 107Sawani, een Gespanschap op Hitoe - 105.op Libbalenoe,
op Hoetoemoeri.Sawalete, op Ceram. 12178

Sawan, middel tegen de Sawan. 254 Speelen der Amboineezen. 165
Saylam, op Boero. 15 Speeltuigen der zelve. 162.

96. 10Saylessi, een Gespanschap op Hitoe Spekberg by Loehoe. 47

Schatting, zie Tol. OpdisschersSpyze der Amboineezen, 157. 160

Springveld, Corporaal op Saway255Schænanti Oleum of Seréeolie. 203 211 213
Scheppen der Amboineezen na de Maat. 163 Sprouwmiddel hier. 250

Schildpadden by Caybobo, en die Quaal. 8, 253 Stadthouders des Konings van Ternate, eerst op Boero.
Schootvry (d’Amboineezen weten zig) te maaken. 150 daar na op Ceram, op Loehoe of Gammason-
Schryver , des Schryvers elendige nacht op Noefsa gi 33 4, 47

Cassa, 69. Gevaar op Oma ’s gebergte, Of92. Steen, 249. Steenbakkeryen hier
135

1019,Larike , door Kiay Maas gered Stel , de Heer van der Stel ’s bericht van Boero ’s
Schulerus rapport van een Hongitocht. 127 Binnenmeir, 19. Zyn Edi vertrek naManipa. 24
Sea, op Bonoa. Straaten van Ambon 125
Sebekiri, een Strand op Cambello Swart zyn van zommige,wat 'er de reden af zy. 346
Sekreeten, by de Amboineczen niet. Swavel op Honimoa,151 90¬ op Hitoe by Essen. 104
Selar, op Manipa 30 Swauko, of Swehoko,op Ceram. 65
Selam, zie Sielan
Senay, op Bonoa. T34
Senalo, op Hitoe. 2. 100 Taâ, of 't Suykerbrood by 108Larike.
Serée, en Sereeolie 112, 121, 255 Taal, Ambonsche, 243. Maleytsche. 244
Serit, een Dorp, en Hoek. 127 Tabaula, op Manipa. 31
Seroelan, op Ceram, 44. en onnoozeNagelryk, Famolo, op Hoewamohel, 40. op Ceram.

volk. Tabioli, op Ceram. 7644Seroemahoe. Tagalissa, op Boero.117 6
Seroewawan. 68, 7 Tanalile, Capitein Radja, op Bonoa. 43

78Seroewolo, op Ceram. Tahi Apon 124
Serolau, een Droogte by Caybobo. 70 Takala, een Bocht, en Strand op Ceram.
Seylale, ontrent het Kasteel. 70117, 122, 123 Talchata, op Ceram
Seylassi, op Amblauw. 29 Talla, Ajer Talla, een Rievier op Ceram deen

Siasse, een Pagar 10 vergaderplaats der Alfoereesen , 6y Ocka
Sielan Binauwer, en Stelan. 6162. 66 Talla, een Eylandje 43
Siekten, en Siekenhuis. Tallalale op Ceram. 76130. 131, 246
Sihelshoek, een Dorp op Hoewamohel Talolo, een Hoek op Kelang35, 36, 40 33
Sila, een Dorp 83 Tamalessi Orangkaja Tamalessi. 103

Gilenoe, op Amblauw. Tamilau, op Ceram.29 64 Os
Sima. Tamooeli.127 c6
Singen, en Naamen der Gezangen. Tanafassoe, op Ceram.164. 183
Sipel, een Rots. Tanah Hitoe Messen, een der vier Hitoeesche Land-104

Sirem Ahea, op Ceram. vorsten. 26
Sirisori op Honimoa. 79Tanawa, op Ceram 78.
Siscoelo , een Dorp der Alfoercezen Tanden , houden d’Amboineesen seer suyver 16551. 77.

jes zelfs Strandplaats, Seroewawan 68 Tanita, op Hitoe een Berg 112103.
Sissenirce, op Ceram. Tanoehoel ’s Koning op Ceram67 76 78
Sithiongi o, Chinees Capitein. 258 Tanoeno een Dorp, een Pas op Ceram. 44. 50,65 19
Si- Amblauw. Tapi, een Berg by Assahoedi, 43. Een Bay by29 S¬

Siangen, oorsprong van zommige, en dienst derzel- ricke. III

ve, 140. Goude Slangen, Juweelen, 170. 156Klei- Tarwen-Brood hier.
Tata-
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Tataboang. 162 V.
Tateroega of Schildpads quaal. 253 Vaartuigen der Amboineezen. 182
Tawiri. 123 Vergeven is gemeen by den Amboinees. 149Tean op Bonoa. 34 Verkenseiland, by Kelang. 32, 33Tebalat op Manipa. Verkiezing van Leden van Justitie, 342. VanBor-Teboesoe tenoe poetch een Rivier. 69 gerofficieren 342Tehelia, pati van Cambello. 37 Verminkten weinig onder d’Amboineezen. 180Tehoenina, een Binnen- Meir, op Hoewamohel, a- ’t Rasteel Victoria in Ambon. 129Telahoewa. 206. Vlissingen, een Vesting op Noessa Telo. 18Tenoewa, op Ceram. 63 Vloed, Middel tegen de Witte Vloed 252Telescy, op Ceram. 64 Vogelgeschrey by de Amboinesen in achtgenomen,Temi op Hoewamonel. 41

81, 143Tempel der Mooren op Hila. 101 Voorhoofdciersels der Amboineesen. 171 72Tengah Tengah. 106
Volken, buyten de Amboineesen, in Amboina zyn-Ternataanen in Amboina. 269 de. 256, 269.270Tetoewaroe, een Hock op Honimoa. 129
Voorteekenen goede en quade. 61Thealâa, op Hitoe. 96. 104
D. Van der Vorm 44Thiel, een Dorp, en Hoek. c6. 106 Vos (Lambert ) mede na ’t binnen Meir op Boero. 25Thuyn van de Hr. Engel, 123. Van de Heer van Vrylieden in Amboina, 270. Middel van bestaanrder Stel, 133

ier. 346, 319Tiatoe, op Ceram.
78 Vrouwen Gemackelykheen, hier-

343Ticera (Mattheus ) 204 Vlaul, Radja Vlaul.
104Tidore, alle Dorpen van Hote tot Hatoemetenstaan Vuur hoe de Amboineesen dit maken. 161hier onder. 5011— Uwoe, Way Uwoe, een Rivier. 66doreesen, op Tsjico Marassa.

De Vyt. 253Tira, 162. Groote Tifa. 16,
Tihoe, een Berg. 123
Tihoelale W.

7068,
Tijouw 3 Waaren, Ambonsche, Macassaarsche hier350.
Titalessi, op Ceram. 66 gebragt, 348. Javaansche, en Batavische,348
Titameten. 210 Balische, en Bimanesche. 319
Titaway, 82. Wat Dorpen hier onder scheppen. Waccal, op Hitoe.83 . 123
Tiwi Ari, op Ceram. 70 Waccasinoe, op Larike, 1o7 III.Klip in Zee,
Tobo op Ceram.

62 107. Top-Baey. 107
Toeban, op Manipa, Wadan.30. Pati Toeban , eenders 15

vier Landvorsten van Hitoe. Wagthuizen der Borgers.50 130
Toedong. Wana.169 17

Toehaha, 86. Geval deses Konings met een Cay- Wanalela. 105
man. 87 Way, of Wei, beteekent Water of een Rivier

Tochoeloeboe, op Kelang. Wayhaha, 120. Wayhoeki, 123. Waymarta,33 of
oeloeheli. Aumatta.41 78

Toeloesey. Wayop Hitoe, 103, 111. Tanitas gebergten, Weg-55
Tocloesoe,op Bonoa. loopers, en Harsboomen hier, 103. Hertenjagt
l'ocpasau, een der 3 Alfoercesche Kapiteyns. hier, 111. Corporaal hier, II1. Way Sina.
l'oetabaroe, Way Toetabaroe. 14 15

Toetohatoe, een der vier Vorsten op Hitoe. Waypaliti, op Hitoe.
6626

Toctop Moeloet, een Vesting 14 Waypoeteh, op Hoewamohel, 44. 48. Is zeer Nacel¬
Toewa een Hock op Cerams Z. Kust. 67 ryk. Geeft de Nagelen eerst aan Hitoe. 48
Toy Koete. Waysama.120 14
Toysapo Waysamoe113 79
Tol, der Kelangers aan den Koning van Ternate. Walela.33 44Bonoers aan dito. Wamoele.34 44
Tolenoe, een DorpopHitoe, 96, 104. Cayoe Poeteh Wamoeela, ep Ceram. 78

en Seree hier, 112. Schoone Weg tusschen dit Vandelwegen in Ambon. 135
Waome.en Soeli, 112. Schoone Herten Jacht hier. 106 123

Toloeti Naori.62, 66 8
Fomaboe, een Berg, en Dorp op Boero. Wapenen der Amboineezen) 182
Tomaleloe, op Ceram. Warka. 66
Tomilchoe, op Manipa, 30. op Ceram. Warmoela1967. 17
Tomoe, op Hitoc. 28 Warmwater, op Nallania, 83.66y op Porto, 90. op
T’omoewara, op Manipa. 30. 31 Oma, 91. opTengah Tengah, 106. Tusscken
Tomo, Way Tomo, een Rivier op Hitoe, Vay en Tolehoe.op93. 112

Leytimor 133 Waroe, Oud en Nieuw Waroe.117. 56. 57. 214
Tommol, een Strand op Hitoe. Wasoa.103 78
1ono, op Kelang. Wassia.33 C6
Toteriha, of Bruidschat. Wasschen gemeen in Amboina.152 151
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Ambonsche saaken uyt de grond opgehaald uyt een Boek van den Moorschen Priester
Ridjali, Vervattende een Geschiedenis van het Land van Hitoe. Wat Landen van
Amboina van ouds bewoond zyn. Wie de eerste op Amboina sich quam nederzetten,
en waar. Wie de iweede ; en waar, en by wat geval. Hassan Soeleyman’s verhaal van die
geval. Bericht des Konings van Hitoe Lama wegens het selve. De derde, die sich in
Amboina quam nedersetten, en waar. De vierde, en waar. Hassans verhaal hier on-
trent Nader verhaal van den Koning van Hitoe Lama. De vier bevolkers, en Eerste
Hoofden van Amboina. Naamen, die zy naderhand voerden. Verhaal van de saaken

Verhaal hoe deonder hen in Amboina, volgens Ridjali’s aanteekening , voorgevallen.
Portugeesen in Amboina, en op Noessa Telo of Assaloelo gekomen zyn. Wat die van
Assaloclo van deze Portugeesche schipbreukelingen verhaalen. En wie van hen dez.
Landen eerst ondekte. Antoni Brit voert op Hitoe allereerst den naam van Capitein
Hitoe in. Na welke tyd de Portugeesen zich in Amboina hehben nedergezet, en hoe de
Hitoeesen dit opnamen. Die hen met zagtheid verzoeken te verkuizen. Waar opdie van
Hative hen by zich verzocken. Orangkaja Bermein etc. na Goa om hulptroepen gaan¬
de , werd daar met zyn zuster gedoopt. De Hitoeesen verdryven de Portugeesen van hun
Land. Van waar zy eerst na de Poka , daar na nader aan Melis hoek , en eyndelyk na
Leytimor verhuyzen, en zich ontrent den Roodenberg nederzetten. Lopez D'Azevedo
komt in Amboina. Zyne verrichting aldaar. Oorsprong van 't Mardykers-Quartier in
Amboina. Hoe die van Sova die vesting der Portugeesen aanzagen. Dog wierden
Christen. Azevedo veroverd veel dorpen voor Portugal. Zedert welk jaar de meeste Am-
boinesen onder de Portugeesen gestaan hebben. Verscheyde Dorpen verzogten Azevedo
om Priesters, na wiens vertrek de Christen-Godsdienst nog meer doorbrak.

Buyten dit zyn Boek, Hhakajat Ta- Uyt eenle begeerte heeft, om de zaa-
nah Hitoe, dat is, de Geschiedenis van Bock vanken van belang , van tyd tot

de Moor¬het Land van Hitoe, genaamd, en metPtyd in Ainboina voorgevallen,
che Prie-

een Arabische letter in de Maleytsche gerRidi--te weeten, zal het niet qualyk
Taal, gelyk wy elders reeds gezegt heb-linemen , dat wy die van zo hoog, als
ben , beschreven, zouden wy hier afhet ons cenigzints mogelyk is, ophaa-
niets, of zeer weynig, weten, alzo menlen.
in hare oude Liederen nog iets, dog zeerWy zyn in opzigt van dit Stuk zeer
verward, ontdekt heeft; het gene wyveel aan zekeren Amboinces, Ridjali, ver-
overslaan , om dat deze man het onsDit was een MoorschPriester vanpligt.
klaarder, hoewel zo beschaafd niet, alsde Kust van Hitoe, die ons in ’t verhaal
’t wel behoorde, te kennen geeft;datvan den Oorlog der E. Maatschappy met

Hy wy hem, alzo hy maar een Amboinees,Madjira meermalen voorkomen zal.
en ook de eenigste schryver van Ambol-tende eenjaa-was toen een man van ruym zestig
na is, ten goede houden, gelyk wy hemtren, en heeft zeker, Manuscript geschie-

denis vanschoon een vyand van ons (dat op zyngeen ik bezit, nagelaten, waar in hy de
het LandGeschiedenissen van ’t Land van Hitoe, plaats blyken zal) met veel reden nog
van Hi-

seer daar voor moeten danken.en te gelyk de eerste beginzelen van het toe.
Zo het my toeschynt, zyn AmboinaLand van Amboina, beschryft, aanwy- Wat lan-

den vanzende , wat menschen daar eerst in ge- en de Uliasser Eylanden van ouds woest
Amboinawoont hebben, en hoe de een na den en onbewoond geweest, en ik kan nit
van oudsanderen daar in gekomen is, en zich daar zien, dat op de Eylanden Manipa, Am-bewoond

in heeft vast gemaakt. blauw, Bonoa, of Kelang, mede van zyn.
II. DEEL VAN AMBOINA. ouds
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ouds eenige Menschen gewoont hebben.
Ontrent Boero, een groot Eyland, heb-
ben wy veele redenen van twyffeling,
aangezien daar Berg-Lieden gevonden
werden, die aldaar inboorlingen schynen
te zyn. Dat het Groot Eyland Ceram
van oude tyden af bewoont geweest zy
zal ons aanstonds uyt de eerste ingezete
nen, die ’t Eyland Amboins bevolkt heb-
ben, klaar blyken.

De Eerste , die Amboina, volgens ’t
eerste Hooft-stuk van Ridjali’s verhaal ,
bevolkte , , was Pati Selan Binaur-

Hy quam van zyn Dorp, dat ontrent de
bogt van Tanoeno lag, en naderhand tot
een Moeras geworden is, zo my Hassan
Soleiman verhaalt heeft- want dat vind men

by Ridjali niet. De plaats, daar hy eerst
aanquam, was daar nu Hitoe Lama op
de Kust van Hitoe legt, alwaar hy zig
op zeker bekend gebergte, Paunoessa,

nederzette. Wanneer dit gebeurt zy,
verhaalt hy niet; maar uyt het vervolg
zullen wy aanstonds meer licht wegens
dezen tyd krygen. Niet lang daar na
geschiede het (zo Ridjali in zyn ade ver-
naal zegt) dat de Koning van Toeban,
op Java, met zommige van zyne bloed¬
verwanten, by het stygen op den throon.
niet in al te groote vriendschap levende.
zekere tak der zelve, twee broeders, en

een zuster, zich van hem afscheydde.
Zy waren Kijay Toeli, en Kijay Daoed ,
en de zuster, Nyay Maas, genaamt. De¬
ze vertrokken met een Vaartuyg van Ja-
va, en quamen op het Land van Hitoe
aan, en wierpen ’t Anker in een bogt
Hoesckaa genaamt. d’Oudste broeder
stapte daar te land, maar vond nog men-
schen , nog dorp, tot dat hy eyndelyk,
een hond gewaar werdende, besloot,
dat 'er ook menschen moesten zyn. Hy
ving dan dien hond, deed hem een bon-
delken om den hals, met ’t een of ’t an-
der, dat hy geplant had, en liet hem toen
weder loopen. De hond , weer by zyn
mecster gekomen zynde, en die bespeuren
de, dat hy dit bondelken om den hals had,
zag wat daar in was, en stelde uyt het
zien van die vrugt vast , dat 'er vreem-
delingen aan 't strand gekomen waren
gelyk hy dit ook tegen zyn dorps-volk
zeyde. Dierhalven nam hy die vrugt 'er
uyt, deed ’er weer andere vrugten van zyn
land in, en zond den hond weer na 't

strand toe, ’t welk van deze Toebanders,
of vreemdelingen , gezien zynde, zey-
den zy tegen malkanderen, laat ons gaan
zien, waar dat dit dorp is, en waar die
menschen zyn, die den hond dit mede
gegeven hebben. Na dat zy halver weg
gekomen waren, zagen zy een man, dien
zy by zig riepen, en die hen de weg na
het dorp wees, in 't welke gekomen
zynde , vernamen zy, dat hier alles te
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koop, en zeer wel te leven was gelyk
zy dan van tyd tot tyd ook in vriendschap

met Pati Selan Binaur, en zyn volk, ver
keerden.

HassanHassan Socleyman, een Moois Pric-
Soelcy-ster, naderhand Orang Kaja van Hila
mans ver-met de naam van Orang Kaja Boelan
naal vaneen zeer gaeuw en verstandigman, heeft

dit geval
my dit wat klaarder verhaalt, en daar by

gevoegt, dat het hoofd van dit Javaansch
vaartuyg Pati Cawa genaamt was, en
dat hy allereerst op Hoetoemoeri aan-
quam , alwaar een van de zynen te land
trad, die aldaar de eerste Koning van Hoe
toemoeri wierd. Dat hy, van daar met
zyn vaartuyg vertrokken zynde, ook op
Pasir Poeteh aangierde, en daar mede een

van zyn geslagt liet, die daar de eerste
Orang Kaja wierd, van welke de je-
genwoordige Orang Kaja Lilobesi een
echte Nazaat is. Van daar vertrok hy
verder na de Kust van Hitoe, en had ,

ontrent Hila gekomen zynde , ’t geval
met dien hond, welken by eenigen Ajuyn
om den hals bond , waar mede hy in de
Negry quam, daar men hem dien Ajuyn,

merkende daar uyt , dat 'er vreemdelin-
gen op ’t strand gekomen waren, afnam,
en eenige piessangetc aan den hals bond,

dat eenige maalen , tot dat zy eyndelyk
oy malkanderen quamen, gebeurde.

Naderhand heeft my de Koning van Bericht
Hitoe Lama, Kila Keli, een zeer ver-des Ko

nings van
standig en ervaren man in de Moorsche

Hitoe
schriften, en een rechte nazaat van dezen Lama
Pari Cawa, noch netter omstandigheden wegens
van dit geval, die ik by geen der twee het zelve
eerste vind, en derhalven hier by voegen
moet , verhaalt

Hy zeyde dan, dat de Koning van
Toeban zes zoonen, en eene dogter,
Njay Mas, had, en dat de jongste zoon
van die Vorst, Pattoeri genaamd , pas
thien a twaalf jaaren oud zyn vader op
zekeren tyd water, om de handen te was¬
schen, zullende geven, het ongelul had,
van de Gindi, of steene water-flcs, te
breeken , waar over zyn vader zeer ver-
stoord geworden was, ’t geen hy zyn
minne-moeder, Besi Manoero, ging klaa-
gen.

Hy vertrok daar op al pruylende van 't
gebergte af na beneden, en na het strand
toe, teekenende nog op dien zelven nacht
cen jonk, met alles , wat 'er tot zo een
vaartuyg behoorde , op een zand-plaat,
daar ontrent gelegen, af. Daar op bad
ny den Hemel (alzo de Javaanen toen nog
Heydenen waren, en God nog niet ken-
den) dat die hem , zo hy van vaders en

moeders zyde van geen Koninklyk ge-
slagt was, geven wilde noit van die zand-
plaat af te komen, dog zo hy daar waar-
lyk van gesproten was , dat die hem dan
zulk een schip, met al zyn toebehooren,

als
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als hy daar op geteekent had, verlce-
nen, en uyt de baaren wilde doen te voor

schyn komen, dat op zyn gebed ook net

volgens zyne teekening geschiede.
Ontrent dezen tyd zogt zyn oudste

broeder, Pati Cawa, en zyne zuster, Njay
Mas , hem over al, die hem eyndelyk
daar ontrent vonden , versoekende, dat

hy weer met hen te rug zou gaan. Hi
zeyde, wegens zyn vaders toorn, dat niet
te durven doen. Hun fmecken hielpniet,
en hy wilde aanstonds van daar vertrek

ken , waar op zy beyden ondernaamen
met hem de reyze mede aan te gaan. Sy
quamen eerst ontrent het Eyland Mani-
pa by een klein Eylandje, na hun land
nu Poelo Toeban genaamt , dat, zeer
dicht aan land gelegen zynde, eenige van
hen uytlokte om aan de wal te gaan; dog

de zelve, wat te lang vertoevende, zyn
daar gebleven , en een van hen is nader-
hand de eerste Orang Kaja van het dort
Toeban op Manipa geworden.

Ondertusschen verzeylden de andere

met Pati Cawa van daar, en gierden op
Negri Lima op de kust van Hitoe, aan
daar weder volk te land ging, na't welk
zy sa6 mylen gewagt hebbende, en
ook deze niet te voorschyn komende
zo lieten zy die daar, en vertrokken af
verder op, en vernaamen naderhand, dat

twee van hen, Toekang, en Sopalioe ge
naamd, daar Orang Toeha Toeha, dat is

oudsten, of Medebestierders, van het dort
Latea geworden waren. Naderhand quam
Pari Cawa op Hoetoemoeri, alwaar
weer cenig volk om bouw-stoffen aan
land ging , die mede daar bleven , van
welke naderhand een Palf Toenawa de

eerste Koning van Hoetoemoeri gewor
den is. Van daar gierde hy tusschen Pa-
sir-Poetch en ’t dorp Soeli aan, daar ook
cenig volk te land stapte, die daar ook
bleven, en van welke de eenc, een van
Orang Kaja Lilobesis voorouders, Hoofd
van Pasir Poetch, en de andere Hoofd
van Soeli wierd. Van daar staken zy na
de over-wal, en quamen op Hatoesoe-
wa aan, daar zy met eenig volkaan lanc

gingen, een van welke de eerste Orang
Kaja van Hatoesoewa geworden , en
welkers naam Tama-Ela-Peloe geweest
is, gelyk de zelve nu nog by den Orang
Kaja van dat dorp gevoerd word. Buy-
ten dezen bleef 'er ook een, Tahalele ge-
naamt, die Orang Tocha, of Kapala So-
dat is, Hoofd van een buurt, of gehugt
wierd; makende eerst hare negr; op
Hatoesoewa op den hoek, Metaoeloe-
Hoelan, dat is, de deure der Maan, al-

waar die Orang Kaja zyn eygen wasch-
plaats voor hem, en zyn vrouw, zeer

heerlyk met bloemen enz. na de gedaantt
der Maan, uytgehouwen had.

KEN.
Hier van daan staken zy weer over na

de Kust van Hitoe, quamen op Hitoe
Lama aan, en vonden daar een hond op
strand, welken zy een bondelken met

Ajuyn, zout, peper, en eenige andere
Javaansche Koopmanschappen, om den
hals bonden , om dit hun geschenk aan
den Landheer, die zy vast stelden daar
te zyn, tebrengen. De Landheer, dit ge-
zien hebbende, nam 'er die snuysteryen
af, en hong dezen hond weer eenige
vrugten, als Lancas, Djamboe, Soe
kom, enz. tot een rist aan een geregen,
om den hals, waar mede de hond zo ras

niet aan strand gekomen was, of Inang
Pengaso Besi, dat is, de voornoemde
Minne-moeder, zag dat, en bragt ze
by Pattoeri, en by Pafi Cawa. Ook
bragten zy aarde van land, en woegen
die tegen hunnen ballast, die niet anders
dan swart zand was, alzo die jonk maai
uyt die plaats op die voornoemde zand-
plaat zo verrezen, en ’er geen andere bal-
last van Pattoen geteekent was, bevin-
dende het eene zo swaar als ’t andere ,
waar op zy goed vonden dien ballast aan
land te brengen , en ook zelf daar aan

eetland te gaan. Zy maakten daar ten
sten eenigelicht opgeslagene hutjes, ge
duurende welk werk de Landheer zelf,
Tomoewolon genaamt, by hen quam, han
delende met malkanderen eerst door wy-

zen , en gebeerden, alzo zy mulkande
ren niet verstaan konden.

Ontrent dezen zelven tyd quam ook

hier op Hitoe Lama, Bakar een van de
zoonen van den Koning van Batsjan, met
nog een broeder , door storm tot voor
Lissibatta verdreven, alwaar de eene ,
eerst aan land getreden zynde, Pati van

Lissibatta wierd; dog Bakar anders Na-
ma Soesoe (of Borst-Naam) Noessa tapi,
een titel van ymand tot eenige weerdigheid
verheven, of wel een verzamelaar van de

vergaderingbetekenende, wierd naderhand
ook in dat Ampt gebruykt. Deze Ba-
kar nu was voor af met een Coracora van
Lissibatta vertrokken, en quam toen op
Hitoe Lama als een vreemdeling aan, om
daar als Hoofd van de zynen te handelen.

Wanneer daar ook Gorammers met een
vaartuyg, ontrent Hatoe-Noekoe, by
’t Rievierken Way-Olon quamen (daar
nu de visch-fuyken van het Opperhoofd
van Hitoe gemeenelyk gezet worden)
van waer Bakar hen roepen ging, ter

gelegenheid dat hy met een zet-net uyt
was om te visschen. Zy spraken mede
door wyzen tegen malkanderen, geven-
de hy aan de Gorammers eenige Leman-

Visch, en een Haey voor hun Hoofd, en

verzogt hen mede met hem te gaan. Ook
bood Bakar aan dit Gorams Hoofd
zyndogter aan, met welke hy trouwde.

HierA 2



De derde.

die zich in

Amboina

nederzet

te ; en

waar.

A MBO
Hier moeten wy wat halte houden

om de eene geschiedenis met de andere

niet te vermengen ; weshalven wy nu
Ridjali’s verhaal weder vervolgen.

De derde , zegt hy, die in Amboina
verscheen, was een Prins van Gilolo, al
waar men twee broeders had , eene var

een Gilolose, de andere van een Javaan
se moeder, die beide na de Kroon ston

den, en daar ook recht toe hadden, dog
die van de Gilolose moeder wierd Ko
ning, terwyl de andere om vermaak was
na Batsjan vertrokken, en liet ondertuf-

schen zyn broeders dorp verwoesten, la-
tende hem naderhand weten, dat men

hem tot Koning verheeven, en zyn dort
verwoest had. Hy, die wel zag, hoe d'
saaken op Gilolo met zyn broeder nu ver-
der zouden gaan , wilde niet weer der
waards keeren, maar begaf zig met zync

vaartuygen verder op Zee, wierd verstroit
door een storm, en quam eerst de eene op
Boero, de andere daar na op Ceram, en
andere op Amboina, aan te landen. Een
van zyn volk, Kijay Pati, of Oelima Si-
tania genaamt, ging op Lissibatta te land

Varen wierd daar eerste Orang Kaja.
er3daar na de hoek van Siel afgesakt

een van zyn volk, Sallat genaamd, of
Waij Poeteh aan land gegaan zynde,
wierd ook de eerste Orang Kaja van dat
dorp. Van daar stak die Prins na de kust van
Hitoe over, trad in zekere bogt te land,
en verkoos zig daar een streek tot
het maken van een dorp. In ’t ver-
haal van de Ternataansche zaaken komt
ons voor, dat dit verkrygen van de Gi-
lolose Kroon in der minne tusschen deze

broeders toeging ; dog dit verhaal
schynt nog wel zo waarschynelyk. Wy
zien hier uyt nog den naam van dezen
Prins, nog den tyd, ontrent welke hy
herwaards vertrokken is , dog de voor

noemde Hassan Soeleyman heeft my daar
ontrent deze nadere opening gegeven ;

hoewel zy naderhand ook uit Ridjalis
werk blykt

De Prins, die van Gilolo vertrok, was
Perdana Djamiloe genaamd, en de tyd
van zyn vertrek was ontrent Ao. 1465
De Koning van Gilolo, hun vader, had
vier zoonen , van welke de oudste mei
zyne twee jonger broeders eens na Batsjan
voer, om zich daar wat te vermaken ;
dog als hy nu tot zyn leetwezen hoor
de, dat hun jongste broeder by zyn af-
wezen tot Koning verheven, en hy dus

voorbygegaan was, zo wierd hy daar over
zo moeselyk, en beschaamd, dat hy aan-
stonds de stevens t' Zeewaard zettede

met een vast voornemen, om een nieuw

Ryk voor zigte gaan op zoeken.
Hy quam eerst op Ceram , gierde by

Batoe Caloway, of wel op die Negry

ontrent Nuniali (dat beyde maar een en
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de zelve hoek heeft ) aan, alwaar een
van zyne broeders te land trad, en de
eerste Pati van Lissabatta wierd. Van
daar vertrekkende , en ontrent het dorp
Waypoeteh gekomen zynde, liep zyn
andere broeder met zynen schat door
die daar naderhand de eerste Orang Kaja
van dat dorp wierd. Toen stak hy na
Hitoes Kust over, quam op Hitoe Lama

aan , en vond daar het volk van Pari

Cawa.
Ondertusschen rees ’er eenig geschil tus-

schen het volk van Pati Selan Binaur
en dat van Pati Cawa, dat zo hoog liep3

dat zy malkanderen den oorlog wilden
aandoen. Zy verzogten beyden Dyami-
loe om hulp, die hy hen beyde ook toe-
zeyde , stellende een vaste tyd by nagt
op welke de Javaanen Pati Selan Bi-

naur's vesting zouden aantasten; ook had
hy met Paii Selan besproken, op wat
tyd, en op wat teeken van hem, hy de
poort des nagts voor hem openen zou

Het had alles volgens deze af-spraak
zyn voortgaang, en Dyamiloe quam met
Pati Cawa’s volk dus zeer gemakkelyk

in de Vesting van Paii Selan Binaur, die
hier over ten uytersten verbanst stond ;
Dog Djamiloe zeyde hem , dat hy maar
eeten en drank voor hen klaar maken, en

alles zich wel schikken zou, gelyk ook
geschiede , alzo hy ten eerste de vreede
tusschen hen maakte.

De vierde perzoon, (zo Ridjali ons Devier-
de, diezegt ) die zig op Amboina nederzette
zich inwas de Pati van Goram , by hem maar
Amboin-

Kijay Pati genaamd Hy quam eerst nederzet
Kaijtetto, op de te, enwat voor by ’t dorp

WaarKust van Hitoe aan , ter plaatze , daa
de visch-fuyken van ’t Opperhoofd nu
staan , alwaar hy zig met de zynen ne-
dersloeg by den hoek Noekochali , daar
hy zich in 't eerst stil hield.

Kort daar aan quam daar een Parahoe
van die van Gilolo visschen , die, een
van die Gorammers gewaar geworden
zynde , hem vraagde van waar hy was
en waar hy woonde, waar op de Goram

mer antwoorde, dat hy niet verre van

daar by zekere Rievier zig onthield; van
welk bericht die visscher aan Perdana

Djamiloe kennis gaf, die daar zelf na
toe ging, en aan dit Hoofd der Goram-
mers vraagde , waar hy van daan quam
Hy gaf tot antwoord, ik ben van Go-

ram gekomen , om hier een woonplaats
te zoeken. Waar op Djamiloe hem niet

alleen verzogt, by hen te komen woo-
nen , maar bood hem ook zyn dochter
ten huwelyk aan. De Gorammer, niet
al te haastig hier in, zeyde, dat hy die
zaak eerst overwegen, en hem eerlanc
daar op antwoorden zou.

Ondertusschen bragt hem Djamiloe in

zyn dorp, daar hy alles in zeer nette or-
der
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der , en zo fraey in Djamiloe’s woo¬
ning (een Paleys by Ridjali genaamd )
geschikt, en zulken fracje throon voor
hem vond, dat hy geen swarigheyd
maakte , om zyn dogter, die de vloei
daar voor dien throon veegde , tot zyn
vrouw te nemen , gelyk ook zyn huwe-
lyk met haar ten eersten voltrokken

wierd.

Hassan Soeleyman noemt dezen Pati
van Goram, Mata Lian, en zegt verder,
dat Djamiloe zelf ontrent de plaats, daar
hy dezen Pati neergezet had , eens ko-
mende visschen, en daar Gorammersvin-

dende, hen vraagde , waar hun Hoofd
was, dat zy noemden, gelyk zy hem ook
daar by bragten. Hy vond dezen Pati van
Goram zo wel in zyn gedrag, dat hy hem
verzogt, by zig op Hitoe Lama te ko-
men woonen, en van de plaats, daar hy
zig nu onthield, derwaards te verhuyzen.
De Gorammer had hier in op dit eerste
verzoek geen zin; dog toen Djamiloc hem

zyn dogter aanbood ; nam hy dat aan-
gelyk hy daar op na Hitoe Lama om
zyn Bruyd vertrok. Zy wierd hem ver-
toont , te weten ; een koltelyke opge-
schikte slavin, terwyl Diamiloe's doch-
ter de vloer veegde. Dit deed Djamiloe
die gemeenelyk de by-naam van Bi-

djacsana, in 't Maleyts de voorzigtige,
voerde ) om den Gorammer, als aan zyn
slavin getrouwt zynde, nevens al zyn
volk , tot zyn slaven te maken , en hen
allen dus listig te betrekken. De Go-
rammer, die mede nietgek was, en wel-

kers oog ondertusschen op de dogter van
Djamiloe viel , die hy veegen zag, at
een Pinang , biddende den Hemel en de
Aarde , dat ze, by ’t werpen van zyn
Sap (dat het overblyvend Kaeuwsel van

cen Pinang-vrugt is, dat men wegwerpt
hem zyn Bruyd wilden aanwyzen. Hy

wierp daar op zyn Sapa weg, en zy trof
zeer gevallig Dyamiloe s dogter; die hem
ool tot een Bruyd wierd.

Ook verhaalde Hassan tot sot van

’t gene de Javaanen betrof , dat tien jaa-
ren na Pati Cawa’s vertrek van Toe-

ban , een van zyn broeders mede her-
waards quam , om hem te bezoeken, en
daar metter tyd zo veel aansien kreeg,
dat men over het opperbewind spree-
kende, goedvond een groote hooge plank,
of pilaaar , te doen brengen, hem daar

ofboven op te zetten, en tot Radja.

opKoning, te verheffen; dog alzo hy,
zekere tyd een Pinang eetende, zyn Sa-
p zo onvoorzigtig na beneden wierp3
dat zy een van de vier Hoofden des Lands
raakte, wierd dat zo qualyk opgenomen.
dat hy aanstonds weer afgezet wierd, de

Hoofden goedvindende de Regeering des
Lands voortaan onder hun vieren te hou-

den, en met gelyke magt het Land te be¬
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stieren ; hoewel deze broeder van Pati
Cawa nogtans Radja in de Soa van zyn
proeder, gemaakt wierd.

NaderDit alles nu, dat Hassan my van Dja-
verhaalmiloe'; dogter verhaalde, gaf my de
an den

voornoemde Koning van Hitoe, Kil-koning
Kelt genaamd , van de dogter van den van Hitoe

Lama.voornoemden Prins Bakar; zoon van den
Koning van Batsjan, op, daar verder by-
voegende, ter plaatze, daar wy zyn ver-
haal toen gelaten hebben, dat Bakar
eer hy met zyn dogter trouwde ) hem

een van zyne Anae-Mas, of slaven-dog-
ters ten huwelyk aanbood, terwyl zyn
dogter de vloer veegde ; waar op hy een
van zyn eygen Pinangs nam , willende
de Pinang, hem van Bakars volk aange-
boden, niet proeven, dien hy opat, wer-
pende de Sapa , na dat hy God gebeden
had, om hem zyn Bruyd aan te wyzen,
weg, die Bakars dogter raakte, en met
welke hy op zyn nader verzoek aan Bakar
trouwde.

Naderhand quamen daar ook andere
volkeren van Noean Samaoeloe , by de

pas van Tanoeno gelegen , die by Wal-
mata, wat meer na Mamala toe, aan-
gierden, en zig daar op den berg neder-
sloegen.

Zy maakten, niet lang ’er na, ook
kennis met de vorige lieden, en beslo-
ten zamen een van deze Hoofden tot Ko-

ning te verheffen , waar op zy Pattoeri
Koning over dat gansche Land maakten,
en Pati Cawa tot een der oudste Man-

tri’s, met de Titel van Tanibitoe Mes¬
sen, voegende by dezen eersten nog drie
andere Ryx-Raaden, van welke die van
Ceram, of van Noean Samaoeloe, met
de Titel van Toetoe Hatoe, de 2de Ba-
kar, met de Titel van Noessa-Tapi, de
3de en de Gorammer, of Ali Ali Lian,
de 4dc Ryks-Raad, met de Titel van
Pati Toeha (die daar nadoor een van zyn
Na-zaaten , die Radja Hitoe was, in
die van Pati Toeban veranderd wierd,

vereerd wierden, gelyk dit alles ook toen
van hen bezworen is. En is deze Pattoe-

ri naderhand met een dogter van zyn
broeder, uyt welk huwelyk naderhand
de Koningen van Hitoe gesproten zyn,
getrouwt.

Men ziet dan uyt dit verscheyden ver-
haal, dat hier in Amboina vier Perzoonen,
de eerste een Cerammer, de tweede eer

Javaan of Toebans Prins , de derde een

Prins van Gilolo, en de vierde een Go-
ramse Graaf, sig nedergezet, en zo Rid-

jali verder zegt, zig met den anderen
verbonden, maar een dorp zamen uitge¬
maakt, en dat in vier Campons, of buur-

ten, verdeelt hebben, met onderling
versprek, dat zy, als de vier Opper-
ste Hoofden, dit Land bestieren zou-
den.

A 3 Pati
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Pati Selan Binaur, die ook wel Ze¬

man Djadi genaamd wierd , kreeg nu
T.den Iitel van Totohatoe: Aan Pati Cawa,

ook wel Perdana Moelay genaamd,
wierd voortaan de Titel van Tanihitoe¬

messen gegeven. Perdana Djamiloe kreeg
de Titel van Noessatapi, en de Goram-
sen Kijaypati wierd voortaan ( om een
reyze door hem na Toeban gedaan ) Pa-
ti Toeban genaamd.

gro¬Zedert dezen tyd hebben die vic

alzote Mannen , en hunne nazaaten ,

er uyt ider Stam-huys geduurig weer

een by gekoren wierd, dit land van Hi-
oe, zynde toen nog maar alleen be¬

volkt, en naderhand ook geheel Amboi-
na, met alle de Eylanden, die daar met-
ter tyd by quamen, oppermagtig bestiert.

Van de zaaken, onder hunne Re-
geering gebeurt, heeft ons Ridjali wel
veele gevallen, maar zeer verward, ver-
haald. In zyn 5. Alkitsa of Verhaal,
zegt hy, dat 'er van een van die vier Hoofd-
Stammen drie andere takken quamen, die

zig in drie andere Buurten neder zetten,
en dus metter tyd zeven Buurten op dit
land uitmaakten.

Hy zegt in zyn 6. Alkitsa , dat deze
vier Grooten het land naderhand in 30.
Galerans, of onderbestierders, verdeel-

den, over welke weer zeven Ponggawa’s
of Landheeren , ’t gezag hadden , die
nogtans alle van die vier zodanig af-hin-
gen, dat alle gewigtige Lands-zaaken
eerst door die vier besloten , dan in han-

den van die drie andere takken, gegeven
wierden, die daar af weer kennis aan de

7. Ponggawa’s, en die dan eyndelyk aan
de 30. Galerans gaven, in hoedanigen
forme deze Regeering tot verre in de ty-
den der Hollanders gebleeven is

In zyn 7. Verhaal meld hy zekeren
slag te water tusschen de twee eerste
Hoofden, Zemandjadi, en Perdana Moe¬

lay voorgevallen, en hoe de eerste van
Silan Binaur een vloot ontboden , dog
zeer weynig daar mede uytgeregt heeft
alzo de dappere Perdana Moelay zyne
vloot verstroyde, en hem , schoon hy die
weder herzamelde , op de vlugt dreef
van waar Hitoe’s ftrand zedert Lea Si-

lan genaamt is

Eyndelyk ging Perdana Djamiloe by
Perdana Moelay vraagde hem na de re-
den van hun geschil, en hoorde , dat
het daar over toequam , wie van beyden
het oppergezag hebben zou Hy, die
om zyn wysheid de voorzigtige genaamd

was, zey tegen Perdana Moelay ; dat
komt zonder eenig tegen spreeken u
toe : want schoon hy hier eer, dan gy,
gekomen is, zo woonde hy egter maan
in ’t woeste bosch, daar gy het eerste
dorp hebt beginnen hier te maken; ge-

vraagd zynde van Perdana Moelay, of hy

NSCHE
hem helpen wilde, antwoordde ja, en ook

van Zemandjadi om hulp verzogt, zeide 't
hem ook toe; en bevreedigde hen op
een listige wyze gelyk wy reeds ver-
haalt hebben, makende das de opper¬

magt weer by hun vieren even gelyk
bleef

In zyn 8. Alkitsa toont hy , hoe Pati

Poetch, of Pati Toeban (ontrent A. 151O)
na Java gevaaaren is, om ’t Moorsch ge-
loof van daar te brengen, op welken tyd
de Koning van Ternate, Zainalabdyn,
daar mede om die zelve reden gewecst

was, met welken hy een verbond maak-
e; gelyk hy hem ook (dat wy 'er by-
voegen ) tot het thiende lid van zyne
Ryxraaden aannam ; doch dat Zainalab-
dyn, by zyne te rug-komst in een ge-
vecht ontrent Bima gestorven zynde,
naderhand zyn opvolger uyt dit verbond

van vrieuschap met Pati Tocban op Java
gemaakt, een valschen eysch op die van
Hitoe, als waren zy daar door zyn on-
derdaanen gemaakt, en Kaiisjili Tar-
roewese na Hitoe gezonden heeft, om op dir
zyn Recht te staan ; hoewel wy over al

klaar bevinden, dat die van de Kust Hi-

toe dit altyd geloochent en verworpen
hebben

Alkitsa 9. zegt hy, hoe Perdana Dja-
miloe een Gesant na Japara aan dien Pan-

girang of Prins gezonden, een verbond
met heim gemaakt, en van den zelven den

Titel van Patinggi, (Hoogen Graaf)

verkregen heeft. Deze vriendschap, met
over en weer gezanten te zenden, duur-
de zo lang deze Pangirang Njaykaba-
wang leefde, na wiens dood die ophield,
alzo de volgende Pangirang zo opregt
niet was , als de overleden

Alkitsa 10. vertelt hy, hoede vier Per-
dana’s op zekere tyd, of het goed wezen
zou cen Koning te kiezen, spreekende ,
de gedagten hier ontrent voor en tegen
waren. Eyndelyk nogtans vond men
goed ’er een aan te stellen uit hunne bloed¬
verwanten, en hem den Titel van Latoe

Sitama, ( Koning des Vragers,) te ge-
ven, waar toe zy den Richter , Aboe-
bakar Nasedcki , verkoren ; dog deze
Koning stond onder de vier Perdana’s.

Allctsa 11. Verhaalt hy een nieuwe
verdeeling, die de Perdana’s aldus onder

’t volk maakten , dat ider Perdana een

Ponggawa, en ider Ponggawa vier Ga-
arans onder zig had, ook toont hy, hoe
de Koning van Hitoe, buyten kennis der

vier Perdana’s, met een Cora Cora uyt
speelen vaaren, en na het strand Ho-
minoa vertrokken was, zonder dat men

wist , wie die plaats toequam , dan al-
leen , dat men van de zelve smadelyk hoor-

de spreeken. Dat hy ook naderhand ’t
’t volk van een ander dorp om hulp ver-
zogt hebbende, dit dorp bestryden ging,

zonder
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zonder ’t zelve te konnen veroveren.

De vier Perdana’s, dit eyndelyk ge-
hoord hebbende , zonden ’er Perdana
Djamiloe op af, die ’t door een besweer-
middel veroverde , de roem houdende ,
dat niemand op de Kust van Hitoe hem

in dapperheyd gelyk was.
Dit nu is wel het voornaamste, dat

ons Ridjali van deze vier Opper-heeren,
en hunne Regeering tot de tyden der

Portugeesen toe verhaalt.
Wat ’er nu van den beginne af, zo van

de komst der Ternataanen, als der Por-

tugeesen in Amboina , geschied zy, ver-
haald ons deze Ridjali mede zeer ver
ward , en zonder eenige aanwyzing var
den netten tyd. Wy zullen voor af sien,
wat hy daar van zegt; en daar na wat de

Portugeesen ; en de onze daar van op-
geven , die vry netter daar over schry-
ven, en aanwyzen wanneer deze zaaken

voorgevallen zyn

Ridjali dan zegt in zyn 12. Alkitsa,
dat zekere Parahoe, of Canoa , die na

Noessa Telo uyt visschen geweest was,
aan Perdana Djamiloe de tyding bragt ,
dat zy daar een vaartuygje met menschen
van zulken wonderlyken gedaante gevon-
den hadden , dat zy verklaarden dierge
lyke noit meer gezien te hebben. Zy
waren , na hun zeggen , blank van lig-
haam, hadden katten-oogen, en zeyder
ook tegen hen gesproken,dog'er geen ant-
woord van bekomen te hebben, aange
zien zy hun taal niet konden verstaan.

Djamiloe belastte hen die menschen by

hem te brengen; gelyk zy deden. Hy
vraagde hen na de naam van hun Land,
dat zy zeyden Portugal te zyn; en dat
zy , hier gekomen zynde om te hande-
sen, verdwaalt waren, niet wetende wat
koers zy houden moesten; en hier door

op de overwal vervallen waaren, dat hun

schip nog in Zee ontrent het Duyven-
Eyland was. Dat zy , ’t zelve daar la
tende, in een Tsjampan,of Kleen Plat vaar-

tuyg , gegaan waren , om zo weer na
Portugal te keeren; en dat hun Stierman
niet wist, dat zy hier na toe voeren,hoewel

het (zeyden zy tegen Djamiloe, moge-
lyk tot ons beste is , dat wy hier zyn
Daar op gaf hen Djamiloe verlof, en
gelegenheyd om een huys te bouwen,
om daar te woonen, of 'er voor eerst

te konnen blyven, terwyl eenige van
hen na hunne Overigheden gingen,
om berigt van hun wedervaaren te ge-
ven

Met het wester-zaisoen zonden die een

schip na Amboina, in ’t eynde des jaars,
op een tyd , dat de Stad op de Kust van
Hitoe zeer vermakelyk, en dat nu 't
land van Amboina ook zeer beroemt
wierd.

In deze tyd wierd Perdana Djamtlo
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gemeenlyk de Capitein van Hitoege-
genaamt, en hy maakte een verbond met
hen , kreeg van hen goude wissel-klee-

deren; dat zy jaarlyks zo vervolgden,
alzo de naam van desen Capitein van Hi-
toe zeer vermaard was ; zelf tot in Por-

tugal ; weshalven die Koning hem ook
de Titels van Capitein van Hitoe, en
van Don Djamiloe gaf.

Dit duurde zo eenigen tyd; tot einde
delyk, de Portugeesen zig vol en dron-
ken zuypende, zich niet ontzagen die van
de Kust van Hitoe op hun markt in 't
openbaar van hunne goederen te beroo-
ven, en hen op een oneerlyke wyze zo
veel moeite aan te deen, dat zy den Rich-

ter, en 't Hoofd van den Godsdienst,
kennis daar af gaven , welke laatste
zey ; dat zy zeer qualyk gedaan, en den
dood verdient hadden; dog de vier Per
dana’s oordeelden , dat schoon de Hha-
kim,of Richter ) en de Opper-Prie
ster, billyk gevonnist hadden, men het
deze maal behoorde te vergeven, vermits
het niet betamelyk was, hnen eerst wel,
en kort ’er aan qualyk te handelen ; dat

’t hen een quade naam by de vreemde
volkeren zou konnen geven, indien men
deze lieden zo ten cersten weder na de

overzyde des lands verhuizen deed, daar
zy nog woonplaats, nog volk van eeni-
gen Godsdienst , vinden zouden.

Dit goed besluyt der vier Perdana’s
bragt de Portugeesen tot geenen inkeer,
maar zy spatteden even zeer uyt, zo
dat de Hitoeesen eyndelyk genoodsaakt
waren hen in een van de dorpen ; daar

zy sich onthielden, te bestryden, met

sulken geluk , dat zy de overwinning
verkregen , waar ontrent twee dappere
mannen, Lekalaba Besi, en Tochan Besi,
veel toegebragt hadden, tot zo verre, dat
de laatste daar voor ’t geloove het leven
liet.

Te dier tyd nu vertrok Perdana Dja-
miloe na Java, en quam by den Pangi-
rang van Japara , die hem 7. oorlogs-
fusten bestelde , om hem weer na huys
te geleyden ; dog Diamiloe, tusschen
Java en Bali gekomen zynde, quam te
sterven. Die met hem vertrokken wa-

ren quamen ondertusschen ontrent het

Land van Amboina ; dog zy vervielen,
door tegen-wind, en tegen-stroom, op
de Kust van Ceram, alwaar zy hoorden,
dat 'er een schip in Banda was

Cceg9.Men zond dan een van de
Fusten met het Lyk van Diamiloe voor
af, en terwyl een van die Fusten by den
hoek van Ceram bleef wagten, zo gin-
gen zy op 6. kleene Tsjampans na Ban-
da, en hepen dit Portugees schipaf

doodende alle ; die 'er op waren. Na

dit dapper stuk verrigt te hebben, keer
den zy weer na hun Oorlogs-Fust, die

nog
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nog by Ceram lag, en zeylden zamen
na Amboina, dog zo stil niet, ofde Por-
tugeesen kregen de snuf, van’t gene in
Banda door hen verricht was, in de neus,

zy zonden dierhalven een vloot tegen
hen uyt, om hen onderwegen aan te
tasten

De Zeevoogd der Hitoeesche Vloot.
ziende , dat de Portugeesen hem te sterk

varen , liet maar twee Jonken den stryd

met den vyand vervolgen, en liep met de
rest na ’t strand van Hitoe , in gesel-
schap van die Djamiloe’s Lyk voerden
Men bragt het zelve te land, men hield
het, volgens de Moorsche wyze, hon-
derd dagen staan, en begroef het toen
na ’s mans rang zeer statelyk.

Dit verricht hebbende, versamelde men

de Vloot, van Japara gekomen , weer
by een, en men ging een dorp der on
geloovigen , Hative genaamt, bestry-
den.

Te dier tyd wierp sig een voorvegter.
Tahalele genaamd, als een Tyger midden
onder de vyanden, zo dat men hem van
wegen de menigte, die hem omring-
de, niet sien kon; dog hy streed ze
gelukkig, dat hy het dorp veroverde,
en Zeeghaftig te rug keerde , bankette-
rende daar na niet weynig met de zynen,
die hem den Tytel van den Held Toeban
Besi, en zyn kris die van Loekoe Loe-
si, dat is, been-breker, gaven, alzo Toe
ban Besi toen al overleden was.

In zyn 13. Alkitsa verhaalt hy ons
de zaaken, tot den Oorlog van Don Du-

arte behoorende , aanwyzende, hoe hy
met zyn Vloot, en veel oversten, uyt
Portugal gekomen, en daar ontrent ge
land zynde, de bloed-vlag waejen liet, en
de Oorlogs-trompet belastte te steken ,
gelyk ook de Mooren van hunne zyde
deden; in welk gevecht tusschen de Moo¬
ren en Portugeesen de Prediker, Mau-
lana , benevens Tahalele, en Aboeba-
kar Nasediki , voor ’t geloove stierven;
ook berstede de snaphaan van Totoha-
toe, of Zemandjadi, in twee stukken,
en daar mede raakte die kryg ten eyn
de; dog eenige tyd daar na hervatteden
de Portugeesen den stryd, dien zy, ver-
scheyde vaandels verlooren hebbende ,
voor een tyd weer staakten, en daar na
uyt wraak over hun verloorene Vaan-
dels onder Don Duarte weder begon
nen.

Hier droeg sig een andere Toeban Besials
een Held, die sig met een zonderlingge
luk onder den vyand wierp, alles ter ne-

der kapte , en van niemand gewond
schoon hy meenigmaal getroffen wierd.
Hy verweerde sig eyndelyk met de stuk-
ken van zyn snaphaan, zo lang tot dat hy
eyndelyk, door’t kneusen van zyn gebeen-
te, doodelyk gequetst wierd, ’t geen oor¬
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zaak was, dat de Legers van een scheyd-
den , en ider sig na zyne Vloot begaf,
waar door de Hitoeësen ook gelegent-
heyd kreegen, om het Lyk van dezen
Held de laatste eere aan te doen.

In zyn 14. Alkitsa zegt hy, dat seker

schip den Koning van Ternate (dien hy
niet noemt) na Amboina bragt alwaar
hy op Lochoe te land stapte, en dat dit
die van Hitoe, en de verdere Amboi-

nesen, geboodschapt zynde,de vier Per-
dana’s daar op vrede met de Portu geesen
maakten. Men zond daar op eenen Ma¬

lalat met eenlistige streck na dien Vorst,
en liet hem den Portugeeschen Land-
voogd afvraagen , waarom hy niet by
hem quam, aangesien hy nu met die van
Hitoe bevreedigt was.

Men had ook 40. Crissen in een Ce-

ramsche doosverborgen, en op die Cris-
sen eenige ruygte, en daar over weer ee-
nige Sirmpinang, bloemen, en reulew er-
ken, gelegt , gelyk ook 4o mannen die

doos, en spyse voor den Koning, bragten.
die , dezelve geopend hebbende , de
rissen met zulken verwondering zag

dat hy niet spreeken kon. Eyndelyk
weer op die doos ziende, belastte hy die
40. mannen met die doos weder nade vier-

Perdana’s te gaan, hen uyt zyn naam te

groeten , en daar by te zeggen , dat hy
hen diergelyke geschenken van liefde en
opregtheyt niet doen kon; dat hy dit
met genegenheyd aannam, alzo zy broe-
ders van den beginne des werelds af tot
des zelfs eynde waren, en hy dat als een
teeken ter beveiliging van hun geloove
en belydenis aanzag. Deze mannen keer-

den dan met die doos wederom, en brag-
ten des Konings groete aan de 4. Perda-

na’s, die zyn Majesteit weer deden groe-
ten , waar op dan die Vorst vertrok en

t'zey lging.
Na dezen tyd raakten de Hitoeesen met

de Portugeesen al weder, en zo het de

naam had, om ’t ware geloof, inoorlog.
In de 15. Alkitsa verhaald hy , hoe,

na dezen oorlog met Don Duarie een
Portugees Capitein, Sandjceta op Hitoe
juam, een dapper man, die op des zelfs
strand een vesting maakte, en niet op-
hield de Portugeesen te bestryden; wes-
halven zy zig na den Heuvel, Oeloc
Koelol, begaven, om hen daar te verduu-
ren; dog aangesien de Portugeesen dien

veroverden, zo trokken zy van daar weer
na den Heuvel van Mamala, dien zy ook
verloren , waar door alle de andere dor-
pen genoodzaakt waaren zig aan de Por-

tugeesen over te geven ; dog 't meeste
olk nam met de vier Perdana’s de viu't
na de Kust van Ceram, zettende sig op
Lucicla neder, terwyl die van Hitoe den
oorlog nog gestadig op hunic Kust ver-
volgden. Te



Te dier tyd (dog hy is in de tyd ver-

ward ) was de Held Kimelaba Laulata
ook in Amboina voerende het gebied
daar over alle de Dorpen van den Koning
van Ternate, die hem daar gezonden
had. Deze bragt een Vloot na de Kust
van Hitoe, taste een schip aan, keerde

toen weer na Loehoe, en bragt het land
Ambon weder in rust.

Na dit voorval vertrok de Richter
Aboebakar na den Koning van Ternate,
vorderde hem zyne belofte en verbond

af, hem vragende , wat hy met zyn ge
geven bevel zeggen wilde.

Daar op quam Aboebakar uyt Ternate

weer in Ambon, op de Kust van Hitoe,

’t welk van ’t gansche land vernomen
zynde, zo zond men de Galarans Toehea-
sal, en Toebeloeson aan dien Richter, met
een Groetenis van alle de dorpen, en de

vier Perdana’s, lieten hem vragen, of de
Koning van Ternate nog wel aan’t volk

dacht Hy zey, ja; maar dat het nog

geen tyd was, om dat te toonen. Sy zey-
ten daar tegen, dat zy meynden, dat het
nu de rechte tyd was ; doch verzogten
hem eerst weer na Hitoe te gaan; dog hi
zeyde, is dat uwe meyning, gaat dan he
nen, en maakt het aan alle dorpen bekend

waar op zy alle de Portugeesen , die zy
maar in de dorpen vonden, dood ssoegen,
en gaven , na ’t verrichten van ’t zelve
’er maar kennis af aan Aboebakar, en aan

de vier Perdana’s; waar op die Richter
en de Perdana’s weder na de Kust van Hi-

toe keerden , en op den heuvel Hatoe
Nockoe, dat is, de swarte Klip, woon-
den.

Te dier tydbragten alle de dorpen der
Kust Hitoe, volgens ’s lands gewoonte,
’t hoofd van een visch ten geschenk, om
haare schatting aan de vier Perdana’s te

voldoen , waar van de Richter Aboeba-

kar Nasediki, nevens alle de dorpen, het
bestier had.

Na dezen viel ’er niet anders voor, dan

dat de Hitoeesen den kryg voor het waa-

re geloove nog al vervolgden, en dat zy
met die van Noessanivel, welk dorp ook
vier Perdana’s had, een verbond oprecht-
ten. Die van Noessanivel nu hadden we

vier Perdana’s; maar hier was maar een

geslagt; daar ’er op Hitoe vier, zo dat
’er in’t geheel vyf stammen, enagt Per-
dana’s waren ; te weten Pati Loepa

Lisa-Tanibitoemessen ,Toetoehatoe,
kota, Latochalat, Noessatapi, Perda-

na Pati Toeban, en Perdana Pati Na-
ilay

Deze hielpen malkanderen zeer ge
trouw in voor en tegen-spoed, en men
hernoemde de naamen van de Galerans

of Hoofden) van het dorp Henilatoe,
Hihahitoe, en van die van ’t dorp La-
toe , Hihatoemi. Ook hadden die van

EK N.

Oerien, en Assaloelo welde naam dat zy
Oelisiva’s waren , dog zy droegenzig
by de Oelilima’s, egter waarlyk als Oeli-
lima’s, zo dat zy hier of daar een Portu-
gees betrappende , hem by den Perdana
Djamiloe bragten, gelyk zy met die van
Hitoe ook een verbond tegen alle de oe¬

lisiva’s maakten, onder ’t welk de Hi-
toeesen, die van Alang Lilibry, Laoi-
ke, Wackasihoe, Oerien, en Assaloelc
mede begrepen.

In zyn 16. Alkitsa zegt hy , dat de
Kimelaha Roebobongi in Amboina quam,
om daar uit den naam van den Koning van
Ternate te regeeren, brengende van zyne

bloedverwanten Kimelaha Hbadji, en Ki-

melaha SakraToewana mede. Ook spreekt
hy daar van Kimelaha Kakasingkoe, Ki-

melaha Djamali, Loeleboe, Adjadana
Bassi, Anglasari (mogelyk Bongasari)
van welke hy vorder zegt, dat zy alle
van de Koningen van Ternate afkomstig
waren. Ook spreekt hy van eenige Die-

naaren, door den Koning van Ternate,

staande dien Oorlog met de Portugeesen
die dan mede , en dan tegen-liep ) ge-

bruykt

Hy zegt ook, dat Kimelaha Kaka-
singkoe, met zyn Vloot by die der Chri-
stenen ontrent Mamala gekomen zynde,
na eenige tyd daar tegen geslagen te heb-
ben, de neerlaag kreeg, en daar dood
bleef, zogehakt zynde, dat hy niet ken-
baar was. Dat de Vlooten, niet lang
daar na ontrent het dorp Latoe weer buy-

ten quamen, alwaar de Portugeesen dit
dorp hielpen, ziende malkanderen alle
voordeelen af, tot dat eyndelyk de schild-
wagt der Mooren van de Portugeesen,
terwyl hy sliep, betrapt zynde, dit oor
zaak was , dat de Mooren hunne Ve-
sting, zonder volk zynde, verloren; waar
op ider wel ’t hasenpad koos; dog Ki-
melaha Djamali Aladdin (een beroemd

held) en de twee broeders, Anglasari
en Lawaladdin, die wyze Pelgrim, en
Reyziger na Mohhammeds graf, lieten
daar voor ’t geloove hun leven.

Hier op hep Klaudia (Gezant des Ko-

nings van Ternate) met zyn Vloot weer
na binnen toe, ontmoette de Voot der
ongeloovigen, streed met hen als een
held voor’t geloove, en elke Vloot keer-
de naderhand weer na hare verblyf-
plaats.

In zyn 17. Alkitsa spreekt hy van de
Reyse van Perdana Toeban Besi na den
Pangerang van Japara, Kijay Maas, die
met een schoone Vloot, waar over de
dappere Zeevoogd Martadjoeta ’t op-
pergezag voerde, en waar op ook een
persoon van Panaroekan, en een van Paf-

saroean, van grooten naam was , voor
Hitoe verscheen, alwaar zy zich met de
Vloot der Hitoeesen vereenigden, en de

B ongen
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ongeloovigen gingen aantasten. By hun
dorp en vesting gekomen zynde , zoo
bleef daar die dappere Zeevoogd niet ver
re van de poort dood, waar op de Moo¬
ren de neerlaag kregen, en de vlugt na
hunne vaartuygen, en na Hitoe, namen
keerende de Javanen dus onverrichter za

ken met het kenteren van’t saizoen weer
na Java

In zyn 18. Alkitsa toont hy, hoe de
Mooren weer met een Vloot na de ve-

sting der Portugeesen, en die ook na hen
uytgeloopen zynde, zy malkanderen tus

schen de Kust van Hitoe, en tusschen de
vesting aan de Laha, ontmoetten, zyn-
de de Erf-Prins van Ternate, Kay T’jil
Tsyocks, toen Zeevoogd van de Mooren N.

dat het gebed gedaan was, tastte men mal
kanderen zeer hevig aan, alwaar die Vorst
het leeven, nevens veele van de zynen
liet, gelyk ook veele der vyanden, waar
op de Vlooten malkanderen verlieten.

In zyn 19. Alkitsa verhaalt hy hoc
de held Tabalele na Banda om hulp voor
zyn geloofs-genooten ging, en met een
brave vloot Bandaneesen weer voor de kust
van Hitoe verscheen, over welke Kapi-
tein Falat het Opper-gebied voerde,
zynde Kapitein Atiajuab Onder-Zee-
voogd, en de derde in rang, of Schout
bynacht, de Orangkaja van Watimena,
en de Koning van Rozingeyn. Zy ver-
eenigden zig met de Vloot der Hitoee-
sen, tastten te zamen de Vloot der onge
loovigen met het aanbreeken van den
dag aan , en keerden al zegenpralende

over hunne vyanden wederom, maken
de sig, alvorens weer na Hictoe te keeren
van het dorp Toehehiam meester; na
welke dappere daad de Bandaneezen in 't

kenteren van’t sayzoen weer na Banda
trokken. Zy quamen naderhand nog eens
voor de Kust van Hitoe met een Vloot,

dog van dien stryd viel niet veel tot hur
roem te zeggen, en na die tyd quamen
zy niet weder

In de 20. Alkitsa meld hy, hoe de
Vlooten der Hitoeesen, en der Portugee-
zen, malkanderen ontrent het strand van

Loehoe’s vesting ontmoetten, en zeer he

vig aantastten, alwaar zeker Hoveling,
Pati Libat genaamt, door ’t kruyt van
een stuk, dat van zelf in brand raakte
zeer verbrand in handen der Portugee-
sen viel , waar door de Mooren te rug
moesten wyken. Ook was daar te dier
tyd een Gezant van een Pangirang van
Java, die aan de overzyde van der Portu
geesen vesting een andere vesting maak-
te, die wel niet voltooyt, maar van wel
ke de Portugees egter geen meester
wierd. Men keerde wel weder na Hitoe,

dog den oorlog duurde nog
Daar na quamen de Portugeesen weer

met een Vloot, waar in veel Tadoreesen,
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en Boeroneesen waren, voor de Kust van
Hitoe, alwaar hen de Hitoeesen op strand

wagtten
Zeker Hoveling, Oeloe Aboetan ge-

naamd, verzogt eerst alleen tegen hen
te stryden, en dat zy, zo hy het te quaad
kreeg, hem dan helpen konden. Hy gaf
eerst een groote schreeuw, waardoor,gelyk
ook op zyn bede , de ongeloovigen den

in 'tstryd verloren, de vlugt namen
water stortten, en na hun vesting liepen.
Ook droeg sig de Ridder Saleman hier
deftig, tot hy, tot zyn knyen toe in ze-
gedreven zynde, zyn vaartuyg nog be-
reykte, en zo weer aan de Laha quam.
Hy verhaalt ook, hoe Kimelaha Roebo¬
hongi daar aan zyn eynde raakte, 't welk
aan de Portugeesen verklikt zynde, wa-
ren zy met hunne Vloot daar na toe ge
komen, om met geweld zyn lyk smaad
heyd aan te doen; dat hen egter missulkc-

te, alzo men ’t zelve na Ceram bragt.
Daar op gingen zy de Kust van Hitoe

aantasten, alwaar men geen een dapper
held, dan den gelovigen Djoemat, vond;
die egter al mede aan ’t wyken geraakt

zynde, zo nam Kapitein Hatoe de wape-
nen in de hand, begaf zig op de Vloot en
na de Laha in den stryd, die zeer hevig
voor’t geloove was.

Hoewel nu die van Ambon met de Por-

tugeesen vreede maakten, zo vervolgden
de Hitoeesen egter den oorlog nog zeer
sterk, gelyk ook die van Ceram. En
in dezen swaaren oorlog voor ’t geloove
waren van de zyde der Mooren deze hel-

den hier tegenwoordig, te weten, Oe-
loe-Ahoetan, Hassan Pati, de Prediker

Toensoelce, Pati Ibrahim, Oemar, Mi-
hir, Nahoeda, Nasji-lla, en de dap-
pere Djoemat, die boven allen uytstak

Van de zyde der Portugeesen waren 'er
Don Duarte, Kapitein Sandioeta, Paul
Castanha, Tamoera, Dirgeeroemardisi

Sikoekisoen, Don Tigera , Fernando
Miloe, en Antonio Laliroe.

De overwinning en ’t verlies vas dan
eens aan de eene , dan weer eens aun de
andere zyde, en deze oorlog duurde
zeventig jaaren , beginnende met Don
Duarte en eyndigende onder Andrea
Furtado.

En voor Furtado’s komst quam ’er een
Hollandsch schip in Ambon, aan ’t wel
ke de Perdana’s om hulp tegen de Por
tugeesen verzogten; die zy hen wel toe-
zeyden, dog gaven hen te kennen, dat
zy eerst nader last hier toe van hun Mee

sters verzoeken moesten.

Met het kenteren van’t sayzoen ver-
scheen hier ook de Zeevoogd Steven
van der Hagen, die met de vier Perda-
na’s sprak, een verbond met hen maak
te, en onder zekere voorwaarde aannam,

hen te helpen; bedingende, dat, zo hy
’t Kasteel
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’t Kasteel veroverde , de Hitoeesen dan
400. Bahara’s Nagelen aan de Hollan-
ders geven, dog dat alle de wapenen en
zwarte gevangenen voor de Hitoeësen,
en de blanke voor de Hollanders zou-
den zyn.

Zoo de Hollanders een Portugeesch
schip veroverden, dan zouden de Hi-
toeesen hen 40 Bahara’s nagelen geven ,
ook zoude 't schip met alle de blanke
gevangenen voor de Hollanders, dog de

zwarten voor de Hitoeesen zyn.

Daar op liep van der Hagen van voor
de Hitoeesche kust, na ’t Gat van Am-
bon, sakte allenskens na de Laha toe, om
na de gelegentheid van ’t Kasteel tever-

nemen.

Hy keerde daar op weer na Holland,
gevende aan die Heeren kennis van ’t

Verbond , dat hy met de Amboinesen
aangegaan had.

Ondertusschen zond de Portugeesche
Landvoogd imant aan de vier Perdana’s,

om vreede met hen te maaken, die daar

geen lust toe hadden, alzo zy genegen
waren hun verbond na te komen; waar

op den oorlog weer even fel aan weer-
zyden begon , tot dat Furtade aan-
quam.

In zyn 21. Alkitsa spreekt hy van An-
drea Furtado's komst met zyn Vloot in

Ambon, hoe hy eerst op Hitoe aangier-
de, sig na’t gebergte Binau begaf, daar

den oorlog begon, en dat gebergte met
zulk een geweld veroverde, dat sig alle
de dorpen daar om streeks aan hem onder-
wierpen, en den Perdana, Toeban Besi,
nevens den Orang Kaja, Pati Wani, aan

die ongeloovigen overgaven, terwyl de
vier Perdana’s alleen na Ceram de vlugt
namen.

Daar na quam hy ook na Lochoe; Lessidi,
en Cambello, welke plaatzen hy ook, met

t gene daar ontrent was, veroverde,
voorgenomen hebbende ook na Iha te
gaan , dog die van Tha verweerden hen
zeer dapper, quetsten Furtado met een
steen aan’t hoofd, en dwongen hem weer
na Lochoe te wyken.

De vier Perdana’s bleeven ondertus-
schen op Ceram, en Perdana Tanihitoe¬

messen onthield sig in het dorp Anim ,

Perdana Pati Tocban op Waypoetch, en
Perdana Noessa Tapi woonde op Loehoe
te Gammasoengi.

Capitein Hitoe voer in een Parahoe na
Ceram, om hulp te zoeken, alwaar hy
twee Hollandsche scheepen ontmoette.
welke hy na den Zeevoogd vraagde, die
zy zeyden dat in Banda was ; waar op
Kapitein Hitoe sich derwaards begaf
alwaar hy dien Zeevoogd ook vond. Men
besloot dat vier Hitoeesen den Zeevoogd
volgen, en by hem blyven zouden, waar
na zy van daar, en Capitein Hitoe ook,
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weder, na Ambon vertrokken.

In ’t begin van ’t Wester-Zaizoen
quam weer een Hollands schip in Am-
bon, en de vier Perdana’s belasten aan Mi-

hirdijgoena , (dat is, Kapitein Hitoe)
Toebanen aan Perdana Sibori (dat is,

Besi) dat sy beyde op dat schip gaan, en
de Vloot opzoeken zouden. Zy deden
dit, quamen ontrent Bantam, vernamen

eindelyk de Hollandsche vloot, over welke
Matelief, en Steven van der Hagen, Zee-
voogden waren; toonden hen hun Con-

tract, en bewoogen hen mede na Am-
bon te gaan, alwaar gekomen zynde,
eyschtenzy op devrage van den Portu-
geeschen Landvoogd van waar deze
Vloot quam, dit land van hem op Daags
daar aan leverde de Landvoogd imorgens
de sleutels van ’t Kasteel aan den Zee-

voogd over, trok ’er uyt, ende zeylde
met de schepen der Hollanders van
daar

Daar op vraagden Matelief en van der
Hagen aan Capitein Hitoe, en de vier
Perdana’s , wat men nu met het Kasteel

doen zou; Zy waren van oordeel, dat
best was, het te slechten; dog de Zee-
voogden zeyden, dat zy het Kasteel voor
hen zouden in besetting houden, en die
Kapitein en de Perdana’s beloofden alles,
wat daar aan mogt ontbreken, te herstel-

len. Hier op trok Frederik Houtman, als
Landvoogd in het Kasteel, en de beyde
Zeevoogden vertrokken van daar, en ga-
ven van hunne verovering kennis aan de

Heeren Bewindhebberen.

Het jaar daar aan quam ’er weer een
Vloot voor de Kust van Hitoe; dog zy
liep na de Laha toe alwaar de Prins
Kaytsjili Aali, Kimelaha Adjadana ,
Koninklyke Ambalauwse Dienaar, aan
de Zeevoogd verzogt, dat hy geliefde in
Ternate met zyn Vloot te komen, dat
na veel over, en wederspreekens aange-
nomen wierd.

Matelief ondertusschen verzogt Kapi-
tein Hitoe’s zoon mede na Holland te

nemen, om hem aan den Prins te ver-
toonen. Hy gaf hem dan Halaene me-

de, die met hem na Ternate zeylde,
daar hy een Kasteel bouwde, waar op de
gevlugte Ternataanen weer na hun land
keerden. Ook stelde men Modafar,
hunnen Koning, weer op zyn vaders
throon, waar op hier ook een Landvoogd
met eenige soldaaten in dat Kasteel
trok. Dit alles besteld hebbende ver-
trok hy na Holland, en bragt Halaene,
en den zoon van den Koning van Noessa-
niwel, den zoon van Orang Kaja Laka-
toewa, en dien van Natahoewat, aldaar.

Ondertusschen quam in Houtmans tyd
de Zeevoogd, Simon Hoen, in Ambon,
die de Amboineesen zeer veel goed dede,
en de zelve vriendelyk behandelde.
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Naderhand quam ook de Zeevoogd

Pieter Both, en bragt Oensoe Halaene
weer in Ambon, welkc Heer zig tegen
de Amboineesen ook zeer milddadig en
goedhartig betoonde.

Na verblyf van 6. jaaren vertrok de

Landvoogd Houtman; en Joannes Prings
Prins) verving hem voor drie jaaren.

Toen quam de Heer Opperlandvoogd,
Gerard Rangsi ( Reynst wil hy zeggen
van Batavia, zeylde na Banda, en toen
weer na Ambon.

Te dier tyd quamen de Engelschen op
Loehoe en Cambello, en onthielden sig
op de laatste plaats. De Landvoogd Prins
zond een Vloot daar heenen, om hen,
die niet vertekken wilden, van daar te
verdryven; daar op raakten zy te zamen
slaags.

De Opperlandvoogd Reynst, en Kapi-
tein Hitoe, belasten daar op aan Kimelaha
Sabadin , dat die hen sou doen vertrek-

ken, dat al mede niet ging ; waar op de
Heer Reynst, en de Heer Prins, Cam-
bello aantastten, waar na die van Cambel-

Io hen deden vertrekken.

Daar op gingen de Engelschen na
Erang, en niet lang daar na met hunne
schepen na Engeland. Daar na wierd
Adriaan Blok Landtvoogd in de plaats
van Joannes Prins (hy wil Caspar Janszen
zeggen ) en Blok kreeg eenige moeite
met de Leytimorsche Orangkajas; dog
Kapitein Hitoe bevredigde hen weder.

In zyn 22. Alkitsa begint hy van Her-

man Spel (Speult wil hy zeggen) te spre-
ken, en van zekeren aanslag der Engel-

schen en Japanders tegen de Hollanders,
dat tydig door de Hollanders vernomen
zynde, zo hebben zy al de Engelschen.
en Japanders (dat een grove misslag van
hem is) gedood.

Hy zegt ook, dat die Landvoogd eerst
met die van Hoetoemori, daar na met

die van Lissibatta, oorloogde, en dat hy,
en Kimelaha Sabadin , dit dorp vero-
verden, dog dat Capitein Hitoe den Ki-

pati Lissibatta bragt, om met den Land-

voogd vreede te maken. De Landvoogd
lag toen met de Amboinesen, en met den
Kimelaha, over den prys der Nagelen in
geschil; sy eyschten honderd, en hy
bood maar zestig Ryksdaalders; zy lieten

’t voor tagtig Ryxdaelders; dog hy wil

de dat niet geven, waar op den oorlog
begon.

Ondertusschen wierd hier over na Ba-

tavia, en aan den Koning van Ternate,
geschreven, waar op ’t jaar daar aan van
der Iagen tyding bragt, waar op men
weer by een quam, en ’t wegens den

prys der Nagelen op 70 Ryxdaelders

voor een Bahara eens wierde ; dog op
dat de Land-voogd ’er 3. Ryxdaelders
aan Siripinang-geld voor de soldaaten af-
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houden zou, zo wierd het op 6y. Ryx-
daelders gebragt.

Het Jaar daar aan quam een Terna-
taansche Gesant des Landvoogds hulp te-
gen de Spaanjaards , die op Fidore ge-
komen waren , verzoeken.

Ondertusschen quam den Opperland-
voogd Laurens Ryl eaal) met den Zee-
voogd van der Hagen, met 8 Schepen,
die ook na Ternate ontboden waren; en

die van de Amboinesen 7. Ryxdaalders
van een Bahara nagelen minder verzog-
ten , om spys voor de soldaaten te koo-
pen, dat alle de Orangkaja’s toestonden,
zo dat de Bahara, geduerende dien oor-

log, op60 Ryxdaalders bleef,mits dat het
na dien oorlog, weer tot 67. Ryxdael-
ders ryzen zou; dat alles aan weerzyden
beschreven wierd.

Hier op trok de Heer Reaal na Terna-
te, om dien vorst te helpen.r En dus

bleef de prys der nagelen nu vast, en bui-
ten geschil, hoewel de Hertog van Bo-
noa naderhand dit verbond weer brak

In de 23. Alkitsa toont hy , hoe de

Landvoogd daar op met een Vloot in zee
liep, om van den Kimelaba reden van de-

ze Verbonds-breuk te vorderen, die zey-
de , daar af niet te weten ; dog de zaak
wierd door tusschenkomen van Kapitein
Hitoe bygelegt, waar op de Landvoogd
met zyn Vloot na Loehoe keerde, en ze-
dert bleef alles in rust; Ontrent welke
tyd ook de Kimelaba Hidajat verscheen.

In zyn 24. Alkitsa spreekt hy met
groote lof van Hidajats hoedanigheden, en
dat hy met groote statie, als een der groot-
ste Princen , en met een Vloot in Am-

bon verscheen , dat hy een dapper en
zeer Regtveerdig Richter, en een man
was, die in lengte zyns gelyken in Ter-
nate, nog in Ambon, en die Borsten,
als een vrouw, had; daar byvoegende
dat hy een groot iveraar voor den Moor-
schen Godsdienst was.

Sabadin ondertusschen zick geworden, en
gestoryen zynde, zo quam hy in zijn
plaats te volgen.

Daar na quam de Opperlandvoogd
Pieter Schoon ( Jan Pieterssen Coen, met
een Vloot voor Loehoe ten anker, ver-

trekkende na Banda, om met die ingeze-
tenen te oorlogen , alwaar Capitein Hi-
toe met hem ging, en eenigen tyd tever-
geefs met hen handelde ; de Heer Ceen

had daar in 't eerst eenige tegenstribbe¬
ing; dog beloofde 1000 Ryxdaalders

aan den genen, die hunne vesting eerst
beklom.

Capitein Vogel nam dit aan, de Land-
voogd Houtman deed hem in ’t begin van
de nacht te land zetten, en de Hollan-
ders wierden meesters van de stad Lon-

thoir, en dus raakte deze oorlog ten
einde. Waar op de Opper Landvoogt

Coen,
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Coen, en Capitein Hitoe, weer van daar ver-
trokken ; hoewel ’t nog 40 Orang Ka-

ja’s ’t leven kostte, ’t geen oorzaak was,
dat de overgeblevene Bandaneesen na Ce-
ram, Goram, en na Macassar, om hulp
zonden , van waar de Coning van Ma-
cassar een Vloot na Ceram zond, om de

Bandaneesen , die daar nog waren, na
Macassar te voeren,

In zyn 25. Alkitsa verhaalt hy, hoe de
Opperlandvoogd Coen veel Bandancesen
mede na Jakatra gevoert hebbende, Mi-
birdjigoena derwaards ging, en hunne ver-
lossing van daar na Banda bewerkte.

Hy verhaalt verder, hoe Mibirdjigoena
na Mazulipatam, een reize deed, gie-
rende op Ceylon, Poedecheri, Nagapat-
nam, Paliacatta, enz. aan, dog dat hy
weer te Bantam gekomen zijnde, stierf,
van waar hy gebalsemd na Ambon

overgevoerd wierd, met een brief, dat de
Heer Coen ’t versoek van Mibirdijigoena

toegestaan, en dat men maar een Gesant
te senden had, om ’t verder werkstellig te
maken. Desen brief bragt Zavardjali aan
Capitein Hitoe juist als hy in de Laha was,
besig zijnde, om over den aanslag der En-
gelsen en Japanders tegen de Hollanders,
en ’t Kasteel, te raadslaagen; waar op de

Landvoogd toonde, wat gevaarde te rug-
komst der Bandanesen geven kon.

Hy spreekt verder van de begraaffenis
van Mibirdjigoena , van verscheide wer-
ken, door Hidajat verricht; van de oor-
logen onder de Kimelaha's Loehoe, en Le-

liato, daar op gevolgt, tot dat de Koning
van Ternate eindelijk belastte vrede met
de Hollanders te maken; die de nagel-slui-

kers alom , daar zy konden, verdreven :

hoe wel de Kimelaba, en de Orang Kaja's,
die aanhielden , waar uit weer een nieu-
ven oorlog sproot ; dog 't oogwit der
Christenen was niet anders, dan om den

Mohhammedaanschen Godsdienst uit te

roejen, gelijk de Mooren zo mede met
den Godsdienst der Christenen zogten te
handelen.

Hy verhaalt verder ’t innemen van Way
door den Kimelaba, en ’t af-setten van bei-
de de Kimelaba's door den Capitein Laoet,
Aali, die onder de Landvoogd Lucas-
soon na de Xoela’s, Bangay, Tamboeko,
en Boeton, vertrok, en daar stierf.

In zijn 26. Alkitsa spreekt hy van den
Capitein Hitoe Halaenin, die hy zegt
dat door een vrouw vergeven wierd, waan
op Rakiali Capitein Hitoe onder den Heer
zysels wierd. Men maakte toen ook ee-

nige verandering, stellende Perdana Ba-

roesa tot Noessatapi, Perdana Moeloetan
tot Totohatoe, en Perdana Kelissa tot
Tanihitoemessen, en dit waren de Titels,
die men aan de vier Perdana’s, Capitein
Hitoe daar ingesloten, toen nog gaf-

Hy spreekt verder van Kakiali’s menig
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vuldige en listige, dog ongelukkige be¬
driegeryen, van den Landvoogd Gysels
vertrek, en van de komst van den Heer
Coen; van den oorlog van den Kimelaba en

de Amboinese Dorpen tot Loehoe toe met
de Hollanders van de komst van den Sada-
ba, Simon van Ternate, om vrede te maken.

dat niet gelukte door Kakiali’ songehoor¬
saamheid ; diese allen opruyde, dat weer
een nieuwen oorlog gaf, waar in sig egter
Tanibitoemessen en Orang Kaja Boelan niet
mengden.

Kakiali wierd gevangen, eenige Orang
Kaja’s quamen van ’t gebergte af, in ho-
e , dat hy in 7. maanden weer los zou

raken , Tanibitoemessen ging na Batavia,
met tyding, dat hy wel haast sou los ge-
laten worden, 't welk egterniet volgen-

de , zo vlugtten verscheidene dorpen
weer na ’t gebergte, en den oorlog met
Kimebala, en d’Amboinesen, ging weer
op nieuw aan; dog Kimelaba Loehoe ver
trok naTernate, en Leliato verving hem,
vervolgende den oorlog.

Ondertusschen quam de Opperland-
voogd van Diemen zelf met een Vloot
van Batavia. Kakiali wierd in vryheit

gestelt ; hoewel die aan de Makassaren
weer nagelen verkogt had.

Ook quam Koning Hbamze in Ambon,
die Kimelaba Loehoe, op een schip sette-
de, Leliato deed vertrekken na Batavia;

en Kakiali voor sig ontbood, dog die sey-
de ziek te zijn; hoewel alles eindelijk be-
vredigt wierd.

Daar op verhaalt hy verder ’t leven van
Madjira, van de komst der Makassaaren

in Amboina , en spreckt van hunne oor-
logen met ons daar zeer breed.

Daer op volgde wel een vreede met ee-
nigen, dog die van Wawani hielden het
tegen de Hollanders nog al uyt, door de
Makassaaren gestadig ondersteunt zijnde
Die van Ceyt, en eenige andere Dor-
ven, als ook Tanibitoemessen, quamen tot

ons over, en Kakiali wierddoor een Span-

jaart vermoords waar op Wawani door van
Diemen aangetast, en alles verstroid is,
terwijl velen de vlugt na Makassar namen.
Ondertusschen veroverden de Hollanders
apaha, en Patiwani stierf , waar na

eindelijk alle de Orangkaja’s van Amboi-
na, en Kimilaba de vreede verzogten ;

dog de Mooren wilden eerst verlof er
toe van den Koning van Ternate hebben;
dat welvolgde, dog de onvoorzigtigheit
van een Luitenant , die eenige Orang-
kaja’s in de pagar vast zettede verbrodde
het werk weder. Ondertusschen kregen
de Hollanders Capaha weer in, verstroi-
den de Inlanders, zo dat zy in 't bosch
jammerlijk moesten sterven, en voor al de
Priester, Savardjali, en Sarsar Tahakian,
die eindelyk, alzo niemand hen wilde inne

men, na Ceram en Kelang met een Parahoe
over-B 3



A M BO14
overstaken, daar zy zeer wel ontsangen
wierden, alzo Kimelaba Dagga en Kayr sjili
Besi Moeloet, mitsgaders de Kelangers,
met de Hollanders nog oorlogden; dog
kort daar na volgde, op de last van den

Koning van Ternate, de vrede.
Ondertusschen sworf Savardjali, (die de

zelve met Ridjali is) noghier en daar, hield

het eenige tyd op Boeroby Kimelaba Ha¬
fi; dog quam, na veel elenden en groot
gebrek geleden te hebben, eerst op Boe
ton, en eindelijk op Makassar, daar hy
van den Koning seer vriendelijk ontfan-
gen , bysonder wel gehandelt, en ook
zedert gebleven is.

Daar siet gy dan een korte schets van
het gene ons Ridjali (die sich in sijn werk
Savardjali noemt ) van de zaaken van
Ambon, zo onder de vier Amboineesche
Hoofden des lands in den beginne, en
daar na, als ook van de voorvallen, die
zy ten deele onder de Ternataansche
Kimelaba's, ten deele onder de Portu-
geesen, en ten deele onder de Hollan-
ders gehad hebben, opgeeft, al het wel¬
ke hy egter zo kort en zo verward door
malkanderen doet , dat 'er niet wel uit
te raaken is , hoewel ’er egter hier en
daar eenige saaken, en bysonderheden,
die ons hier, en elders, veel licht geven.

en te stade komen zullen, in aangehaalt
werden.

Nu zullen wy een net verhael doen
van de zaaken, zoo der Porsugeesen, als
der Ternataanen, met naeuwkeurige aen-
wysing, hoe zy eerst in Amboina geko¬
men zyn, en wat zy daer voor hunnen
Koning verrigt hebben.

Verhaa Hoe de wydberoemde Onderkoning
hoe de Alfonsus Albukerk, na ’t innemen van
Portugee Malacca in December 1511, Antoni A¬

zen in
Amboina breus met drie schepen na de Moluccos
op Noessa zond, en hy, na in Amboina een stee-
Telo of nen zuil opgerecht te hebben, zonder
Assaloelc

de Moluccos aen te doen, na Malacca
geecunen

keerde; als mede hoe een van zyne sche-
zyn.

pen onder Francois Serraan, door storm
van hem afgeraakt, op een der Luca

Pinjos, of Schildpads Eilanden, schipbreuk

leed, en op wat wyze hy daar van eenc
oraCora der Zeerovers meesterge-
worden, door hen op Noessa Telo, an
ders Assaloelo, in Amboina gebragt
wierd, en aldaar door de inwoonders en
de vier hoofden der kust van Hitoe min-

nelyk ontsangen, en van de Koningen
van Ternate en Tidore om stryd om zy-
ne vriendschap aangezogt is geworden.
hebben wy in onze beschryvinge der
zaaken van Ternate reeds uitvoerig aan-
gehaalt.

D’Inlanders van Assaloelo, van Serraans
aanlanding by hen sprekende, verhalen,
dat een Portugees schip op Batoe Tarra
schipbreuk, en dat 'er van de Portugesen
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een boot met zeven schipbreukelingen,
van zeven musquetten en zeer weinig
pyse voorsien, eerst by hen quam aan-
dryven, en dat zy hen geerne, dewyl zy
zeer mager en verhongerd ’er uit sagen,
in hun dorp genomen, en alles goeds be- R4tte¬

wesen hebben, tot dat zy door de Kora van Assa-
Kora van koning Bajang na Ternate ge-loclo van

de Por-
voerd wierden. Dit verhaal derIn

tugeesche
anders zeer na met de getuigenis schip
der Portugeesche Schryvers (hoewelbreuke-
die in verscheide omstandigheden eningen

verhaa¬benamingen van plaatsen, ’t spoor byster
len.

zyn) overeenkomende , doet ons klaa-
zien, hoe de Portugesen eerst in Amboina En wie

an hengekomen, en hoe Abreus, en zyn mak
dezeLan-kers, en onder hen Serraan en de zynen
den eerst

de eerste ontdekkers, zoo van dat Land.
nedele¬als van Banda en Ternate, geweest zyn.
ten.

In het jaar 1521 (en niet 1525. ge¬
lyk zommige menen) liep kort voor
Serraans dood (die op Ternate vergeven
vierd) Antoni Brit, alvorens na Banda te
stevenen, eerst in Amboina aan, en de-

wyl ’er verscheide van Serraan’s medge-
sellen in zijn vloot waren, zoo hebben
die hen de plaats, daar zy na hun schip-
breuk eerst aanquamen , gewesen , en
met twee schepen van de vloot voor Assa-
loelo gebragt, om aldaar te ververschen.

Die van Assaloelo getuigen, dat dit de
eerste schepen waren, die zy op die kust
zagen, zommige geven voor, dat Anto-
ni Abreus, ii jaren te voren , ook in
Amboina geweest is, en daer zelf nage-
len geladen heeft. Dat hy in Amboina
daar gekomen is , weten wy (hoewel
men van dat laden van nagelen geen ze-
kerheid vind met dat onderscheid, dat
hy niet voor de kust van Hitoe, maar

op een andere plaats dat aangedaan heeft,
weshalven dit laatste met de getuigenis

der inwoonderen van Assaloelo niet stryd.
Zy ondertusschen bragten deze schepen
oor Hitoc , zeer verblyd over hare
comst, te meer, dewyl zy Francois Ser-
raan’s medgesellen daar op zagen, die zy
nog zeer wel kenden. Die van ’t Land
Hitoe ontfingen hen ook zeer minnelyk,
yzonder Tahalille Ela de Oude, wiens
zoon, Holockom Aboebakir, de zaaken van

de bestiering der kust Hitoe meest waar-
nam. Eer Brit van daar scheide, gaf
hy desen Tahalille , tot een bewys, dat hy
de diensten, hunne schipbreukelingen be
wesen , erkennen wilde , den eernaam
van Capitein Hitoe,een naam, die op die
kust nog lang daar na in wesen gebleven
is.

Zedert dezen tyd hebben de Portuge-
sen by hunne togten na de Moluccos in
Amboina, en byzonder op Hitoe, altyd
aangegierd, om zig, dewyl daer zeer
goede gelegentheid vas, van versch wa-

ter en andere verversching te voorzien.
Het

Brit

voert or

Hitoe al-

creerst

den naam

van Ca-

pitein

Hitoe in.



Het bleef ook daar niet by, maar zy
wisten by die van Hitoe ook zoo veel te
verkrygen, en zig zoo diep met 'er tyd
in hunne gunst te dringen, dat hen
een Logie of woonplaats, tusschen Ma¬
mala en Hitoe Lama, (dat is oud Hitoe,
plaatsen omtrent twee mylen van Hitoe
of Hila op derzelver kust gelegen, en
digt by de Rivicr Pikapoli vergund

Na wel¬ wierd. Ontrent die zelve tyd, of wel een
ke tyd d’

weinig te voren, hadden die van Cam-Portugee
sen zig in bello, met een Coracora van Makjan
Amboin- gekomen zynde, in bamboesen Moernagels
iebben uit Ternate op Ceram, en van daar ook
rederge op Hitoe gebragt, en voortgeplant metset

zoo goeden uitslag, dat de Portugesen
geraden vonden, zig daar hoe langer hoe

Enhoe vaster te maken. Die van Hitoe, dit
de Hitoe ziende, en bespeurende waar het de Por-
esen dii tugesen met 'er tyd om zou te doen zyn.
pne¬ namelyk, om zig meesters van hun Land
men.

te maken, stelden alle middelen in ’t
werk, om zig van die gevaarlyke vrin-
den te ontslaan; maar dewyl zy van tyd
tot tyd te veel hulptroepen uit de Mo¬
luccos kregen, daar zy nu al gevestigt
waren , zoo zagen die van Hitoe, dat
dit met geweld niet zou te doen zyn.

Buiten dien waren zy met hunne sche-
pen ook al in den grooten inham van
Amboina, daar nu ’t Kasteel Victoria legt,
geraakt, en hadden kennis met die van
Noessanivel, Amantelo, Halong, en

vooral met de groote en magtige Negry
Hative, toen nog aan de Noord-Syde van
den inham gelegen , gemaakt, welkers
inwoonders toen nog Heidens zynde, met
de Mooren of Mohhammedanen van

Hitoe in groote vyantschap leefden, en
gestadig van hen, als dood-vyanden van
hunnen Godsdienst, vervolgd wierden.

Die van Hitoe, nu niet wetende, hoeDie hen

met sagt- de Portugesen quyt te raken, tragten hen
hieit ver met zagtheit te bewegen, dat ze by die
zocken te Heidenen na de overzyde van hun Land
verhui-

op Hative en Leitimor, zig begevensen.

wilden, dewyl zy daar by hen, die even als

zy ook Kafirs,dat is, ongeloovigen, en al-
zoo na hun meening makkers, en van

een geloof waren, veel beter en aange
namer , dan by hen, zouden zyn. Du-
hadden de Portugesen een wooning in
Amboina ter kuste Hitoe; maar zonder

eenige vesting, waar op zy by tyden van
nood zig mogten vertrouwen, ook zon-
der eenige wyze van bestiering, of or-
dre, ’t geen oorzaak was, dat zy, door
hun buitensporig leven by de Inlanders
die er zeer veel ongelyk van moesten ly-
den, zoodanig in haat geraakten, dat de
Mohhammedaansche Priesters hen alle

zouden doodgeslagen hebben, zoo de
kapitein Hitoe, voorgevende dat dit by de
buitenlanders een zeer quaden reuk ge-

ven, en van een quaad gevolg zyn zou,
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hen dit niet belet had.

Waar opDie van Hative dan, vernemende, dat
die vande Portugesen by die van Hitoe hoe lan-
Hative

ger hoe meer gehaat wierden hoewel hen by
dit nog heimelyk toeging, stelden alle zich ver
middelen in 't werk, om zig van die zoeken
gunstige gelegenheid te bedienen, en de
Portugesen by zig te lokken, ten einde
zy zoo veel beter tegen die van Hitoe in

staat mogten geraken. Daar op met mal¬
kanderen verdragen zynde, vonden de
Portugesen goed een besending om hulp¬
troepen na Goa te doen, en ten dien ein-

Orangde den Orang Kaja van Hative, Bermein
Kaje Ber-met zyn Zuster, en ’t meeste volk var
mein , &amp;c.die Negry, dewyl zy ’t op hun Land,
a Goa

wegens den overlast van de Hitoeesen,om hulp¬
troepenniet langer harden konden, mede der
gaande,waarts te zenden, die aldaar ten grooten
word daar

deele gedoopt wierden. De Orang Kaje
net zyn

wierd daar Don Emanuel, en zyn zusterzuster ge-
doopt.Donna Jebel genaamt, van welken Oran

Raja ook al de Hhoekoms van Hative
oorspronkelyk zyn.

Dit verdrag tusschen de Portugesen en De Hi
toeesenHativesen was zoo stil niet toegegaan
verdry-of de Hitoeesen roken lont, en hebber
ven de

gehaat, en in alhen zedert dien tyd zoc Portugee-
dat zy hen dron-les zoodanig nagesocht. sen van

hun landgen dit Land te verlaten, en zig den kor¬

ten weg over na de Noord-Syde van den

inham te begeven. De Orang Kaja van
Hoekoenalo, die toen mede onder die van

Hative behoorde , wees hen den weg, en
zy zetteden zig op ’t strand van Poka of
ocka, na dat zy ontrent 14 jaaren op
de kust van Hitoe gewoond hadden, ne

Vander. Alhier zogten zy zig vast te maken,
waar zyen een sterkte tegen hunne vyanden op
eerst nate werpen; maar vermits de by hen ge
de Poka,

kosen plaats overal te digt by ’t geberg daar na
te , en alzoo gansch onvoordeelig lag, nader aan
zoo waren zy genoodzaakt voor de twe- Melis

Hoekdemaal te verhuizen, en een halve my
westelyker ontrent Melis-boek af te zak-
ken, en het digt ontrent Hoekoenalo te

En ein-albegrypen. Eindelyk , ook daar niet
delyk nate wel na hun zin zynde, zoo verhuis
Leytimor

den zy voor de derde maal na ’t land van vernii
Leytimor, tegen over Hoekoenalo, tenzen.
zuiden van ’t zelve gelegen, en zetteden
zig beneden den Rooden-berg (ten Oos¬

Enzichten van 't Casteel Victoria) daar de Ri
omtrentvier Way-alat in zee loopt, hoewel
de Roo¬

na ’t zeggen der Inlanders, zig denbergzy ,

eerst op een plaats Kehala genoemd, by neerzet-
de Rivier Way-Toeha, zouden neerge-ten
slagen hebben.

Dewyl ondertusschen hun zaaken in

Ternate door veel wisselvalligheden zeer
van gedaante verandert, ja tot 't uiterste

genadert waren, zoo hielden zy dit, zon-
der iets op hun vyanden te winnen, of
eenig voordeel van belang te doen, tot
het jaar van 1538 gaande, wanneer

An-
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Antoni Galvaan, de Ternataansche be¬
roerte wat gestild hebbende, en ziende,
dat veel Jonken van Java, Macasser en
elders na Amboina, Banda, en de Mo¬
lukkos quamen , om daar speceryen te
laden (een zaak die merkelyk tot af-
breuk van den handel der Portugesen
strekte) goed vond 25 Cora Cora’s, waarn
op ao Portugesen, en ontrent 4oo bond-
genoten, meest van Hative, (doorharer

Orang Kaja Bermein, by zyn vertrek na
Goa, op Tidore en Kajo gelaten bene-
vens eenige Tidoresen, en Ternataan
sche Mardykers, alle onder Kimelaba

on-Roeboeranni van Tidore, waren
der ’t oppergezag van den Moluksen
Zeevoogd Diego Lopez. d'Azevedo, na
Amboina te zenden, met last van Goa,
om de te ruggekomen gezanten der Por-
tugesen en Hativeesen in hun land te her

stellen, en Amboina voor de Portugee-
sche Kroon te veroveren. In dat zelve
aar quam die aanzienlyke vloot voor

Mamalo aan, alwaar zy na een schert
gevecht de Hitoeesen op de vlugt sloeg
oud Mamalo afliep, veel der aangeko¬
mene Jonken, en in de zelve veel geschut
(na hunne wyze) een menigte pylen, en een

groote somme geld, kreeg, en de oude
plaats der Portugesen op Picapoli weer
innam, en geheel Hitoe t'onderbragt, hen
dwingende door wapens of woorden zig
onder hem te buigen. Daar na, den in-
ham invarende, vond hy daar zyne ver-
drevene Landslieden zonder zekere woon-

plaats swerven, en bezig om ook een
houte vesting tegen een schielyken aanval
te bouwen, die met een Portugeesche be-
zetting versterkt wierden. Op dat nu die
vesting van te meer zekerheid voor hen, en
hunne bondgenoten, tegen de strooperyen
der Hitoeesen zyn mocht, vond hy goed
die by den Roodenberg te plaatsen, en
de Hativeesen. en : Mardykers huisgezin

nen, van Ternate en Tidore meegebragtOor-
die daar 't Mardykers quartier in hunnespronc

van ’t nasaten hielpen uitmaken) digt daar on-
Mardy. trent hun woonplaats aan te wyzen, ten
kers-

einde zy alzoo gerust, en te zekerder
quartier

onder de beschutting van die vesting zouin Am-

boina. den konnen woonen.
Die van de negry Soya, Amantelo, enHoe die

van Soya, andere op ’t gebergte van Leytimor. dit
die ve- met scheele oogen aanziende, en daar uit
sting der

bespeurende, dat de Portugesen,onder den
Portugee

dekmantel van als kooplieden daar tesen aan-

zagen. handelen, zig meesters van hun land
en hen met 'er tyd tot onderdanen en sla-
ven zogten te maken, dewyl hen, zoo
zy maar als vrinden wilden blyven han-
delen, geen vestingen, en die nog we
zonder hen eens verlof daar toe te vra-
gen, behoefden te bouwen, stelden alle
middelen in 't werk, om dit te beletten
Al ’t geen dan de Portugesen met hunne
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vrienden (te weten, die van Hative en
't Mardykers Quartier) by daag maak-
ten, briken die van Soya by nagt weer

af, werpende zeer hevig van ’t naaste ge-
bergte met steenen

De Portugesen, zig dit niet eens kreu-

nende, vervolgden hunnen vesting-bouw
en voltrokken den zelven zoo vaardig,

dat zy zig in ’t korte, in weerwil dier
Inlanders, in staat van genoegzame be¬

Dogscherming bevonden. Dit bewoog deze
wierdenbergwooners, ziende dat zy de Portu-
christen.

gesen niet beletten konden dit werk toi
zyn volkomenheid te brengen, hunnen
haat in vriendschap te veranderen, tot
zoo verre, dat zy zelf geen zwarigheid
maakten, om hunnen Godsdienst te om-
helzen.

Zedert dezen tyd wierden de Portuge-
sen meer en meer meesters van dit Land:
want Azevedo, het daar by niet latende,
vervolgde zyn overwinningen , verjoeg
langs Hitoe’s kust alle vreemde hande-
jaars , nam en beroofde met veel voor-

deel hunne vaartuigen, en bragt door
geweld van wapenen, of by wyze van
verdrag, de meeste negryen onderde

magt van den Koning van Portugaal.
Areoe¬Hier op quamen de vluchtelingen wee

do vero-by hun oude woonsteden, en stelden zig
verd veel

gewillig, of geveinst, onder d’overweDorpen

gende magt der Portugesen. voor Por-

tugaal.Van dit jaar 1538 rekenen de Moo
eder¬ren van Hitoe 70 van hunne of 68 Zonne

vellk jaar
jaren tot de verovering des kasteels Victo

1538. de

ria door de Nederlanders, zedert welk-meeste

Amboi-zy zeggen onder de Portugesche dienst
eesenbaarheid gestaan te hebben
onder de

Deze overwinning gaf onder alle vol Portugee-
keren van rondom een uitnemende schriksen ge-

staanen was oorzaak, dat ider de vriendschar
hebben.der Portugesen met angst zocht.

Ver¬Hoe verscheide negryen, die toen
scheideChristenen wierden , zevedo ook OT
dorpen

eenige Priesters verzogten, om hen de
verLog-

1ngronden van hunne Godsdienst Cten Aze-

Avedo omdrukken, onder welke die van Hative
Priesters.

uit-mantelo en Noessanivel boven andre

staken, gelyk zy ook te dier tyd de
voornaamste negryen hadden, zullen wy
op een andre plaats breeder aanhalen. Na
dit met zoo veel glorie verrigt, en Am-
boina aldus onder Portugaal gebragt te
hebben, vertrok Diego Lopes d'Azevedo
veer na Ternate. Dit bleef zoo eeni-

Na
gen tyd in dezen staat, terwyl de Chris

wien.

vertrek deten-Godsdienst meer en meer doorbrak
Christenmaar die zelve Godsdienst was ook oor
Gods-

zaak, dat de Mohhammedanen van Ter
lienst

nate hen daarom doodelyk (hoewel hei 10g meer

doorbrakmelyk) hatende, van tyd tot tyd hen al
le afbreuk deden, om Amboina, waar

het mogelyk, onder hun gezag te bren-
gen, waar toe ook de wispelturige Moo¬

zienren van Hitoe, die de Portugesen
nog
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bedienende zig, daarhouden hebben,nog luchten mogten, al ’t hunne toe-
ongemeen van veynse-het te pas quam,bragten, in welke onstandvastigheid en

ryen.verbittering tegen de Portugesen zy ook
tot de komst der Nederlanders aange-

TWEEDE HOOFDSTUK.

Hoe Koning Hair dit opneemt. Die Kimelaha Laulata na Amboina zond. Om de
Portugesen te verdryven, en de Christen Godsdienst uit te roeyen. Zyne verrichtingen
albier, als ook die van Henrik Zaa A. 1561. Hairs dood. Koning Baboe zend Roe¬
bohongi A. 1570 na Amboina. Zyne verrichtingen. Welke Landen Kaitsiili Sa-

-lamat onder Tidore gebragt heeft. De Portugesen verlaten de vesting by den Roo-
denberg. Beginnen A. 1572 een ander Casteel te houwen. Nemen verscheide in-
gezetenen gevangen, die na Goa voerende. De eerste Landvoogd. Het volk van
beide dorpen. Vlugt na Hitoe Pereira de tweede Portugesche Landvoogd, overwint
de Hitoeesen, en die van Ihamahoe. De Hitoeësen roepen de Bandaneesen en Javaa-
nen te hulp. Welke laatste een sterkte bouwen. En hen A. 1599, weer op nieuw te hulp
quamen. Nevens eenige Engelschen. Met welke zy de Portugeesen te vergeefs aan-
tastien. Warwyk komt in Amboina, en helpt deze Javaanen. Steven van der Ha-
gen in Amboina, die het Portugeesch Kasteel te vergeefs belegert Een verbond met
de Hitoeesen maakt, en eenige Nederlanders daar laet. Komst van Furtado. Zyne groo-
te bedryven. En toerustins van een vloot, welke te Bantam van Wolfert Her-
manszoon geklopt word. Verdichte opgave der Portugeesche Schryvers van dezen slag.
Zyne verschyning in Amboina, daar by alles dwingt te buigen. De Orang Kaja’s vlug-
ten na Nau, daar ben Furtado tot de overgave dwingt. En de negen nabygelegen dorgen
verovert, waar op de Hitoeësen na Ceram vlugtten. En eenige uitzonden om na de
Nederlanders te zien. Tahalille’s raad in dezen nood. Als ook van Pati Toeban, die
zich aan hem overgeven. De Koning van Noessanivel zend gezanten na de Nederlan-
ders. Furtado’s tocht na Hoewamohel, en zyne verrichting,’t gedrag van Bassi Frangi,
en van den Pati van Loehoe. Die van Ihamahoe dwingen hem te wyken na Ternate.
daar de Amboincesen hem weer stil ontdropen, die de Portugeesen hoe langer hoe meer
haaten. Voorbeelden van hunnen moedwil, en de gevolgen daar van. Wat de Portuge-
sen op Boero en Ceram bezaten. En hoe zy die van Latoe onder zich deden buigen.

Primswy stelyk Ternataans stamhuis Tomagola dryven,E Koning van Ternate,a
gesproten, zoo gelukkig uit, dat hy de en denHair ook wol Hairoen en Hay-

meeste gechristende dorpen weër deed Christen-ro Zamyn genaamd) een wys
Gods-

en moedig Vorst, maar voor- afvallen, alleen die van Hative en Kilang aienst uis
uitgezonderd, die standvastig bleven, te roesen.al een ywerig voorstander van den Moor-

niet tegenstaande die van Kilang verreschen of Mohhammedaanschen Gods¬

in ’t gebergte van Leytimor ten Suidendienst, dit voortyliegen van den Cnristen

woonden.Godsdienst (die by Kaverius komst in Am-

Jarricus schryft dit eenen Leliato toe,boina die den 16 Februari 1546. te land

dog vermits ik onder de Kimelaha’s, ofstapte, eerst regt toenam) met dwarsche
die van hun geslagt, van geenen Leliato,oogen aanziende, en wegens zyne ver-
als van Bassi Frangi's zoon, die lang daarvoering A. 1546. na Goa niet dan al te

na quam, en op Batavia A. 1643 ont-veel op de Portugesen verbitterd, liet
halst is, leze, zoo zal hy zekerlyk in dedit zynen loop tot A. 1558, wanneer hy
naam dwalen, dewyl d’inlanders dit een-den Kimelaha Laulata (vermits de zaa-
parig van Laulata, en als op deze tyd ge-ken van nieuwe landen aan te winnen

chied, verhalen, en toen nog van geenenonder den Kimelaha Samarau slap voort-
Leliato wisten. Ook bragt hy die vangingen) tot versterking van Samarau met
Loehoe, na hunne byzondere geschilleneen groot getal van Coracora’s, en volk
beslischt te hebben, volslagen onder degezonden heeft, met last, om door een
Kroon van Ternate. In dezen staat ble-goede verzamelde magt de Portugesen

Zyneven de zaken nu herwaards dan der-uit Amboina te verdryven, die Landen
verrich-waards, door verscheide tusschenkomen-onder zyn Kroon te brengen, en den
tingen al,

de voorvallen , geslingert en geschokt,Moorschen Godsdienst, met uitroejing hier.
tot dat A. 1561 of 1562 Henrik Zaa metder Christelyke, daar overal in te voe-
een groote vloot van Goa gezondenren.

wierd , om de vervallene Ambonse za-Dit voerde Laulata, Soons Soon van
ken te herstellen, de Ternatanen te ver-den wydberoemden Moeletsjangan, Broe-
dryven, en de tot afval gedwongene weerder van Samarau, en beide uit het Vor-

CII. DEEL VAN AMBOINA. onder
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Al ook onder Portugal te brengen, ’t geen hy

die van zeer loffelyk verrigt, gelyk ook den
Henrik

Godsdienst byzonder voortgezet heeft;
Zae A.

terwyl zig de Portugesen van die tyd af1561.
ook na de Uliasserse Eilanden hebben be

ginnen te begeven
Hair Wat vervolgingen zy hier over A

dood 1565, door ’t woelen der onstandvasti-

ge Hitoeesen, en de van hun ter hulp
geroepen Javanen drie jaren lang leden

zullen wy, daar wy van den Godsdienst
spreken , breeder aanhalen. Alleenlyl
moeten wy zeggen, dat dit Hair in der
jare 1565 't leven kostte, dewyl hem de
Portugesen in zyn eigen paleis ombrag
ten.

De Ternataansche Koning Baboe
Hayrs zoon, over den moord aan zyr
vader bedreven, uitnemend verbitterd,
en ziende dat Samarau al te slap in zyn
bestier was, zond A. 1570 Samerau’sKonin

zoon , den grooten Roebohongi na Am-Baboe

zendRoe bon, die zig met de weer afgevallene
bobongi Hitoeesen zamen voegde, en de Portu
A. 1570

gesen alle bedenkelyke afbreuk, en groo¬na Am-

te veroveringen van Landen voorde Ter-boina.

nataanse Kroon deed, waar van wy on-
der de daden der Ternataanse Koningen
en hun regt op Amboina, reeds bevorens
gehandelt hebben.

Zyne De Portugesen ondertusschen ontrent
verrich A. 1572 door Koning Baboe uit Terna
tingen te verdreven, en na Tidore sdaar zy het

zedert de verdryving nog wel 36 jaren
gaande hielden) verhuist zynde, kregen
door de Tidoreesche hulptroepen onder
Kitsjili Salamat, Zeevoogd des Konings
van Tidore, gesterkt met eenige Portu
gesen, wel wat verademing, tot zo ver-
re , dat zy voor eenigen tyd den loot
van Roebobongi's overwinningen (door
dien hy na Tomini getrokken was) stui-

tten, maar dat duurde niet langer dar

tot zyn wederkomst van dien togt, wan
neer hy alles, ’t geen zy verrigt hadden
als in een oogenblik vernietigde, en hen
alle uit die gewesten weer na Ternate
deed vertrekken, in welk te rug keerer

Welk- Kitsjili Salamat met zyne Tidoresen op de
Landen Noordlrust van Ceram aanliep, en de
Kaitsjil

Oost-kant van dat Eiland, van KeffincSalamai

onder ri-af tot Waroe toe, onder de Kroon van
dore ge- Tidore bragt.
bragi Dus waren de aanslagen der Portuge
heeft

sen door den Ternataansen Salahakan, of
Koninglyken Stadhouder, Roebohongi,
niet alleen vernietigt, maar hun vrecze,
zedert de vereenigde magt der Ternata¬
nen en Hitoeesen (die hen geen rust lie
ten) zoodanig toegenomen, dat zy hoe
langs hoe meer zagen, dat hun Fortje

De Porby den Roodenberg, zoo om dat het te
tugeesen na daar by gelegen, als om dat het te
verlaten klein en slegt was, hen niet langer te-
de vestins gen de gestadige aanvallen van hunncby den
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onversoenlyke bespringers zou konnen Rooden-
bescherimen. Dit deed hen dan na een bers
beter plaats om zien , die zy, omtrent
een musquet-schoot na ’t Westen, tot
hun genoegen op ’t strand van Honipo-
po vonden, en deden dezelve, schoon
met een Sagoe-Bosch bezet, spoedig door
’t uitkappen en opruimen van alles , 't
geen hen hinderen kon, tot hun voor-
nemen klaar maken, en den grond effe
nen, om ’er een kleen Kasteel met vier
punten te zetten.

Begin-Dit Kasteel dan wierd begonnen na
nen A.A. 1572, en A. 1588 eerst voltooit, en by
1572 een

de Inlanders Cota Laha genaamd. Na anderkaf-
dezen tyd begonnen zich de zaaken der teel te

Portugeesen tot een regte wyze van be-bouwen
stiering te schikken, gelyk zy zedert, tot
de overgave des Kasteels Victoria aan de
Nederlanders, ook hunne ordentelyke
bestierders en Landvoogden gehad heb-
ben. Terwyl zy nu met het opbouwen
van die sterkte bezig waren, kregen zy

een quaad oog op die van Noessanivel en
Oerimessing, meinende dat zy bedekte
lyk met de Hitoeesen zamenspanden. Cn

in hun belang zig lieten gebruiken Ly Nemen
verschei-besloten derhalven om hen gevangen te
de inge¬nemen, en vonden, om dit behendig uit
etenen

te voeren, goed, hen allen aan ’t Caste-
gevan

te ontbieden, om een zwaar metale stuk gen

geschut daar op te brengen, welk werk
zy naaulyks zonder eenig tagenstreven
maar begonnen hadden, of de voornaam-
sten wierden gevat en gevangen, eerst

Die nana Malacca, en van daar na Goa gevoert
Goa voe

alwaar nog verscheide huisgezinnen va
rende.

derzelver nasaten woonen

Deze, en verscheide andere geweldena-
ryen, verbitterden deze Ingesetenen zoo-
danig, dat zy zig ten eersten van de Por-
tugesen geheel afzonderden, en nat
hoog en steil gebergte van Poeta, Eri-
hatoe genaamd, vlugtten. Doch alhier
bleven zy niet lang gerust, maar wierden
door den eersten Portugeeschen Land-
voogd, Sanchio Vasconselho, belegerd, en.
door de Inlanders verraden zynde, van
hen overweldigd.

Die van ’t gespanschap Oerimessing le-
den daar zoo veel, dat de meeste van hen
door de Portugeesen in de pan gehakt, en

buiten staat van ooit hunne kragten te
herhalen gebragt wierden, zoodanig dat
zy na die tyd een der kleenste negryen
van Leytimor geweest en gebleven zyn
Sy wierd Oeri Messing, dat is, 't sterk
dorp, om dat zy f dorpen met Sima,
Cappa, Seri en Awahang, sterk waren
bevorens genaamd; dog wierden toen alle
door de Portugesen verstrooit en ver-
nielt

Na deze nederlaag niet langer bestand

zynde het daar te houden, namen de o-

vergeblevenen van Noessanivel en Oeri-
messing,



messing, hun uitwyk na de kust van Hi-

toe, maakten zig met verscheide veree-
nigde Hitoeesen op ’t gebergte van Kai-
tetto ontrent de klip Hatoe Nockoe,

nevens die van Latochalat (die mede van
Leytimor gevlugt waren) vast, en zyn
daar tot de komst van den Portugeeschen
Zeevoogd Don Andrea Furtado de Men¬
dosa gebleven; te meer dewyl zy nu
ook belydenis van 't Mohhammedaant
geloof met die van Hitoe deden.

t Volk Ondertusschen stoolten de Ternata-
van beide tanen op Lochoe by die van Hitoe vee
dorpen

quaad, en dreven hen onophoudelykvlugt na

aan, om de Portugesen, die hen alleHitoe

bitterheden bewezen, en zeer qualyk
handelden , te verdryven, dewyl hun
Godsdienst niet toeliect, en hen alleen, bui-
ten alle andere billyke voorwendingen.
reden genoeg gaf, om met die Kaffersen

ongeloovigen niet langer, ten ware zy de
gedreigde straffen van hunnen Propheet
wilden afwagten, in een goed verstand te
leven

Het eene dan ’t ander helpende, wasPercir-

Tweede oorzaak, dat die van Hitoe zig volko
Portu¬ men tegen de Portugesen aankantten.
geescht zoodanig, dat de tweede Portugeesche
Land-

Landvoogd , Gonsalvus Pereira, genood-voogd
zaakt wierd hen te beoorlogen, doch

Over- met zoo goeden uitslag, dat hy die van
wint de Hitoe, en die van lhamahoe, onder zyn
Hitoee¬

wapenen deed buigen.sen, en die
Na ’t vertrek van dezen Landvoogdvan lha-

mahoe. quam er van Goa weinig ontzet, waar
door de zaaken der Portugesen weer mer
kelyk vervielen, en te rug liepen.

tDe weerbarstige Hitoeesen door

aanhitsen van Roebohongi, die in dit troe-

bel water vischte, en hen geweldig styf-
de, weer gaande gemaakt, stelden zig met
al hun vermogen tegen de Portugeesche
Landvoogden Joan Cajado, Steven Tei-

xera of Ticera, en Gaspar de Melo, zoo¬
danig, dat die bestierders, voor de
Kroon van Portugal niets van belang uit-
voerden, en genoeg te doen hadden met

zig maar in staat te houden, hoewel z1
nu en dan met zommige dorpen verschei-

de schermutselingen gehad hebben.
Die van Hitoe, het over een anderenDe Hi-

toeesen boeg wendende, riepen de Bandanesen te

riepen de hulp, om, door derzelver vereenigde magt
Banda-

met die der Ternatanen van Loehoe, de
neesen

Portugesen te doen vertrekken ; maar
Ditdit werk bleef vrugteloos steken.En Ja

vaanen deed hun den moed nogtans niet verloren
A 1565 geven, maar zy hadden A. 1565 de Ja-
te hulp. vanen te hulp geroepen, en Radja Giri,

ook wel Radja Boekit genaamd) zoover-
re gebragt , dat zy door een vast ver-
bond veel hulptroepen en vaartuigen van
hem kregen.

Deze Javanen, die hunne vaartuigen opWelke
laatste Hitoe lieten, quamen over Land en
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maakten zig agter Hoekoenalo, op een een sterk-

te bou-plaats, nog hedensdaags aan den opgang
wen.

des bergs aldaar, met de naam van Cott-
Java bekend, vast, en begrepen eene ve-

sting tegen over ’t Portugees Kasteel
waar in ook de gezant van den Javaan-
schen Pangerang een tyd lang zig ont-
houden heeft. Uit dit Kasteeltje maak-
ten zy den geheelen inham, hoewel zy
op ’t Portugees Kasteel gansch geen
voordeel behalen konden, onvry; maar

ziende, dat hen geen versch volk van Ja-
va toegezonden wierd, zoo keerden zy,
na ontrent drie jaaren daar geroesemoest
te hebben, over Hitoe weder derwaart.
Vermits nu het verbond tusschen dien
Javaanschen Vorst, en de Hitoeesen van

duur en in zyn wezen bleef, m enden
de Hitoeesen best te zullen doen, hunne

Javaanse vrienden en geloofsgenoten, nog
eens te hulp te roepen

Hier op kregen zy A. 1599 weder En he-

hulptroepen van Java, by welke ook ee-A. 1559.
weer opnige Engelschen waren, die voor d’aan-
nieuw te

komst der Nederlanders deze Landen alhulp qua-
eenige jaren (zonder dat men de nette men

tyd weet, wanneer zy dat begonden)
bevaren, en reeds een Logie op Loehoe,
daar toen meer nagelen dan op Hitoe wa-
ren, bekomen hadden.

Meven-Dit deed niet weinig hunnen moed
eectieiaangroejen. Men rukte al de troeper
Engei¬

van Hitoe, Loehoe en Boero byeen, om schen
met die magt het Kasteel der Portuge-
sen met beter uitslag aan te tasten. In de
maand Februari, des jaars 1600, stelden

Met dezy dit onder Kimelaha Bassi Frangi, zoo-
welke zyne van den grooten Roebohongi, die zynen
de Portu-

vader, even voor de komst der Neder
geesen

landers gestorven, met den zelven haatvergeefs

aantasten.tegen de Portugesen verving, in 't werk,
maar hoe driftig zy 'er ook op aanvielen,
voerden zy nogtans weinig uit, en wier-
den niet alleen gedwongen met hun vaar-
tuigen af te wyken, maar na dat de
Christenen hunne Coracora’s mede in zee

gebragt, en zig in staat van een Zeeslag
te wagen (gelyk ontrent de Laha, met
zeer veel hevigheid aan wederzyden ge-
schiede) gesteld hadden, zoo hadden de
Mooren van Hitoe nog dit ongeluk, dat.
hun buskruit in brand geraakt zynde, zy
daar door van hun beste Coracora, te
weten die van Noessanivel , beroofd

wierden. Dit gaf zulk een verbaastheid
onder hen, datze, de vlugt nemende, ze-

dert niets van belang tegen de Portuge-
sen hebben durven ondernemen. In de-
ze ftorm bleef onder de voorvegters ook
zekere Usmail, zoone van Saptiroan, uit

het Adelyk huis Tommagola oorspron
kelyk.

Ondertusschen was Wybrand van War-

wyk , A. 1598 als onderZeevoogd
onder, Jacob Cornelissen van Nek,

C2 na



Waerny
komt A.

1599. in

Amboi¬
na.

En hielt
deze Ja¬

vaanen

Steven
van der

Hagen in

Amboina

Die 1
Portu-

geesch
Casteel te

vergeefs

belegert.

Een ver

bond me

de Hitoe
sen

maakte

en eenige
Neder¬

landers

daar liet.

20 A MBO
na Oost-Indien vertrokken, als Zeevoogd
van vyf schepen na van Neks vertrek
naa ’t Vaderland in 't Land gebleven.
En van deze wierd ’t vyfde ook geladen,
om na Holland te zeylen. Met de 4ande-
re is hy den 8 January 1599 van Bantam

na de Moluccos t’zeyl gegaan, na dat hy
hier en daar op Java aangegiert had. Hy
juam den 3 Maart voor de kust van Hi-

toe ten anker, en wierd van de Inlanders
en hunne hoofden vrindelyk ontfangen,
gelyk wy breeder zullen zien, als wy in

't byzonder van de komst der Hollan-
ders in Amboina handelen, alleenlyk dit

er nog byvoegende, dat die voornoem-
de Javanen, als de schepen der Neder-
landers nog voor Hitoe lagen, met hun-
ne vaartuigen daar aangekomen,en, by ze-
keren aanslag der Portugesen tegen een
plaatsje op de kust van Hitoe, door ee-

nige Hollanders (die als vrywilligen op
de Coracora’ s van den Ternataanschen Zee-

voogd Kaitsjili Aaly gingen) geholpen
zyn.

Dit komen van Warwyk was dan maar
om te handelen, en bragt de Inlanders

die hulp niet toe, die zy zig eerst van
de komst der Nederlanders aldaar ver-
beeldt hadden.

In dat zelve jaar was Steven van der
Hagen met 3 schepen uit Texel op den 6
spril uitgeloopen, quam den 13 Maart
A. 16000p de reede van Bantam, en van

daar weer vertrokken zynde den 2 Mey
met het schip de Son (want de 2 andere
schepen, namelyk de Maan, en de Mor¬
genster dreven Amboina voorby, na Ban-
da) voor Hitoe ten anker.

Zyn komst was hen byzonder aange-
naam , en de Orangkaja’s van Hitoe,
en de Koning van Noessavel, verzogten
den Zeevoogd met allen ernst om hulp,

ste)ten einde zy, van hen gelikt, de Por
tugesen van daar mogten verdryven. Hy
sloeg dat eerst af, met veel beweegrede-
nen om hen daar van af te brengen; maar

vond eindelyk, na lang aanhouden der Hi-

toeesen, goed hen te helpen, gelyk hy
net ’t belegeren van ’t Portugeesch Kas-
teel, dat zy na S weken belegs moesten
verlaten, dadelyk getoont heeft.

Niet tegenstaande nu van der Hagen
op dien tyd nietveel uitregten kon, maak-
te hy nogtans voor zyn vertrek van daar
met de Hitoeesen een verbond, liet on-
der Jan Dirkszoon Sonneberg als bevel¬

hebber op ’t Casteel van Verre by Ha-
toenoekoe, door de Inlanders geëouwt,
een bezetting van 27 vrywilligen, en ver-
trok van daar den 8 Octob. na Bantam.
en verder den 14 Febr. 1601 na ’t Va-

derland, met belofte van hen na 3 jaren
miet meer hulptroepen te zullen komen
helpen.

NSCHE
Ondertusschen begon ’t gerucht, dat

de magtige Portugeesche Vloot onder
Don Andrea Furtado de Mendosa stond te

komen, meer en meer door te breken

’t geen oorzaak was, dat de Bevelhebber
Sonneberg geraden vond, zig met zyn in-
gezamelde 3oo Bharen nagelen, en al zy-
nen omslag , in de twee schepen van
den Zeevoogd Heemskerk, die in dat

zelve jaar in Amboina quam, in te schepen,
en in de maand van Juny, of July, met
dezelven, vermits hy ’t in dat Kasteel van
Verre in veer na niet harden kon, van

daar na Bantam te vertrekken, tot een
vyzonder groot geluk voor hen , want

by aldien zy daar langer gebleven had-
den, waren zy buiten alle twyffel in han-

den van de Portugesen gevallen. Dus
hadden de Portugesen nu weer wat ver-
ademing, en toonden aan de inlanders,
die zig door ’t verbond met van der Ha-
gen, en ’t Casteel van Verre, nu van de
geweldenaryen en slaverny der Portu-
gesen al verlost agtten, dat het werk nog
zoo klaar niet was. Een geringe preuve
daar af gaven zy kort naSonneberg's vertrek,
wanneer zy de Hitoeesen in dat zelve jaar
met zulken ernstlaantastten, dat zy al eeni-
ge Negryen ingenomen hadden; maar te

happig op buit, en zonder ordre hier en
daar in ’t wild loopende, wierden zy
door de Hitoeesen weer zoodanig over-
vallen , dat zy over hals en kop weer
weggejaagd wierden. Hier op bleef dit
eenige tyd smeulen tusschen de Portugee-
sen en Hitoeesen, die malkanderen als

benarde honden van verre aankeken,
zonder iets te ondernemen; In dien staat
schokten de zaaken voort tot de komst van

dien gevreesden Portugeeschen goessel, Komst
Don Andrea Furtado de Mendosa, wel eer van Fur-

capitein van Malacca, maar nu Zee-lado.
voogd gemaakt. De Onderkoning A-
ria de Saldanja, liet hem te Goa eene
aanzienlyke vloot toerusten, waar mede

hy den zeeschuimer Cunal sloeg, en on-
derbragt. JaffanaPatan, een voor-
naam Ryk op Ceylon, had hy wei-
nig tyd te voren aan de Kroon van Por-

tugal gehegt, en zig daar door zoo ont-
sacchelyk gemaakt, dat hy nu meinde in
staat te zyn, om alle de Koningen van
Java na zyn hand te zetten, en hen te

Zyne
konnen voorschryven, dat zy met nie- rroote

bedryvenmand, dan met de Portugeesen zouden
hebben te handelen. Dit ging zelfs zoo
verre, dat hy voornam alle vreemde Eu-

ropeische Natien, Engelschen, Hollan-
ders, en andere , die op de Moluccos

reeds sterken handel dreven, eensklaps
uit Indién te vagen, en alzoo al de in-
gezetenen van die gewesten t'eenemaal
van de Portugeesen, of eigentlyk van ’t
Ryk van Spaens Portugael, te doen af-
hangen. Hier
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Hier toe vervaardigde hy A. 1601, te

Malacca thien Galjoenen, zeven Galeyen
en zeven andere vaartuigen, zamen een
getal van 24 uitmakende, over welke hy
als Zeevoogd, en Thomas de Soysa als On-
derzeevoogd, 't bewind had. Hier me-
de vertrok hy van Malacca, en quam den
24 Dec. voor Bantam, menende dat voor
een ontbytje weg te nemen; ten welken

einde hy het al begon te bezetten; maar
een vloot van ;schepen onder den Ne-

derlandschen Zeevoogd Wolfert Her-

mansz. belette dat, die hem den 27. zeer

onverwagt op ’t lyf quam, en zoodanig
havende, dat hy, op Bantam niet meer
denkende, zyn reize vervolgde, latende

Wolfert Hermansz., die 2 Galeyen vero-
vert had, als overwinnaar op de Reede
van Bantam, hoedanig de Bantammers

hem ook met veel eerbewyzing inhaalden.

Grooter overwinning zoude hy bevogten
hebben, indien zyn schip door ’t sprin-
gen van een stuk geschut niet een mer-
kelyke ramp gekregen had: want hy de
schepen der Portugesen, op de wagt
leggende, met zoo veel voordeel aange-
tast had, datze genoegzaam in zyn magt
waren. Hy had den Portugeeschen Op-
per-Zeevoogd, zelf schoon de wind hem
tegen was, aangetast, maar Furtado 's
volk, by dit ontbyt geleerd, wat de Hol-

landers waren, hadden tot het middag-
maal geen lust.

Het is waar, dat de Poitugeesche
Schryvers de eere van dezen slag hunnen
Zeevoogd Furtado toeschryven; maar
dat zulx verzonnen is, blykt daar aan,
dat zy dan ook zekerlyk meester van de
reede gebleven, de Stad verder be-
naeuwt, en de Nederlanders daar van

daan gedreven zouden hebben, een zaak,

niet alleen op Bantam, maar ook by an-
dere Natiën in Indien zoo bekend, dat

het de Portugesen, en voornamelyk dien
grooten opblaser, en snorker geen klei-
ne krak aan hunne agting by de Vor-
sten en Koningen van Indien gegeven
heeft.

Hy vertrok dan met hangende wie-
ken van daar, en quam, vol woede over
dien geleden hoon, in Amboina op den
9 Febr. 1602. op Hitoe eerst aan, met
een vast voornemen, om al die schade,
die hy voor Bantam geleden had, op de
Amboinesen, vrienden der Nederlanders.

te verhalen. Zyn Vloot, die fraaye nee-

pen gekregen had, herstelde hy zo veel
en zoo ras ’t hem mogelyk was, voegde
by de zelve nog twaalf Cora Cora’s, be¬

gaf zigdaar mede na de bogt van de Tapi
dwong de vier naburige dorpen Alang,
Tapi, Wakkasihoe en Larike, met of
tegen haar wil, zig zyne magt te on-
derwerpen.

Dit verrigt hebbende, taste hy Assa-
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loelo (toen nog Noessa Telo genaamd Daar hy
allesaan, een plaats niet verre van strand, ot
dwingt teeen zeer voordeeligen steilen heuvelge¬
buigen.

legen; maar de inlanders, door de magt
der Portugeesen, die de hunne zeer ver-
re overwoeg, niet in staat van het lang
tegen hen uit te harden, oordeelden voor
hunne zekerheid best, zig goedwillig o-
ver te geven. Maar hunne overheden l'Orang

Kajn':en Orang Kaja’s vlugten na Nau, eer
vlugterberg van veel tegenweer; niet verre van
na Nau.strand, en dicht by de vesting Haarlem

op de vyf Negryen, en in ’t Noord-Oos-
ten van dezelve, gelegen. Hier hadden
zig al de misnoegde Hitoeesen, met die
van Noessanivel, Oerimessing, en ande

re hunne bondgenoten, na toe begeven,
en verschanscht, met voornemen om de

Portugesen hier moedig het hoofd te
bieden, en malkanderen tot het uiterste
te beschermen.

Zy hadden wat dieper in't Land, op
Lain nog een pagartje; maar van geen
belang, om tot het zelve een uitwyk te
nemen, waarom zy dit ook maar tot een
verblyf van hunne vrouwen en middelen

hielden, niet wetende, werwaards zig te
begeven, zoo zy uit deze eenige plaats
van tegenweer geslagen wierden. Met Daar
het uiterste geweld rult Furtado op den hen Fur-

7 April met zyn troepen voor dit Nau, tado tot
de over-bezette ’t zelve van alle kanten, en be¬
gavenaauwde het zoodanig, dat hy ’t, na 7 awingt

dagen belegs, by een fellen en onweder-
staanbaren storm inkreeg.

De Hitoeesen nu uit de lyken gesla- En de

gen, zetten het op een loopen, en had-negen na-
bygele-den ’t geluk van met de vier Perdana’s,
gen dor¬

als ook met Capiteim Hitoe, Tepil, en den
ven vero-

Koning van Noessanivel, het maar pasvert.
te ontkomen; maar de nabygelegen ne-
gen dorpen, voor ’t geweld der Portu-
gesen nu bloot gesteld, begaven zig ge-
willig onder hunne magt.

Dit was een groote en ongenezelyke Waar
breuk voor de Hitoeësen, en hunne opde Hi-
bondgenoten, en veroorzaakte dat zy, die toeesen

na Ce-op hun eigen Land nu nergens geer
aIn

schuilplaats meer vonden, gedwongen
lugtten

wierden zig na de overkust van Ceram te En eeni-

begeven, en het op Loehoe voor eerstgeuitzon-
den om

neder te zetten.
na de Ne-

Al hun hoop was nu op ontzet van derlan-
Steven van der Hagen, en om te toonen ders t-
dat zy hun daar aan zeer veel gelegen zien
lieten, vonden zy goed eenige lieden uit

te zenden, om hem, of de Nederlan-
ders, op te zoeken, en hen den gevaar-
lyken staat, waar in zy waren, te kennen
te geven. De stokoude Tabalille , een
aanzienelyk nazaat uit het voornaam
Stamhuis Tanbitoe Messing, een man, op
wie geheel Hitoe toen ’t oog had, als
zynde de voorzitter onder de vier Hoof-
den van de Hitoeesche Kust, wel zien-

C 3 de,
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de, dat 'er met geweld tegen deze over

stromende magt der Portugeezen niet te
doen was, en overwegende, dat hy zyn
volk meer met raad, dan ontzet, dienen
kon, gaf hen allen, die nog op Hitoe

gebleven waren, dien raad, dat ze voor
den tyd wyken, in schyn en tot nader
ontzet hen aan de Portugezen overge
ven, en met dezelve vrede maken zou

den, en dat hy, die nu afgeleefd was,
oordeelde zyn Vaderland geen grooter
dienst te konnen doen, dan met zig zelf
dat gemeen lot van de minste niet te

onttrekken, maar zig edelmoedig aan
Furtado, schoon hy van hem niet veel
goeds verwagte, over te geven, om die o-
vergave des volks zoo veel meer schyn':
van opregtigheid by te zetten, en hen
door zyne tusschenspraak (waar het mo-
gelyk) voor de woede der Portugezen te
bewaren.

Dit zelve stond ook vast by Pati Toe
ban den Ouden, maar eer zy dit werk-
stellig maakten, zond Tahalile den Ca
pitein Hitoe, Tepil, benevens zyn eigen
zoon Sibori, heimelyk na ’t gebergte ag
ter Mamalo weg, en gaf hen last, om

standvastig by ’t verbond, met den Zee-

voogd van der Hagen aangegaan, te bly-
ven, en zyn komst af te wagten. Daar
op gaven die wakkre Patriotten zig, als
een offer voor hun Land aan Furtado o-

ver, en benamen, schoon zy anders ge-
konnen hadden , zich zelve vrywillig
de vryheid, die zy, schoon Furtado hen
die by hume overgave belooft had, ook
nooit daar na weder genoten hebben.

Dus bragt die Veldheer der Portu-
geesen, die alle hoeken en winkels der

Kust Hitoe doorkroop, en in zoo kor-
ten tyd als een blixem alles doorstraalde,
dat geheel Land weer onder de gehoor-
zaamheid der Portugeesen, zoodanig, dat
er geen een plaats meer was, die eeni
gen wederstand bieden, of zich tegen
hen opwerpen dorst, dan alleen Hitoe
Lama, of het oude Hitoe ; maar door
twee honderd versch van ’t Kasteel aan-

gekomen, en over Land gezondene, Por-
tugeesen, wist hy hen zoo te benaauwen,
dat die plaats zig eindelyk ook over
gaf.

Het geheele Land was nn met zulken
schrik en trilling bezet, dat ider op het

noemen van Furtado’s naam zidderde, en
hem als den geessel van hun Land aan-
merkte. Hy nu, die 'er de schrik reeds

zoo verre in had, zag echter wel, dat
hy alles met geweld niet na zyn zin zou
krygen, en dat hem ’t vossevel by zom-
mige gevallen meer dienst, dan de leeu-
wenhuid, doen zou.

Hier van nam hy een preuve met den
Koning van Noessanivel, en wist hem,
met die van Oerimessing, door goede
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woorden te overreeden, dat zy niet
alleen weer op Mamalo, en aan ’t Ka-
steel quamen, maar bracht het ooke zoo
verre, dat die twee Vorsten zich lieten
doopen, die van Noessanivel, (die an-
ders den naam van Sinapati droeg) dien
van Thomas de Soysa, en den Orang Kaja
van Oerimessing dien van Steven Teixera.
of Ticera (na den ouden Portugeeschen
Landvoogd, die deze Zee- en Veld-togt
mede bywoonde) by zynen doop ont-
fangende.

De Koning van Noessanivel nogtans,

om te toonen met wat voor een hart hy
dat doen zou, bezorgde, eer het zo verre

quam , dat een van zyn Orang Toewa
Toewas of oudsten, Lecatombessi ge¬
naamd, zoo heimelyk als ’t mogelyk
was, zich by Arigoena of den jongen De Ko¬

Tepil, en Sibori, tahaliles zoon (der Hi ning van

Noessani-toeesen afgezanten aan de Nederlanders
vel zendvervoegde, om met hen hunne bondge
gezan-noten te gaan opzocken, en door hunne
ten na de

hulp de vervallene zaaken van hun LancNeder¬

landers.te herstellen.

Ondertusschen hielden zy zich uiter-

lyk tot de Portugeesen zeer genegen, en
gaven , volgens hunnen aangeboren aard
van veinsen, alle teekenen, die men wen-

schen kon, om van hunne oprechte mei¬
ning de Portugeesen te verzekeren, daar

ondertusschen, die by dezelve waren,
niet nalieten de gevlugte Hitoeesen kond

schap van al de aanslagen der Portugee-
sen, zoo verre zy die ontdekken kon-

den, op de heimelykste wyze te ge-
ven

Furta¬Furtado nogtans, na zoo grooten over-
winning, wel ziende, dat hy, zou by dat do: tocht

aHoe-
wispelturig volk in staat van onderdanig

wamohel,
heid houden, verder gaan, en de geen zyne

vlugtten op Hoewamohel uitroejen verrich-
moeft, vond goed geswind over te ste-ting al-

daar.ken, en die van Hoewamohel op het on-
verwagst op den hals te komen. Hy was
’er, als of hy uit de lucht quam val-
ten, en alreeds aan ’t branden en blaken

van eenige dorpen, om andere onwillige,
door dit heet voorbeeld, op hun pligt en
welvaren te doen denken, met hen en

hun Land onder de magt van dien o-
verwinnaar, die alles als de stroom eener
Rievier met geweld weg sleepte, in tyds
te stellen, en alzoo hun zekeren onder

gang te voorkomen.
De Ternataanse Stedehouder, Bassi ’t Ge¬

Frangi, had de lucht daar van zoo tydig drag van
Bassiweg, dat hy gelegenheid had, om met
Frangi,

zyn onderhoorige Ternatanen zich na
en Pa¬

Bonoa te begeven, zonder dien storm af ; Loehoe,
te wachten. De Pati of Grave van Loe-
hoe, die dit onweer aankomen zag, en
met reden giste, dat dit ook hem en de
zynen gelden zou, oordeelde best, voor
’t zelve te wyken, en een schyn-vrede,

tot
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tot behoudenis van zyn Land en ingeze
tenen aan te gaan, om ’t welk te betei
schyn te geven, vond hy goed aan Don
Andrea Furtado de Mendosa voor af eeni-
ge geschenken, en benevens de zelve,
een opgepronkte deerne, die hy veinsde
zyn dochter te zyn, en Bay Warnoe
la noemde, toe te zenden, ’t geen zul-

ken uitslag had, dat hy, in gunst aange¬
nomen, zedert gelegenheid had, om zy
ne bondgenoten , de zich aldaar ver
schuilende Hitoeesen, te bergen, en daar

door cen onsterffelyken naam by zync
ingezetenen en vrienden , die hem der
Pati en eenigen behouder van Hoewa
mohel noemden, te behalen.

Van hier begaf zich Furtado na ’t we-
derspannig Ihamahoe, een sterke plaats,
die de Portugeesen zeer veel moeite ge-
geven heeft, en een van de voornaamste
was, die hem ’t hoofd dorst bieden. Hi

vertrok dan daar na toe, om het onder
’t geweld van zyn ontsacchelyke wape
nen te doen buigen; maar dit ging hem
zoo geweldig buiten zyn gissing, dat zy.
na een hartnckkige tegenstand, hem
dwongen met alle de zyne zeer verward
te wyken, en, zonder iets uitgevoerd te
hebben, weer na de Hoofdvesting te
vertrekken. Kort na zyn wederkomst
beriep hy de Hoofden van al de verwon
ne en nieuw-veroverde Negryen dei
Mooren , onder voorwending van een
Land-Raad uit hen te willen maken;

doch hy hieldze allen by zich als gyze-
laars, tot dat hy zich tot zynen tocht
na Ternate vervaardigt had. Hy hac
ook last van den Onder-Koning, om zich
aan hen te wreeken, wegens dat zy 't
meer met de Nederlanders, dan met hen.

gehouden, en met de zelve een verbond
aangegaan hadden.

Op zyn vertrek na de Moluccos ge-
bood hy ook, dat alle de Cora Cora’s
van de hoofdvesting, benevens eenige
van de Kust Hitoe, en ’t Eiland Oma,
hem zouden volgen, om alzoo te zeeg
haftiger, en met onwederspreekelyk.
bewyzen van hunne onderdanigheid, in
Termate te komen; maar, aldaar aange-
komen, scheen hy die vorige Furtado
niet meer, en al zyn moedigheid verlo
ren te hebben zoodanig, dat hy hier
met zyn volk, ’t geen hem door hon
ger, vickte, en andere ongemakken, vee
afstierf, als versmolt, zonder iets van
belang uit te rechten

De Amboinesen, die als in zeegepraal

met hem gedwongen waren op hunne
Coracora’s mede te scheppen, zagen de
Son van zyn overwinningen zoo ras niet

ondergaan, of zy zakten allengskens wee
na hun land af; maar ontrent Lessidi en
Cambello gekomen zynde, wierden zy
door de Ternatanen en Loehoenesen aan-
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getast, en zoo lang vastgehouden, tot
dat zy al de Portugeesen die, 'er in waren,
dood geslagen hadden.

Ondertusschen bleven de elendige Am-
boincesen volkomen onder de macht der
Portugeesen , die, zoo zy zich zelven
met hun gedrag zoo bemind, als zy zich,
onder die ingezetenen door hun wapenen,
gevreest gemaakt hadden, ongetwyffeld
die inlanders aan zich verbonden , en
zich een veiligen weg tot het vreedzaam
en onwankelbaar bezit van die, en an-

Die dedere Landen gebaant zouden hebben;
maar in tegendeel maakten zy zich by Portugee

sen hoe
den inlander, door allerley zoorten van

langs hoe
verongelyking, zoo gehaat; dat het die meerhaa-
luiden maar aan gelegenheid, en niet aan ten.
genegenheid , om zich onder bescher-
ming van een anderen Vorst te begeven,
ontbroken heeft.

Ik heb zelf een Amboinees gespro-
ken, die my verhaalde, dat het zoover-
re gekomen was, dat zy zich niet ont-
zagen de vrouwen, en dochters der Am-
boinesen, als die maar eenigzins fraai
waren, op de volle straat aan te randen.
die mede te voeren, en hun booze lust
daar aan te boeten. Hun onverdragely-
ke stoutheid was zoo groot , dat zy,
genegen niet iemands vrouw te boeleeren,
of eenige andere moedwil te bedryven,
hun degen, of gewecr (even als de Nai-
ros of Edelen op de Malabaarsche kuit)

maar voor de deur neerzetteden; 't welk
den Inlanderen door verscheide voorbeel-

den reeds zulken schrik in ’t hert ge-
jaagt had, dat de man van den huize het
hart niet had, om ’er op in te komen,

ten ware hy zich in gevaar van zyn le
ven wilde stellen.

Was ’er iemand, die met een schoo-
ne visch na, of van de markt ging, om
daar eenig voordeel mede te doen, zy
namen hem die af, en gaven tot zynvol¬
doening hem noch dit verontweerdigend
antwoord: Tida patoet Orang bitam ma¬
kan ikan jang baik daanbesar bagini, banja
ikan kablinjo sampei pada dia orang. Dat is,

Hep is onbetamelyk, dat swarten zulken
schoonen en groote visch zouden eeten, maar
Kablyn (een zoort van zeer klyne visch,
als sprotjens) is goed genoeg voor hen.

Kregen dan die beroofden noch een
penning, die zy hen verachtelyk toe-
smeten, en bedroeg die de helft van de
waarde van ’t geroofde, zoo waren 2

gelukckig, en moesten wel te vrede he-
nen gaan

Meesten tyd nochtans kregen zy 'er
niets, dan een deel scheldwoorden, voor
en 't beste woord, dat zy hen in zulk
een geval gaven, was anda katsjoor, of
pegi andjing , 't welk beide, het eerste
in ’t Portugeesch, en ’t laatste in 't Ma-
leitsch, weg jou hond, beteekent.

Zy

Voor-
beelden

van hun-

ne moed-

wi.
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Zy beroofden, zonder aanzien van

perzoonen, de lieden niet alleen op de
straat van ’t hunne, maar zelf in hunne
huizen waren zy niet zeker. Quamen
zy in een huis, daar iets van hun gading
was, zy namen het mede, zonder daar

veel over te zeggen, dan dat zy den
Amboinees , diens goed het was, noch

de een of d’andre bittere steekreden toe-
duwden.

Hoorden zy, dat hier of daar een
moye Amboineesche dochter was, zy
haalden, zonder zwarigheid 'er over
te maken, of zy Christen, Mohhamme

daansch, of Heidensch was, die maar weg,

en als zy die, na hun verfoeielyke lust,
lang genoeg misbruikt hadden, zonden
zy die met verachting, als de walg 'er nu
afstekende, de ouders weer t'huis. Dui-
zenderlei andere quellingen, die zy de
Inlanders aandeden, moesten die bekla-
gens-weerdige menschen tot een gunsti-
ger tyd opkroppen, zonder dat zy dor-
sten denken, om daar over te klagen.
dewyl zy doch zagen, dat de Land-
voogd, en zyn Raad, hen daar over geen
recht deden, en zy daarenboven noch
meesten tyd bespot, uitgelacchen, en hun

ne verongelykers, onder d’een of d’an-
der voorwending, begunstigt wierden.

Hier by quam noch, dat de Portugee
sche Priesters door hunne oorbiegt al 't
geen zy voor andere wisten te bedekken,
'er zuiver uithaalden, al hunne aanslagen
ontdekten, en ’er hunne wederpartyders
niet alleen kennis van gaven, om ’er zich
tegen hen van te bedienen; maar noch
wisten zy dit menigmaal zulken slink-
zen draay te geven, dat het gemeenlyk
dien Inlander zonder te konnen beden

ken, waar hem dit van daan quam) gold,
en hy, in plaats van recht op zyne klach-
ten te krygen, als een misdadige gestraft
wierd. Dit deed hen van klagen wel

een afschrik krygen; maar verbitterde
als men denken kan) de Amboineesen

uitnemende tegen de Portugeesen, en deec
hen alle bedenkelyke middelen in 't werk

stellen, om uit hunne handen te bly
ven

Dit schokte dus nech al eenige jaaren
even ongeregeld voort, zonder dat d'In-
landers van dit ondragelyk jok ontlast,

of door iemand gered wierden. De be¬
lofte van Steven van der Hagen, van hen
na 3 jaren te komen helpen, gaf hen
wel gedulds genoeg, om al deze ge-
weldenaryen voor een tyd te verzet-

ten; maar het liep eindelyk zoo hoog.
dat hunne levens hoe langs hoe mee
onzeker, en de menschen van deze of
gene moetwilligen op de straat onderEn de
de voet gestooten wierden, zonder dat

gevolger

daar van ook daar over recht gedaan wierd;

NSCHE
weshalven de Inlanders, zoo ris zy zich
van de hulp der Hollanders bedienen
konden, zich zeer verblyd aan hen o-
vergaven, en den benarden Portugee-
schen Landvoogd edie wel wist, dat hy
aan hen niet dan doodelyke vyanden
had, en zich van zyn volk ook niet al
te zeker dienen kon) zonder moeite
drongen, om alles, ’t geen zy daar be¬
zaten, aan de Nederlandens over te ge-
ven, gelyk wy omstandighier nade wyze,
op welke de Nederlanders meesters van
Amboina geworden zyn, zullen toonen

Buiten het gene wy bevorens, als door Wat de
de Portugesen op die van Amboina ver-Portugee-

overt, aangehaalt hebben, zo hebben sen op
zy op Boero, met hulp van den Tido-Boero,
reeschen Kaytsjili Salamat, de Ternatanen
verjaagt, en in de bocht van Tsjiko
Morassa, zich vast gemaakt, en ’er een
kleene houte vesting gehad, ’t geen zy
op ’t verzoek van de Oelisiva's (zynde
Tidoreesen, gelyk de Ternataanen Oeli-

lilima’s waren, twce Factien, die zedert

in Amboina quamen) van Tagalise daar
gezet hadden; maar dit is maar voor een

korten tyd geweest, en hen door andere
Bocronesen weer ontnomen.

En orDie van het dorp Lissabatta, op Ce
Ceramrams Noordkust, hadden hen ook cer
beaatenwoonhuis vergund; maar dewyl zy daa

mede niet te vreden, en gestadig bezig
waren, om, onder allerlei voorwendin-
gen, den Inlander van 't Mohamine-

o¬daans tot het Christen geloof
ver te brengen, en hem dat als op te
dringen, zoo hebben de Lissabatters,
dit werk al overlang wais zynde , hen
in de laatste jaren van daar verdreven-

Op de Zuid-zyde van Ceram hadden
zy al de Negryen van Latoe af tot Ca-
pobo toe onder hun gezag, en onder zoo-

danigen verbintenis , dat geen van
allen denken dorst, zich tegen hen aan
te kanten. Die van Latoe nochtans waang-

En hoe
den dit, in ’t laatste van de bestiering

die17
der Portugeesche Landvoogden, en sta

van La-

de toe onderken, door de Ternataanen gesterkt.
zich de-hoorns tegen hen op; maar de Portuge
len bui-

sen, te gemoet ziende, dat, zoo zy dit
gen.

vuur ten eersten niet doofden, ’er een

vlam van zou konnen ontstaan, die tot

veel andere daar nabygelege Negryen
zou konnen overslaan , behandelden dit

werk met veel moedigheid , rukten 'er
na toe, en namen die plaats stormender-
hand in, waar door de Mooren van La-
toe hun wakkerste helden, te weten Ki-
melaba Djamali, en de twee broeders

Anglasari en Lanaladdien, de aanvoer-
ders van ’t volk daar lieten zitten, en
ook den moet en kracht verloren, van
ooit iet diergelyks weer tegen de Portu-
gesen te ondernemen.

HET
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Redenen van de tochten der Nederlanders na Oost-Indien. Houtman de eerste aan¬
zetier. Wanneer die eerst ondernomen zyn. Warwyk gaat A. 1599. na de Oosterse
Eylanden. Zyne ontmoetingen, en komst in Amboina. Wat daar verricht werd. Komst
van eenige Javaanen tot onderstand der Amboincesen. Accoord over de prys der nagelen.
arwyks vertrek na Ternate. Van der Hagens komst in Amboina. Die hen hielp

tegen de Portugeesen. Ongeluk in 't schip de Son voorgevallen Eerste verbond, door
Van der Hagen met den Inlander gemaakt. Een vesling op Hatoe Nockoe gehouwd.
Waar op by eenig volk liet. Heemskerk neemt dit volk A. 1601, uit Amboina mede.
Wat 'er zedert door Furtado, van der Hagen en Tepil, verricht is. De Amboinee-
sen zenden gezanten, die van der Hagen, A. 1605. voor Bantam ontmoeten. Zyne ver-
richtingen onderweeg, en komst in Amboina. Daar by den Portugeeschen Landvoogd
dwingt het Kasteel, en geheel Amboina, aan hem over te geven. Sterkte des Kasteels.
Waar de Portugeesen bleven. Frederik Houtman, eerste Landvoogd bier A. 1605
Verdeeling der Vloot na van der Hagens verrichting, 't Casteel nu Victoria bernoemd.
Houtman neemt 's Lands grooten, een nieuwen eed af. En doet de Hitoeesen t contract
met van der Hagen gemaakt, op nieuw besweeren. Het contract tusschen de Hitoeesen
en Steven van der Hagen aangegaan. Staat van Amboina te dier tyd. Twee voor-
name Factién aldaar. Gesteltenis van ’t Kasteel. De komst van van Solt, en zyne ver-
richting A. 1607. Mateliefs verschyning hier in dit jaar. Als ook van eenige Ter-
nataansche gezanten. Houtman stelt in, de buiten-comptoiren jaarlyk eens te bezoeken
met de Hongi. Opstand van die van Lessidi en Cambello, die hy weer tot hun plicht
brengt. Mateliefs onderzpek na Houtmans gedrag, en verder ordre , door hem op alles

gesteld. Neemd drie Amboinecsche jonge Princen na Holland. Zyn vertrek na Terna-
te. Van Caardens kost A. 1608 hier, die na Termate vertrok. Hoen’s verschyning
bier A. 1509. Die 't contract met die van Hitoe enz. vernieuwt , en toen na Ternate
vertrok. Houtman maakt een contract met die van Hatoeaha, en het contract zelf.
Contract met die van Roemakay. Houtman verplaaist die van Hoetoemoeri aan ’t
Kasteel, en vertreki, na zes jaaren regeerens, met eenige Amboincesen na ’t Vaderland.
Aanmerking over dezen Heer.

Compagnie van Verre, met Houtman en onderno-At de Nederlanders niet uit
-men zyn.andren, en daar na nog B schepen ondereygen drift en beweging,

den Zeevoogd Jacob Corne lissoon van Nek,maar door de gedurige quel-
en zynen Onderzeevoogd Wybrand vanlingen en vervolgingen des
Warwyk, 1598. I May uit te zenden,Konings van Spanjen, de reis na Oost-
van welke de Zeevoogd met 3 schepenIndien ondernomen hebben, is bevorens
den 11 Jan. A. 1599 weder na ’t Vader-al by ons getoont ter plaatse, daar van
land gekeerd, en den 19 Juli 'er geko¬hunne eerste reisen gesproken is.
men is; doch Warwyk bleef in ’t Land, metMen ondernam dien tocht om twee re-
voornemen om na de Moluccos te ver-denen ; eerst, om ons eigen voordeel daar
trekken. Den 8 Jan. 1599 vertrok Wy-te zoeken, ten anderen om onze vyan-
orand van Warwyk als Zeevoogd , enden , die van daar groote winsten en
Jacob Heemskerk, als Onderzeevoogd.voordeelen in hun land brachten, alle
met 4 scheper, Amsterdam , Zeeland,bedenkelyke afbreuk te doen. Daar wa-
Gelderland en Utrecht, van Bantam naren bevorens wel meer Hollandeis als
de Oostersche Eylanden.Linschoten A. 1583, Cornelis Houtman,

Zy gierden den 13 dito op Jakatra aan ATUKen andren geweest; doch dit was maar
den 21 op Toeban, van waar zy den 22gaat A.in dienst der Portugeesen, of der Span-

1599 nadito zyn t’zeil gegaan, en quamen deraarden geschied. Niemand echter heeft
de Oos¬27 dito voor Joartan, varende na Landhier ontrent zyn Landslieden meer dienst
terse Ei-

om een Loots, die hen in de Molucco-gedaan, als deze Houtman , die, droevig landen
brengen zou. Zy bequamen die den 30gevangen zittende, zyn dienst aan eeni-

dito; doch kregen ’s nagts aan des On-ge kooplieden, met belofte van een net
derzeevoogds schip de tyding, dat welbericht van den handel der Portugeesen
40 man van den Zeevoogd, en van ’top Indiën te geven, aanbood, verzoe-
schip Utrecht, op Madura gevangen, enkende dat zy hem wilden rantsoeneren.
na Arosbaya, een Stad op deszelfs west-Zy deden dit kort daar na, en bedienden
einde, gebracht warenzich zeer gelukkig van zyn bericht en

Den IFebruary 1599 quam de Onder- zyn-goeden raad.
zecvoogd, met de andre voor Madura by ontince-Daar op heeft men goedgevonden A
den Zeevoogd, waar op men den ; dito tingen1595, 4 schepen voor reekening van de

II. DEtL VAN AMBOINA. goed
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goed vond 150 man met ; chaloepen en
3 schuiten na land te zenden, om waar
’t mogelyk, hunne makkers te verlossen.
Tusschen hen, en die van Madura, viel een
vruchteloose schermutzeling voor, waar
by zy noch 3 a 4 man verloren; maar
naderhand overquam hen een grooter on-
geluk , alzoo de chaloep van den Zee-
voogd met 36 man, en de boot van ’t
schip Zeeland met 13 man, pas een
schoot weegs van Land, omssoegen, waar
door zy daar noch 25 man, 15 van de
Zeevoogds volk, i van ’t schip Utrecht,
en 9 van ’t schip Zeeland verloren; doch

eindelyk by hunne andere makkers ge-
komen, en alle, die noch in ’t leven wa¬
ren, wel geteld zynde, bevond men dat

er nog fi mannen waren.

Den 8 wierd ’er een verdrag wegens der
gevangenen rantzoen gemaalet, en zy raak-
ten voor zooo Ryxdaalders, na lang tal-
men, vry, en den 14 dito alle weer aan
boord , waar op noch dien zelven avond
alle vierde schepen van daar zyn t'zeyl ge-
gaan, die den 3 Maart A. 1599 ’s mor-
gens vroeg voor ’t gat van Amboina qua
men, en, zo ras zy ’er maar in waren, stil-

te, en de stroom zoo sterk tegen kre-
gen, dat zy ’t gat weer uit dreven, en
voor Hitoe Lama ankerden.

Zoo ras zulx geschied was, quam ze-
kere Ternataansche Zeevoogd met ; Co-
racora’s , die zeer cierlyk toegemaakt
waren, met veel getier, geklop op Gong

en Tifa, en met veel gezang en vreugd,
de schepen rondscheppen, schietende tot
verwelkoming al hun Bassen, hoedanige
er ider Coracoaa drie voerde, los, waar
op de onzen, met weder rondom los te

schieten, antwoorden.

Deze Zeevoogd, van Capitein Hitoe
ergezelschapt, quam ook aan boord by
de onzen , hen vragende van waar, en
tot wat einde zy daar gekomen waren,
zy antwoordden, dat zy uit Holland qua-
men, om hunnen handel hier en elders te
diyven, waar toe zy allerley koopman-
schappen mede gebracht hadden. Waar
op die Heeren hem aan Land verzochten.
betuigende over hun komst zeer verblyd

te zyn, en genegen te wezen met hen
een accoord te maken, hoewel hun

grootste inzicht en hope wes, om hen
tegen hun algemeene vyanden de Portu-

geesen te gebruiken; ten welken einde
ook deze Zeevoogd door den Koning
van Ternate na Amboina gezonden was,
om den Inlander tegen 't geweld der Por-
tugeesen te helpen.

Daags daar aan den 4 Maart ging de
Onderzeevoogd aan land , daar hy zeer
vriendelyk van Capitein Hitoe, Tepil ge-
naamd,en de zoon van Aboebaker Nasediki,
een van de vier oppergebieders des Lands,
onder een fracie tent van zeilen onder
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de boomen gemaakt, ontfangen, minnelyk
onthaalt, en een gesprek van wel drie

uuren lang tusschen hen gehouden
vierd.

Den 6 dito ging de Onderzeevoogd A. 1600.
weer nmiet drie ondercommiesen aan
Land, om te vernemen of ’er ook lading
voor deze schepen was.

Capitein Hitoe, nevens de andere groo-
ten des Lands, quamen hen vriendelyk
te gemoet, betoonden groote eerbied, en
stonden hen lading voor twee schepen toe.

De onzen, dit verstaan hebbende, heb-
ben daar op goed gevonden Gelderland
en Zeeland na Banda om lading te zen-
den, en de twee andre schepen, Amster-
dam, en Utrecht, hier te houden, tot dat

zy de lading bekomen zouden hebben,
om dan uit Amboina na de Moluccos te

zeilen. Daar op vertrokken de twee voor-
noemde schepen den II Maart na Ban-

da, daar zy den 15 dito ten anker geko-
men zyn.

Ondertusschen bespeurde de Zeevoogd
War-vyk zeer klaur, dat de Amboineeten

hem wel groote beloften van een lading
voor 2 schepen gedaan hadden, doch dat
zy, door den zwaren oorlog, die zy te-
gen de Portugeesen voerden, niet in staat
waren hem zoo veel nagelen te leveren,
alzoo die hen alle afbreuk deden, zoe-
kende, zoo veel mogelyk was, ook de
Hollanders van hier te verdryven, en hen Komft

hun lading af te snyden, alzoo zy aan de van eeni-
ge Javaa-Engelschen, die niet lang te voren hier
nen tot

mede gekomen, en nu al eenigen tyd op
onder-

Loehoe gevestigt waren, niet dan al testand der

Amboi-veel hadden, zonder dat 'er noch meer
neesen.vyanden, om de Amboineesen tegen hen

onderstand te doen, behoefden by te ko-

men.

Den 13 Maart quamen hier ool twee
oorlogs-sonken van Java vol volks, om
de Amboincsen tegen de Portugeesen te
helpen, onder welke men wil, dat ook

eenige Engelschen zouden geweest zyn,
zy quamen om hen ’t Casteel te helpen

winnen, en wierden met veel vreugd in-
gehaald.

Den 10 April maakten de onzen met Accoord
den Inlander accoord over de prys der overden

prys dernagelen, bedingende die voor 35 ftuk-
nagelen.ken van achten, de Bahara van 550 pond

en den 12 dito kregen zy 250 ponden
voor ider stormhoed, hoewel ik geloof,
dat 'er onder die nagels veel Polongs, of
Moernagelen, en andere ruichte of vuilig-
heid, zal gelopen hebben.

De 23 dito maakten de Portugeesen een
aanslag op zeker dorp in Amboina, doch
het mislukte hen, verliezende daar noch
mannen, alzoo de Inlanders hen qua-

men ontzetten, vergezelschapt door ee-
nig volk van onzen Zeevoogd, en van
den Broeder des Konings van Ternate
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waar voor zich de de voornoemde Zee¬

voogd van Ternate uitgaf) in een Para
hoe, die zich ook verwonderden , hoe
d’onzen zich als vyanden van den Koning
van Spanjen, of van de Portugeesen, dor
sten verklaaren.

Na dat nu de onzen dus cenige waaren
tegen nagelen in Amboina verruild had-
den, zyn zy met deze twee schepen den
8 May 1599 na Ternate, of na de Mo¬
luccos, vertrokken, daar zy (gelyk wy
reeds onder de stoffe van Ternate gezegt

hebben) op den 22 zyn ten anker geko-
men

Het bleef hier niet by, maar men zond
’t jaar 1599 drie schepen, de Zon, dein

Maan , en de Morgenster, onder den
Zeevoogd Steven van der Hagen, die den
6 April uit Texel in zee geloopen zyn-

de, den 13 Maart 1600 voor Bantam or
de Reede quam, van waar hy den 28
May na de Moluccosverzeylde, komen-
de den 2. alleen met het schip de Son
voor Amboina op Hitoe’s kust ten an-
ker terwyl de 2 andere schepen, door
de stroom voorby gedreven, en na Ban-
da geraakt waren, dat zy den Zeevoogd
ten eersten met hunne chaloep lieten we-

ten

De Zeevoogd van der Hagen, voor Hi-
toe Lama ten anker leggende, bevond.
dat daar zeer weinig nagelen te bekomen
waren, en op ’t nieuw gewas te wach-
ten, was noch 5 of 6 maanden te vroeg,
zoo dat hy geen staat maakte, om daar

lang te blyven. Terwyl hy daar nu lag
zoo hadden hem de hoofden der Amboi

necsen, en vooril die van Hitoe, en de
Koning van Noessanivel, zeer emstio
verzocht, dat hy hen tegen de Portu-
geesen te hulp wilde komen. Hy floeg
dat cenige maalen zeer vriendelyk af;
doch door hun crnstig aanhouden en
smeeken eindelyk bewogen , zeide hy
hen zyne hulpe toe. Hy was alleen niet
in staat, om dat te doen; maar zond de

chaloep van ’t schip de Maan ten eersten
na Banda met last, om van daar neven-
noch een chaloep wel gewapend spoedig
herwaards te komen, om de Amboine-

sen by te springen. Na dat nu die 2 cha-
loepen den 25 Juni uit Banda in Amboi-
na gekomen waren, en alles vervaardigt

ge-was, zond hy drie welbemande en

wapende chaloepen, verzeld met eenige
Coracora’s met Inlanders op de Portu-

geesen af, met last om ’t Kasteel aan te
tasten, en, was het mogelyk, tot over-
gave te dwingen, zy quamen daar we
ontrent, doch’t landen wierd hen door
eenige stukken, hier en daar van de
Portugeesen gesteld, belet. Men vond
derhalven goed, aangezien zy ook had
den moeten wyken, om met het schit
de Son voor ’t Kasteel te komen, in ho
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pe, dat zy nu ook wel meester, zoo van
’t Kasteel, als van een kraak met nage-
len, daar voor geladen leggende, zouden
worden.

Dit waren ondertusschen maar bloote
inbeeldingen ; want na dat zy dus 8 we-
ken voor ’t Kasteel gelegen hadden,
moesten zy hun beleg opbreken, en door
gebrek van volk vertrekken, alzoo de Am-

boineesen hen wel veel manschap beloofd,

maar zeer weinig bygezet hadden, zoo

dat het meest op de Hollandeis aan-
quam.

Eer zy nochtans opbraken deed men ’t
Kasteel,en de kraak, noch wakker beschie-
ten, en dezelve opeisschen, al 't welke
de Portugeesen geduldig verdroegen,
wel wetende, dat zy door t regenmoe-
son het daar niet lang konden hou-

Ongelul.den. Ondertusschen wierd ’er een kanon-
schoot in de chaloep van ’t schip de Sonin ’t schip

de Songedaan ; waar door het kruit in der
voorge-

orand raakte, en 16 man ellendig ge- vallen.

quetst wierden. Een van dezelve bestierf
dit ; doch de anderen quamen weder te

recht, en dit was al de schade, die de

onzen voor ’t Kasteel geleden hadden.
Men zond de chaloep van’t schip de

Son na Banda, om tyding van ’t voorge-
vallene in Amboina aan de : andere sche-

pen te brengen; doch zy moesten, we
gens ’t onstuimig weder, te rug kee-
ren.

Daags daar aan dreven zy met ’t schip
de Son van voor het Casteel de baey we-
der uit, dat een groot verslagenheid on-
der de Amboineesen gaf, te meer, alzoo
zy even voor van der Hagens komst hun
beste Coracora’s, te weten, die van Noes-

saivel, waren quyt geraakt, die hen door
de Portugeesen ontnomen was; weshal
ven zy zeer verward de vlucht namen.
Kort daar na het weer wat beter ge-
worden zynde, vertrok de chaloep den
20 Augusti weer na Banda, terwyl men
voor ’t schip de Son zoo veel nagelen
zocht, als 'er te bekomen waren. Zy nu-
bezig zynde met die te laden, zagen de
schepen de Son en de Maan den 18
September volladen voor de kust van Hi-

toe by hen ten anker komen, om zamen

na ’t Vaderland te vertrekken; doch al-
Het eer-

vorens heeft de Zeevoogd van der Ha ste ver-

bondgen met de Inlanders het eerste verbonc
Aor Vangemaakt, belovende dat hy de Portugee-
der Ha-

sen allen afbreuk doen zou, mits dat mer
ren met

daar een vesting maken, de Inlanders derden In-

arbeid daar toe doen, en de Hollanders landerge-
kruit, lood, geschut, volk, levens-mid-maakt.
delen, en ’t verdre daar toe noodig, ver-
zorgden, waar tegen de Inlanders beloof-
den, dat zy alle hunne nagelen aan de Hol¬

landers tot zekere gezette prys leveren
zouden.

Ridjali verhaalt in zyn 20 Alkitsa eeni-
D2 ge
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gedaan, en aldaar met den Samoryn eenge andre omstandigheden ontrent dit ac-
verbond gesloten hadcoord, die wy hier bevorens konnen zien

Een Na de verstroying door Furtado onderNa dit gefloten verbond begon de Am-
de Amboineesen gemaakt, was Capiteinvesting op boinces zoo vierig aan die vesting, die

Hatoe
Hitoe, Tepil genaamd, van Nau en Lain,men op Hatoe Noekoe, een hooge klitNoekoe
over Mamalo en Ihamahoe, na Bandaontrent Kaytetto, begreep, te werken, dagecur6
gevlucht, daar hy 2 Hollandsche sche-dezelve in korten tyd klaar raakte. De

hy aan Steven vanpen vond, met welkeonze noemden dit 't Casteel van Verre;
schreef, keerendedoch de Inlanders Kota Warwyk, der Hagen na Hollancof

Javaansche Jonkendaar na met eenigeWarwyks vesting. De Zeevoogd voor-
weder na Hoewamohel, daar hy de zynenzag de zelve van 5 metale en andere stuk

op Eoehoe, en elders, niet weinig ver-ken, geschut met de verdre noodige am-
spreid vond.munitie en levens-middelen, en stelde als

De Am-Alzoo nu de tyd , by den Zeevoogdhoofd eenen Jan Dirksoon Sonnenberg met
boineesenvan der Hagen gesteld, al gekomen was27 vrywillige soldaaten ’er op ; na ’'tWaaro
zenden

vonden de Hitoeesen goed, met dezwelk verricht te hebben, Steven van derny eenig gezanten
volk liet onken van Java ook eenige gezanten naHagen op den 8 October met die  sche- die van

Jakatra of Bantam te zenden, om tever-der Ha-pen; na dat hy beloofd had meteen groo¬
nemen, of hy noch niet mocht aange-genter macht ten eersten weder te zullen
land zynkomen, na Bantam verzeylde, daar hy

Deze waren Arigoena, zoon van Capiden 19 gelukkig ten anker quam.
tein Hitoe Tepil, als ook Sibori zoon van Ta¬Hy bleef daar tot den 14 Febr. 1601.

halille Tanibitoemessen en Lecatombessi, wel¬vertrok doe na ’t Vaderland, alwaar hy
ke twee eerste uit naam der Hitoeesen,in Augustus voorspoedig aanlandde.
en de laatste uit naam van den KoningOndertufschen quam t'allen gelukktHeems

kerk Jacob Heemsterk in’t jaar 1601 met de van Nocssanivel, derwaards vertrokken.
neemt dit

schepen Hollandia en Overyssel, van we in hope van hem of daar te vinden, of
volk A. ten minsten tyding van hem te hooren-1601, uit gen de nieuwe Compagnie, in Amboina

Zy vonden hem by hunne komst nochAmboina om daar lading te zoeken, waar toe hy
mede. goede gelegenheid kreeg, alzoo Sonnen- niet; maar eindelyk daagde hy voor Ban-

A. 1605berg, ’t hoofd der vesting, 300 bharen tam in Januari 1605 op en zy porden
voor Ban-

nagelen verzamelt had, en genegen was hem met al hun vermogen aan, om spoe
Ain Ont.

die aan hem over te geven, vermits hy dig na Amboina te vertrekken.
moeten.

de vesting niet voor bequaam noch sterk Hy vertrok derhalven ook den 17.
genoeg aanzag, om ’er die, en ook hun quam den 15 Februari ontrent Bima.
zelven, langer in te vertrouwen, te meer, daar hy een Portugeesch schip verover-
dewyl hen nu alles begon te ontbreken. de , waar in de Portugeesche Land-
Hy keurde derhalven best alle zyne na- voogd der Moluccos was. Hy quam vanZyne ver¬

gelen in deze schepen te laden, en met richtin-Malacca, om na Amboina te stevenen
gen on-zyn volk daar in over te gaan, waarme- niet anders dan met buskruit en ammu
derweegde hy in Juni 1601 van hier vertrok. nitie van oorlog geladen zynde.
en komst

Een groot geluk was dit voor hem Den 21 Fcbruari liep Steven van derin Am-

want had hy maar tot den 9 Febr. 1602 Hagen met 9 Hollandsche schepen en boina.

daar gebleven zoo waren zy met alle dit Portugeesch schip, in de baey van

die nagelen zekerlyk weg geweest, alzoc Amboina tegen ’t vallen van den avond-
Don Andrea Furtado de Mendosa toen met en noch die zelve nacht ontrent de Laha
zyn Vloot in Amboina verscheen, en al- ten anker. Daags daar aan met landen
les als een onweerstaanbare vloed, gelyk bezig zynde , begaven zy zich na het
wy bevorens reeds getoond hebben, weg- Kasteel der Portugeesen , doch eer zy

nam. daar quamen, zond hem de Portugeesche
Daar stonden die arme Amboineesen Landvoogd, Gaspar de Melo, in een Pa¬

nu weder voor de woede der Portugeesen rahoe met 2 Portugeesen een brief te ge-
zoo bloot als ooit, gelyk zy ’t volgende moet, met last, om die aan den Zee-

Wat 'er aar onder Furtado ook niet weinig ge- voogd der Vloot, die daar ten anker lag,
zeden

voelen daar van gehad hebben; doch al te geven. De inhoud van dezen briefdoor Far.
tade, van hun hope was op het verbond met den was, wat zy daar te doen hadden, wat
der Ha- wakkeren Zeevoogd Steven van der Ha- zy van die vesting begeerden, die hem
gen en gen gemaakt van de Koning van Spangien toebetrouwtTepil ver¬

waSDeze niet minder om hen bekommerd
richt is.

was A. 1603 in December meteen Vloot De Zeevoogd van der Hagen gaf ter- aar Ly
van 12 schepen uitgeloopen, doch quam stont daar op tot antwoord, dat hy van den Por-

tugee-niet eer dan in December 1604 voor Graaf Maurits van Nassau derwaards ge-
schenBantam, om dat hy eerst Mosambique zonden was, om het Kasteel, en ’t Ey-Land.

(daar hy een Portugeesche kraak verover- land Amboina in te nemen; een ant-voogd
de) en daar na de kust van Malabar aan- woord, dat hen ten uitersten verbaaade, duingt

en
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Kasteel, en waar op zy ten eersten afscheid van

en geheel den Zeevoogd namen, met belofte, van
Amoon hem spoedig weder bescheid te zullen
aan hem

brengen
over te

Ondertusschen schokten de schepen.geven.

die haar anker weer gelicht hadden, al
sagtjes na ’t kasteel toe voor ’t welke
zy ontrent thien uuren smorgens ten an-
ker quamen, dreygende, by de minste te-
genstand, het uiterste ; doch de Land-
voogd, die zeer lafhertig was (gelyk na-
derhand uit 't volk, en de voorraad die

'er in was, beek) liet het daar niet eens
op aankomen, en dewyl hy geen lust
had, om ’er zich uit te laten stormen-
begon hy ten eersten van een accoord.
en van de overgave van ’t kasteel te spre-
ken. Hy zond dierhalven eenige gevol¬
magtigden aan den Zeevoogd van der
Hagen, die na veel gespreks over en we-
der, het daar op eens wierden, dat het
alle vrye en ongetrouwde Portugeesen
vry staan zou, uit Amboina te vertrek
ken , doch dat de getrouwde vryheic
hebben zouden, om daar te blyven, mits

dat zy den eed van getrouwheid aan de
Heeren Staaten, en aan zyn Excellentie

Graaf Maurits , doen zouden. Daar
benevens was bedongen , dat ider een
roer, of musquet, zou mogen mede ne-

men, en verder zou al het geschut, am-
munitic, en alle wapenen des Konings,
of wat verder in ’t kasteel was, daar in
blyven.

Daar op trok den Onder-Zeevoogd
met so mannen op ’t kasteel, stekende
daar een vliegend vaandel op, en men
schoot uit de schepen niet weinig sal
VO’S.

Sterkte Wat nu de sterkte van ’t Kasteel be-
des Raf- trof, daar wierden in de dertig stukken
teels.

metaal geschut, en ruim 60o Portugee-
sen , die ’er uit trokken , behalven de
gene, die in ’t Eyland bleven, gevon
den, met welke de Landvoogd, zoo hy
maar eenige kloekmoedigheid, of eer in
zyn lichaam gehad hadde, immers zul-
ken wel voorzienen vesting noch lang zou
hebben konnen verdedigen, maar zyn
gewisse overtuigde hem , dat hy veel meer
vyanden binnen in ’t Eyland, als daar
buiten, vinden, en dat hem dit eindelyk
dan zeer qualyk opbreken zou.

De persoonen, die hier nog bleven.Waar de

Portugee-waren 46 Portugeesche huisgezinnen in
sen ble¬ getal, die den eed van getrouheid aan
ren. ons deden. De andere wierden in  sche-

pen , door de onzen van hen veroverd,
ten deele na Manilha, ten deelen na So-
lor, gezonden

Dus kreeg de dappere van der Hagen
die schoone vesting, en Landvoogdy
van Amboina, het eerste proefstuk van
de Mogentheid der Nederlanders in de

Oostersche Landen, en het eerste Land,
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dat de E. Maatschappy in Indier
veroverde: te wonderlyker, alzoo by dit
zonder slag of stoot, en zoo gemakkelyk
in zyn geweld bequam: een zonderlinge
genade van God aan ons, en een zicht-

bare straffe aan de Portugeesen, wegens
hunne geweldenaryen en wreedheden
aan die arme Amboineesen geoeffend.

FrederikNa dat de Zeevoogd het kasteel van
Houtman,alles voor een jaar voorzien, met volk
de eerste

wel bezet, en als eerste Landvoogd Fre Land-

derik Houtman, van Gouda (of, zoo andre voogd
meinen, van Alkmaar) daar over gesteldhier A.

1605.had, vond hy goet, dat vyf schepen
van zyn Vloot, te weten Dordrecht (dat
het schip van den Onderzeevoogd Corne-

Verdec-lis Sebastiaanszoon was) Westvriesland
ling der

Amsterdam, Gelderland en Medenblik.
Vloot na

na Tidore zeilen, en het schip Hoorn ven der
Hagenshier blyven terwyl hy zelf met zyn
verrich-schip de Vereenigde Provintien na Ban-
tingda zeilen zou. Daar op zyn die vyfsche-

ven met den Onderzeevoogd na de Mo¬

luccos vertrokken, om de Stad Tidore

aan te tasten, gelyk wy dat breeder on-
der de stoffe der Moluccos verhandelt
hebben.

’t KasteelMen gaf ook voor ’t vertrek van van
nu Victoder Fagen na Banda, dit kasteel, in plaats
ria her¬

van des zelfs ouden, nu den naam van
noemd.

Victoria, en men beval voortaan alle jaar
de verovering van Amboina op den 23
Februari te vieren, met ’smorgens een
dank-predicatie te doen, en ’s namiddags
de borgery te laten optrekken, welker
nieuwe hoofdluiden men ook belastte op
dien dag te verkiezen

Na dat nu de Heer Houtman tot Land-

voogd over Amboina gemaakt was,
heeft hy ten eersten zyne gedagten laten
gaan over de zaaken, die hy oordeelde
tot den welstand der E. Maatschappy
en tot zynen plicht, als bestierder van
deze aanzienelyke Landvoogdy, te be-
hooren.

Het eerste, dat hy deed, was dat hy al houtmer
de Inlandsche Grooten, de Koningen, neemt

’s LandsenPati’s, en Orang Kaja’s by een riep,
Grooten

den eed van getrouwheid afnam , aan-
een nieu-

gezien zy alle, door de Portugeesen by wen eed
verscheide voorvallen , doch vooral A. af
1602, door Don Andrea Furtado de Men¬
dosa overwonnen, en aldus onderdaanen
van de Kroon van Portugal of Spanjen
geworden zynde, buiten alle tegenspraak
ook nu onderdaanen van haar Hoog Mo¬
gende , of van den Staat der Vereenigde
Nederlanden, en van de E. Maatschappy,
geworden waren; doch die van Hitoe
zag men toen maar als bondgenooten,
en niet als onderdaanen, aan, gelyk zy
ook zoodanig den eed van getrouwheid
afleiden; ook liet men hen noch by hun
oude wyze van ’s Lands bestier, onder

den Capitein Hitoe, en de vier Hoofden
D3 of
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of Oppergebieders van ’t Land, blyven
zonder eenige verandering ontrent de re
geering van de kust Hitoe te maken.
die haar begin met dertig dorpen van
Negri Lima nam, en zich tot Tiel (ge
lyk wy in de beschryving van deze land
streek getoont hebben uitstrekten.

Ook bragt deze Heer het eerste con-Hy doet

de Hitoe- tract door de Amboineesen met den Zet
esen 't voogd, Stever van der Hagen gemaakt
content.met van in het net, liet hen dit by Renovati
der Ha- weder besweeren, alzoo alle de contrac
genge- ten namaals met die van Hitoe ge
maakt op maakt, hier toe, als tot het grond-con
nieuw be tract, betrekking gehad hebben
tcoecten

Het contract zelfs luid aldus

Accoord gemaakt door den
Capitein, en ook de hoof-
den van Hitoe, ende der
Admiraal Steven van der

Hagen.

hetde. Lzoo de Hollanders met de hulpe Gods,
coort tusA

(als namentlyk den Heer Admiraal Steschen de
ven van der Hagen, ende zynen raad vaHitoee

sen, e de scheepen ons verlost hebben uit de hander
Steve

van de Portugeesen ,onze vyanden, (te weten
van der

onsCapiteinHitoe,en alle hoofden, en inwoonHagen

aatge¬ ders van Hitoe, ende alle de Steeden daa
gaan ontrent gelegen) ja dat meer is dat de Hol

landers, ons alle onze Landen en Steden wede
in banden gegeven hebben, en laten bezii
ten, zoo beloven om deze weldaad wy Capitein
Hitoe, en alle de Hoofden, en de omleggende
Steeden , ende zweeren de Staten Ge-
neraal van de vereenigde Nederlanden, zyn
Prinszelyke Excellentie, ende den Gouver
neur van Amboina, gehouw en getrouw t
zyn, zo lange als wy leven. In den eersten
zoo zweeren wy Hoofden al te zaam der
Gouverneur te assisteeren tegen alle vyan
den, die iets tegen hem zouden willen atten
teeren, ’t zy te water of te lande

Van gelyken zweeren wy voorts, dat wy
aan niemant zullen eenigen nagelen verkoo
pen, als aan de Hollanders, ten zy met
voorweeten van den Gouverneur

Ten anderen, zal een ider leven in zyn
geloove , ’t geen hem God in 't hert stuerd,
ofte zoo by meent zalig te worden, do
dat niemant de andere zal molesteren no
overlast doen en zoo t geviel, dat eenig
Hollanders weg liepen na Hitoe, ende
die quartieren, zoo heloven wy den Gou
verneur, t'zynen verzoeke, de zelven we

der in handen te leveren, en of daar imant

weg liep van Hitoe by 't Kasteel, zot
zal den Gouverneur gehouden wezen aan
die van Hitoe de zelve wederom te le-
verey

Of 't ook geviele dat de Hollander
eenige overlast deden, of onbehoorlyk in
huis van de inwoonderen liepen, zoo zal
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den Gouvermeur gehouden zyn straffe daa
over te doen. Ook zullen de Inwoonders
niet gehouden zyn de nagelen aan ’t Kaf
teel te brengen

Ende of de Gouverneur ons tot eenig
werken dede roepen , zoo zullen wy ge-
houden zyn die van Oelisiva, ende di
van Oelilima te helpen van gelyken die
van Oelilima, aan die van OlisivaO¬

ver welke beloften zoo beloove ik Gouver
neur van wegen de Heeren Staten Ge
neraal, der vereenigde Provincien, ende
zyne Prinszelyke Excellentie, Capiten
Hitoe, ende alle de Hoofden, ende onder
zaten van die quartieren, te zullen hel-

pen, en by te staan, als ons eigen Natis
tegens alle baare vyarden. Dit verbond,
en vast accoord hebbe ik Capitein Hito-
met de Orang Kaja’s vernieud, en weder
sp een nieuw geapprobeerd, ende ondertee
tent , in presentie van den Gouverneur
Frederik Houtman, in 't Kasteel vaj

Amboina, den 10 dag van de maand Joe
madil Awal, in 't jaar Mohhammed’s, dui-

zend negentien, ’t welk is A°. Christi den

9. Augusti 1605

Ook maakte de Heer Houtman in
Amboina voor eerst geen verandering
ontrent de zaaken van den Godsdiens
in opzicht van de Christenen, onder de
Inlanders door de Portugeesen gemaakt,
latende dit op zyn beloop, tot nade
en beter gelegenheid

Men moet zich ondertusschen niet Staat
verbeelden, dat jegenwoordig, by dit van Am
eerste beginzel, de Landvoogdy van boina te
Amboina zoo groot, en zoo wyd van der 2c
uitstrekking onder de Heer Houtman

geweest zy, als zy metter tyd onder
de volgende Heeren Landvoogden is
geworden; geenzins: want de Eylanden
Ceram (in opzicht van de Mooren al-
daar) mitsgaders Boero Manipa, Am
balau, Kelang en Bonoa, stonden toen
noch onder den Koning van Termte,
den welken wy, als zynde onzen eer
sten Bondgenoot, geenzins de Landen
die de Portugeesen hem voor een tyt
zeer onrechtveerdig onttrokken hadden,
tonden onthouden; maar waren ge-

noodzaakt, die weder aan hun rechten
Heer over te geven

Echter is het zeker, dat deze Ey-
landers, schoon onder den Koning van
Ternate staande met der tyd medc

goed vonden, om met ons, ziende hoc
vreedzaam, rechtveerdig en minnelyl
wy de andere Amboineesen handelden
in verbond te treden , ’t geen daaron
te gemakkelyker toeging, om dat hun
Koning reeds onze bondgenoot was.

Men moet zich ook geenzins ver

beelden, dat de dorpen op Leytimor
en elders, zoodanig gelegen waren, als
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zy nu zyn: want de gedurige oorlogen
met de Portugeesen hadden hen ge-
dwongen hunne toevlucht meest na de
gebergten, en deze en gene ontoegang
kelyke heuvels; te nemen, daar zy zich
vast gemaakt, hoewel zich zommige
ook wel ontrent het Rasteel metter

woon begeven hadden; en men zal zien
wat mocite men van tyd tot tyd noch
gehad heeft, met zommige dorpen van
nare heuvels af te doen komen, om,
volgens menigvuldige bevelen der Land-
voogden, aan ’t strund te komen woo-
nen.

De Dorpen, die deze Landvoogd toen
op Leytimor vond, waren deze: Mard-
heyka, Noessanivel, Latochalat, Ha-

tive, Tawiri , Halong , Soya, Aman-
telo , Hoctoemoeri, Hatalaë, Nako.
Kilang, Eina, Hockorila , Roeton,
Leahari, Baguala, Soeli, Tiel, Way,
Hatoe, Amahoesoe, en Oerimessen.

Zy waren 23 in getal; waar van de
6 eerste, nevens die van Amahoesoe;
Ocrimessen en Way, ontrent het Kaf-

teel wooniden; doch de 3 laatste; nu

voor geen vyand bevrcest, keerden we-
der na hare eigen Landeryen, en oude
dorpen , daar zy door de Portugeesen
uit verjaagt waren. Op de kust van
Hitoe waren 30 dorpen, zoo als wy
die in de beschryving van deze Land-
streck bevorens aangewezen , en in
de Uliasser-Eylanden mede dezelve

dorpen , die wy daar beschreven heb-
ben.

Alle deze ingezetenen waren, of Oe
lisiva’s, of Oelilimas, dat is, zy hiel-

den ’t of met het gespanschap van ne-
gen, of met dat van vyf, zy namen
beide oorspronk uit de Moluccos. De
eerste Factie scheen op de Ternataanen
(daar 9 Ryxraaden nevens den Koning
waren) en de andere op die van Tido-
re te zien. Dit verschilde niet veel van

Hocks en Cabeljaeuws, in de oude Hol

landsche tyden

De Oelilima’s zyn alle Mooren; thoe¬
wel 'er ook wel Oelisiva’s onder lopen)
doch de Oelisiva’s zyn Christenen, Hei-
denen en Mooren onder een, en deze

Factie of partyschap heeft zich niet
alleen in Ternate en Amboina, maar
ook in alle de Eylanden daar rondom-
me, verspreyd, en wat moeite men ook
gedaan heeft, die naam, en factie, is
tot nog toe by den Amboinces geble-
ven.

De Heer Landvoogd Houtman be-
vond het Kasteel Victoria in ’t jaar
1606 in een vry slegten stand, en niet
in staat, om eenige tegenweer van be¬
lang te doen, zynde meest een bulle-
bak voor de lafhertige Inlanders. Het
was maar meest van zee-steenen op-
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gezet, en had geen aarde wallen achter
de gordynen, ook waren des zelfs pun-
ten kleen, slegt gesteld, en zonder

grachten, zoo dat men ’er aan komen
kon, als men maar wilde.

Hy vertoonde alle deze gebreken aan
de Inlandsche Grooten, en wees hen

aan, hoe licht dit te helpen was, waar
op zy haar volk belastten eenige kalk
te branden, die tot het opmetzelen van

de punten vooreerst gebruikt wierd.
In het eerste jaar of twee viel 'er

niet veel voor voor dezen Landvoogd te
doen.

Ondertusschen verscheen hier den 4
Maart 1607 de Opperkoopman, Paulus
van Solt, met het schip Medenblik, vin-
dende hier leggen het jacht Enkhuisen,
geladen met nagelen, en ’t jacht het
Duifken, dat van Nova Guinca geko-
men was. Zy losten daar de goederen
en levens-middelen , door hen voor de-

ze Landvoogdy medegebragt, bestaan
de in 332 planken, 50 ribben, 2 affui
ten; 497 pond gedroogde visch, 15000
pond ryst, 8633 pond boonen , 550
pond boter, 2540 pond groene erweten.
9800 pond graeuwe dito, en 78pottena
rak

Den 18 quamen ’er 4 Coracora’s, met
350 mannen bemand, voor het Kasteel
Victoria, waar op als Hoofden Kimelaha

Bassi Franggi, en Capitein Hitoe , waren,
welke den Heer Landvoogd ontboden
had, om eenige wederspannigen, die het

in hun hert nog met de Portugeesen
hielden, en zich als verraders gedroegen,
te straffen.

Ook had de Capitein der vesting Vi¬
ctoria iets misdreven, waar over hy den
23 dito op het schip Medenblik vastge
zet, den 25 van zyn ampt geheel afge-
zet , en geordonneerd wiert, om met

dit schip na Jalcatra, of Bantam, verzon-
den te werden, dat vooreerst den 26 van
daar na Banda vertrok ; doch quam

den 7 April weder, en bleef hier tot de
komst van den Zeevoogd Cornelis Mate-
lief de Jonge.

Deze verscheen hier den 29 Maart
1607 (zoo als ’t schip Delft daags te vo-
ren van hier na Banda gezeild was) met
f schepen op de Reede, te weten O-
rangie, Mauritius, Erasmus, de swar-
te Arend, en de Kleine Sonne, buiten
welke hier nog 't schip Enkhuisen, en
’t jacht het Duifken lag. Deze Zee-
voogd, de verovering der onzen in Am-
boina A. 1605, het zelve jaar, dat hy
met een Vloot van elf schepen uitvoer
verstaan hebbende, heeft zich derwaards
gespoed, om hen alle nodige hulp toe
te brengen.

Ten dien einde had hy in November
Ja1606 zeker Portugeesch schip, Sant
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go genaamt, ontrent Nagapatnam door
heim van die Natie genomen, na Am-
boina met cenige ryst, en zyne verdert
beveelen, met 80 Hollanders onder den
Koopman, Cornelis Pirterszoon van der
Meer uit zyn Vloot ontrent Queda Gby
Djohor en Malacca) gezonden, doch dit
scheepje den 23 December van Ban-

tam vertrokken, was ontrent de Straat
van Bali gebleven, en’t goed meest be¬
dorven, hoewel ’t volk op 4 Parahoes
van den Koning van Djonor daar noch
afgekomen was.

Zoo ras de Heer Matelief hier ten an-Matelief
verschy ker gekomen was, quam hem de Heci
ning hier Landvoogd Houtman verwelkomen, en
in dit jaar

kennis geven, dat alles daar nog zeer wel
stond

Hy vond hier ook de twee Ternataan-Als ook

ran eeni-sche gezanten, te weten, den Kaitsjili
ge Terna of Prins Aali, en Kimelaba Adja, die
taansche door den Koning van Ternate na Ban-
gezanten. tam gezonden waren, om de hulp der

Hollandeis tegen de Castiliaanen, die A
1606 onder Pedro d’Acunba Ternate, en
alles, weder veroverd hadden, met allen
ermst te verzoeken. Zy vernieuwden dit

hun verzoek nu ook by hem, en de Zee-
voogd Matelief dit met zynen breeden
Raad, en den Landvoogd Houtman, ry-
pelyk overlegt hebbende, wierd 'er be¬

sloten, hen, zoo veel het mogelyk was, te
helpen.

Houtman De Landvoogd Houtman ging kort daar
sselt in, de na de buiten-comptoiren bezoeken, om
buiten¬

volgens een zeer goede van hem ingestel-
comptoi

de gewoonte, die men zedert jaarlyk-ren jaar¬

lyks eens opvolgde, te zien, hoe het daar onder de
te bezoe¬ snlanders gesseld was, en of ider zyn
ken met

plicht ook waarnam. Hy deed dit tede Hongi
meer , alzoo hy gehoord had3 dat
eenige dorpen op kleen Ceram, of Hoe¬
wahomel , de tegenspoed des Koninge
van Ternate, door de Portugeesen hem
overkomen, verstaan hebbende, zich zyne
gehoorzaamheid onttrokken, en voorge-
geven hadden als een Republycq, even
als die van Banda, te willen leven

Opstand Dit deden die van Lessidi en Cambel¬
van di- lo, stellende zich zeer weerbarstig en
van Lef

trots tegen des Konings Kimclaha, Bossi
si en

Franggi, aan , die daar over ook reedsCambel¬

zync klagten aan den Landvoogd gedaanlo.

had, verzoekende dat hy hen weer tot
hun plicht wilde brengen.

Dit was dan de oorzaak, dat hy goed
gevonden had, de eerste Hongi, of Am-
bonsche oorlogs-vloot, zynde een groot
getal Coracora’s, van alle dorpen onde
zyn gebied staande, als ook die van Hi

toe en Loehoe, aan het Kasteel te ont-
bieden, en, na rype berading, met de
zelve na Ceram te gaan, om deze we-
derspannigen onder hun wettigen Heer te
brengen, gelyk hy dat ook loffelyk uit

NSCHE.
Die hygevoert, en twee Orang Kaja's, die de

weer totbelhamels waren, mede gebragt heeft.
hun plicht

die eenige tyd aan ’t Kasteel gebleven brengt.
doch naderhand, op goede beloften, we
der na hun land gezonden zyn.

Hy had ook op Hoewamohel met
die van Cambello en Loehoe afgespro-
ken, voortaan 50 Ryxdaalders voor een
Bahaar nagelen; en hen de kleeden ook zoo

goed koop, als de Javaanen en Maleycs,
te zullen geven, komende den 25 April
van dien tocht weder aan ’t Kasteel.

De Heer Matelief ondertusschen ver- Mateliefs
maande de hoofden, die t'huis gebleven onder-

nawaren , tot alle trouw en onderdanigheid
Houtmans

aan den Heer Landvoogd, vragende,ofg-frag,en
zy ook iets ten laste van hem, of van verdre or

Ly dre doo¬deze Regeering, te zeggen hadden.
hem pzeiden van neen, en dat alles nu wel was,

hoewel het in 't eerst met de soldaatengeit
in ’t wild geloopen had, alzoo zich de-
ze en gene nu en dan wel zeer dronken
gedronken hadden, en ook ider, tot
groote ergernis der Inlanders, een byzit
voor zich genomen had ; om ’t welke

joortaan af te snyden, ly op t ernstig
verzeek van de Inlanders toegestaan
heeft, dat de soldaten met hunne doch-

ters zouden mogen trouwen , behalven
dat hy ook cenige nieuwe orders ontrent
de zaaken van den Godsdienst (gelyk
wy op zyn plaats toonen zullen) gestelt
heeft.

Hy beloofde verder, dat zy voortaan
met alle zagtheid en rechtveerdigheidbe-
stierd, en tegen allen overlast van de sol-
daaten, en anderen zoodanig beschermt

zouden werden, dat zy niet de minste

reden zouden hebben om te klagen.
Na dat hy nu al het noodige in Am- Neemt

boina besteld, en zync laatste ordres aandrie Am-
boinee-den Landvoogd Houtman gegeven had

sche jon-heeft hy, alvorens te vertrekken, en on
ge Prin-

den Inlander nog meer aan ons te ver-
cen n¬

binden, drie Amboineesche jonge Prin-Holland
cen van 10  12 jaaren waar van de cene
de jongste zoon van Capitein Hitoe, Ha-
laene, de tweede van Marcus, den Hoc-
kom van Hative, Laurens, en de derde van

Antoni, Orang Kaja van Taviri, Mar-
tinho genaamd was) mede op zyn schip
na ’t Vaderland nam, belovende te be-
zorgen, dat zy weer in hun Land zou-
den keeren, indien zy in ’t leven ble-
ven.

De cerste was de zoon van een onzer
beste vrienden, en hy nam die mede,
om hem niet alleen ons Land te toonen.

maar om hem, namaals tot de Regec-
ring in zyn vaders plaats komende, ge-
légenheid te geven, om zucht voor on-
zen Godsdienst, en wyze van Regeering,
te krygen. De vader, Capitein zTepil, gaf
hem twee Bbaaren nagelen, en 192
Ryxdaalders inede, om zich daar van

Op
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op zyne reize te bedienen.
De twce andere waren zoonen van

twee onzer geveinsde vrienden, die den
Portugees in hun hert nog aanhingen,
en veel lasteringen, door hen tegen ons
uitgebraakt, noch geloofden, om van ’i
welke hen een ander denkbeeld te ge-
ven (alzoo zy ons maar voor Zee-roo-
vers, zonder Land en zonder wyze van

Regeering, menigmaal by hen hadden
uitgescholden) hy nut oordeelde de kin-
deren dezer Orangkaja’s het tegendeel
in ons Land te doen zien; te meer, al-
zoo Don Marcus van Hiative ten tyde
toen hy na Goa van de Portugeesen ge-
bragt was, veel eere by den Onderko-

ning genoten, nevens hem te peerd ge-
reden, en daar zeer veel tot nadeel var

onze Natie gehoort had; 't welk de
Heer Miatelief grondig wetende, zoo
wilde hy hier door toonen, dat het de
Nederlanders ook aan geen macht, nog
genege-heid ontbrak, om den Amboi-80

nees, niet alleen hier, maar zelf in
Holland veel eere en vermaak aan te

doen.

Hier op nam hy zyn afscheid, zoc
van den Landvoogd als van alle de In-
landsche Grooten, en vertrok uit Am-

boina den 3 May 1607 met 8 schepen
na Termate; daar hy gelyk wy onder die
stof reeds getoont hebben, den 13 ter
anker gekomen is.

Den 10 Maart 1678, quam de Zee

voogd , Paulus van Caarden met acht
schepen voor het Kasteel Victoria ten
anker, by welke den 21 het schip Delft.
met nagelen geladen, op de reede geko-
men was. Den 23 was Capitein Hitoe
met 3 Coracora’s de schepen van dezen

Zeevoogd komen bezien, had die ver-
scheiden maalen rond geschept, en her
veel eer met het afschieten van zyne bas
sen bewezen.

Op den 20 April was de Heer Land-
voogd met verscheide leden van zynen
Raad by de Heer van Caarden aan boorc

ten eeten geweest, op welke tyd Capi-
tein Hitoe hem weder veel eer met 6 Co-

racora’s, op een van welke een gezant
van Ternate was, aangedaan heeft.

Deze gezant wierd den 21 met vee
statie in ’t Kasteel gebragt, alvvaar men
met den zelven zeer ernstig over de zaa
ken van Ternate sprak, dat dezen Zee-
voogd besluiten deed zyn reize derwaard
spoediger voort te zetten.

Hy vertrok derhalven den 10 May ’s

morgens ten 2 uuren uit Amboina, met
zes schepen, en quam den 18 in Ter-
nate ten anker, alwaar wy zyn verde-
re bedryven, en ontmoetingen konnen
zien.

Hy had in Amboina niet veel van be
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lang uitgevoerd; maar daar is ’t noch
slegter met hem afgeloopen.

In’t jaar 1609 den 21 Augustus quam
hier met ; schepen Hollandia, degee-

unieerde Provintien en Delft, Simon Jans
zoon Hoen (Onderzeevoogd van dien wak
keren Pieter Willemsoon Verhoeven , die
zoo schendig in Banda vermoord was) nu
als Zeevoogd op de Reede

De Landvoogd Houtman had nietlang
te voren de vorige contracten met de
Hitoeesen aan ’t Kasteel vernieuwt; dog
alzoo nu de Zeevoogd Hoen hier was,
vond men goed op den 7 September alle
de Orang Kaja’s van Loehoe, Lessidi er
Cambello, en ook Kimelaba Bassi Fran
gi, aan ’t Kasteel te roepen, met welke
hy toen een nieuw contract, afvoor twee
jaaren ontworpen, dog nu eerst tot zyn
volkomenheid gebragt; aangegaan heeft
by ’t welke ook de onderdaanen van den
Koning van Ternate beloven, al hunne
nagelen aan de E. Maatschappy te leyc¬
ren

Het contract zelf luid aldus:

Verbond-schrift van de O-

rangkaja’s van Loehoe
Cambello, Lessidi, als

ook den Orangk aja Bas-
si, en den Capitein Hitoe
ter eenre, en den Vice-

Admiraal Simon Hoen, en
Frederik Houtman, Gou-

verneur van Amboina ter
anderen zyde.

Erstelyk zullen de Christenen Chri-Estenen en de Mohhammedisten Moh¬
hammedisten blyven, doch en zal den een
den anderen niet molesteeren

Ten anderen, zoo wie onder het Ka-
steel van Amboina staan, die zullen onder

de Hollanders blyven, ende wie onder Hi-

toe staat, zullen onder Hitoe blyven, en-
de onder Loehoe, zullen onder Loehoe
blyven, als mede wie onder Lessidi ende
onder Cambello staan, zullen onder Cam-

bello en Lessidi blyven, ende of t geviel.
dat imand onder zyn hoofden niet en wil-
de staan, ende baar vergreepen, ’t zy die
onder de Hollanders, of onder Hitoe

Loehoe, Cambello en Lessidi behooren,
zullen gehouden zyn malkanderen de zulken te

rechten, en straffen, onder ’t recht van
zyn hoofden.

Ten derden , zullen de Hollander op

ons land zonder consent geen Kasteelof

Fort mogen maken , zoo lang wy inde

eeuwige vrindschap zyn.
Ten vierden, zoo daar eenige van on-

ze vier Steden wegliepen onder ’t gebied
van den Gouverneur, zal by de zelven

E aen

Ternate

vertrok

Hoen ,
verschy
ning hier

. 1607

Die 't
contract

met die
van Hi-

toe ver-

nieuwt



A MBO34
aan ons weder leveren, op datze zulx niet
meer en doen, als mede zoo daar imand
van des Gouverneurs gebied wegliep, en-
de in eenige onzer vier Steden quam
zonder consent van den Gouverneur, zoo
zullen wy de zelve weder leveren.

Ten vyfden, zullen alle de nagelen aan

de Hollanders moeten gelevert werden,
waar van nu geen vaste prys gemaakt is,
maar wachten op ’t gebod van onzen Ko¬

nink van Ternate, 't welk wy allen ge
lyk volkomentlyk zullen na komen.

enDit accoord van den Gouverneur,
deVice-Admiraal voorsz. is gedaan uit

name van de Heeren Staten ende zyne
opPrincelyke Excellentie in Holland,

een Woensdag den 15 dag van de maand

Djoemadil Awal in 't jaar Mohhameds.
duizend negentien, dat is, anno Christi
den 26 Augusti 1609.

Wy onderzaten van Loehoe, Lessidi
Cambello, als ook alle de Oelisiva’s, en-
de Oelilima’s van dien met den Orang
Kaja Bassi , doen reverentie aan t ftof
van uwe Majesteits voeten, ende bidden

Godt, by uwe Majesteit een langdurig
leven wil verleenen, voorders is de reve-
rentie van Bassi, ende wy uwe onderda-
nen, om uwe Majesteit te kennen te ge¬
ven, hoe dat den Vice-Admiraal, Si-
mon Hoen, ende Frederik Houtman.
Gouverneur van 't Casteel in Amboi-
na, ons uwe Majesteits onderdanen , aan
't Casteel ontboden heeft, daar wy alle
gecompareert hebben, zoo is 't dat den
Vice-Admiraal , ende Gouverneur ver-
zogt hebben, om het oude accoord te ver-
nieuwen, dat tusschen de Hollanders, ende
ons uwe Majesteits onderdanen gemaakt
is, waar op uwer Majesteits onderdanen
geantwoord hebben wy 't zelve door vree-

ze uwer Majesteit niet durven over on
nemen, want t geen manier is, dat de
onderzaten voor haren heere gaan, noch-
tans door ’t verzoek, ende aanstaan van
den Vice-Admiraal en Gouverneur, zoo
doen wy alle uwe Majesteits onderdanen

reverentie aan 't Hof uwer Majesteits
voeten, dat wy alle submitteren, en vol¬
komen willen en zullen naarkomen ’t ver¬

bond , ’t geene tusschen u, en den Prince
van Holland, gemaakt is, ofte zal ge¬
maakt werden , geschreven in 't Kasteel
van Amboina, op den maandag van de
vyfde maand DJoemadil Aval, in ’t jaar
Mohhammeds duizend negentien, of annc
Christi den 26 Augustus 1609. ende
was onderteikent aldus. Dit geschreven by
Imam Lolon.

Dit contract heeft Capitein Hitoe niet

alleen als getuige, maar ook voor zoo
verre het hem aanging, onderteekend
De Kimelaha, en de Ternataanen, deden

het ook, doch op goedkeuring van hun

NSCHE

Koning, die in November daar op volg-
de.

Dit waren wel goede beloften; maar

gelyk alle de Mooren in hun hert vyan-
den van de Christenen zyn, alzoo is 't
zeker, dat zy zich van derzelve hulp en
vriendschap om geen andere reden be¬

dient hebben, dan om maar vooreerst
van de geweldenuryen der Portugeesen
ontslagen te zyn, belovende, om dit

En toeroogwit te bereiken, alles wat men van
na Ter-

hen eischte, en dat zoo lang houdende
nate ver-

tot zy de minste gelegenheid maar kre trok

gen, om zich daar af weer te ontslaan.
gelyk dat ook de ware reden geweest is,
dat zy van tyd tot tyd de besworene con-
tracten zoo qualyk nagekomen hebben.

Na dat nu deze Zeevoogd Hoen het
noodige hier beschikt had, is hy den 16
September na Ternate t’zeil gegaan, en
den 22 voor Makjan, of wel voor Gnof-
fukia, ten anker gekomen. Wat hy
daar verricht heeft, hebben wy onder
de stoffe van Ternate gezien.

In dit zelve jaar 1609, op den 13 Houtiuan

Maart had de Heer Landvoogd ook een maalt
een con-contract met die van Hatoeaha, Cabauw
tract met-ailolo en Halalioe, onder ’t Eyland O-
die van

ma behoorende, aangegaan, waar by deHatoe¬

zelve zich volkomen onder onzen staataha.

en onder de magt van den Landvoogd
even gelyk zy bevorens onder de Portu-

geesen plagten te staan, vrywillig stel-
en, waar uit dan met eenen blyken kan,
hoe ongegrond de eischen al van Ko-
ning Hbamza, naderhand op deze dor-
pen gedaan, in zich zelven zyn.

Het contract luid aldus:

Nieuw accoord in den na-

me van haar Hoog. Mog.
ende den Prince van Hol-

landt aan d'eene zyde,
en die van Hatoeaba,
Cabauw, Caibolo, ende

Halalioe, vier negryensop
’t Eiland Oma, aan de

andere zyde, gemaakt in
’t Rasteel Victoria, in

Amboina den 13 Maart
1609.

Eerstelyk, met Godes magt heeft den
LAdmiraal van de Hollanders, Steven

van der Hagen, de Portugeesen in
’t Kasteel Victoria in Ambon in den jar-
1605 vermeestert, ende overwonnen, alwaar
wy negryen Hatoeaha, Cabauw Caylolo,
ende Hoelalioe, onder haar woonende, sla-
ven zyn van den Portugeeschen Konink aan
t Kasteel van Ambon, gelyk wy van nu
voortaan, zoo lange als wy leven, onder de

gehoorzaambeid staan van haar Hoog Mog.
ende
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ende den Prince van Holland, als ook den
jegenwoordigen Gouverneur van ’t Kasteel
Amboins, Frederik Houtman; en mede
by alle andere Gouverneurs, die naar hem

komen, in den name van de Hooge Ovcr-
heit ende den Prins van Holland

Die van Hatocaha, vier negryen, zul-
len volgen, en ook naarkomen t recht van
den Gouverneur van ’t Kasteel Ambon
doch zy zullen in haren geloove blyven, zon-
der dat die van ’t Kasteel, nogte de Hol

landers, haar eenige overlast aandoen, ofhaar

wegens haar geloof verjaagen zullen. Die van
Hatoeaha, vier negryen, zullen in geen Chri-

sten negry mogen gaan eenige moetwil dryven.
of in haar bock lezen, of iemand Moors heb

ben te leeren, of lid van hare Mesdijd maa-
ken , volgens het Moors geloof , zoo wic
zulx doet, den Gouverneur zal hem straf
fen.

Indien iemand tegen ’t Kasteel meer oor-
logen, of eenige quaad aan de Hollanders

of aan die geene, die onder ’t Kasteel sor-
tcerd, wilde doen, die van Hatocaha zul-

len helpen, ende de gezanten van ’t Kasteel
anncmen.

Wanieer den Gouverneur van ’t Kastec.
in Ambon met zyn tecken die van Hatoe-

ahia, Cabauw Caylolo ende Halalioe zal
ontbieden, om navens ondere negryen te ar
beiden, of met de CoraCora’s hier en daar
met den Gouverneur, of zyn gecommitteer-

den te pangayen, zullen ten eersten met hun
CoraCora’s, volk en geweer, volgens deze
landswyze komen.

Die van Hatocaha, 4 negryen , zullen
met geen CoraCora’s of Praauwen eenige
negryen gaan beoorlogen, en ook geen andere

negryen vermeesteren, ef moet zulx van den
Gouverncur geordineert werden

Ende zoo de 4 negryen van Hatocaha
willen handelen, of nagels verkoopen, zul-
len nergens, dan aan de Hollanders aan

Kasteel, die ter schaal brengen, ende ook zot
zy ect-waren te koop hebben, kunnen daai

mede aan ’t Kasteel komen handelen , en
cenige Daui, gelyk andere negryen doen, vol
gens gewoonte moeten contribueeren. Voo
alle welke voorverhaalde zaaken den Gou-

verneur die van Hatocaha, Cabauw
Caylolo, ende Halalioe zal helpen, gelyk
als het volk van ’t Kasteel en Hitoe, daar-
omme hebbe dit met het Tsjap van ’t Ka-
steel in Ambon , ende tekening zoo van
hem als van alle de Orangkajen van Ha-
toeaha, mitsgaders met den eed bevestigt
Amen !

Diergelyken contract heeft hy ool
met die van Roemakay, een dorp op groot
Ceram, gemaakt, ’t geen aldus luid:

In den name Gods.

Nieuw accoord in de name van de Hooge
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Overigheid , ende den Prince van Hol-tract met
die vanland aan de eene zyde, en de volkeren var
Roema¬de negry Roemakay , gelegen op t groot kay

Eiland van Ceram , gemaakt.

Dewyl de Hollanders met de hulpe Gode
onze vyanden, de Portugeesen uit de Lan-
den van gansch Ambon verjaagd, en ver-
dreven hebben, en de Hollanders, reside-
rende in ’t Kasteel in Ambon, bewind hebben

over alle Oelilima’s, ende Oelisiva’s, met goed-
heit, en in opregtheit, daaromzoo zweeren wy
Orangk ajen van de negry Roemakay mer
een oprecht hart, en geed genoegen, dat wy
willen de Hooge Overigheden den Prince
van Holland, en den Gouverneur van 't

Casteel in Amboina, naarvolgen; en wy
willen geen andre Heeren;, of andre Hoof-
den anders, dan de Hooge Overigheid,
ende de Prins van Holland kennen, navol¬
gen , en helpen, gelyk alle de onderdaanen
aan haren hecre doen.

Eerstelyk , zullen avy leven met onze
Leere. De Amboineesen en de Hollan-

ders zullen ons geen overlast doen wegens on-
ze Leere. Ook zullen wy in geen Christen-
negry gaan, om eenige leere te doen, geen
Masligit maken, nog ook imand Moors lee-
ren.

Indien den Gouverneur van ’t Kasteel
in Amboina ons met zyn teeken ontbied, om

aan ’t Easteel te helpon arbeiden, of met
hem, of zyne Gecommitteerden, te Pang-
gayen, wy zullen komen, wy zullen ook,
zoo den jegenwoordigen als toekomenden
Gouverneur volgen of gehoorzamen.

Ende indien de Gouverneur eenige Hol¬
landers zend, om Zagoe in onze negry te
koopen, wy zullen die verkoopen, en wy
zullen eerst Zagoe maken voor t Kasteel.
ende daar na voor andere luiden.

Wy volkeren van Roemakay, zweeren

ook , dat wy met geen CorraCorren, of iet an-
ders , eenige negry zullen gaan destrueeren
ook wy zullen geen negryen, ’t zy Gelili-
ma’s of Oelisivas, assisteren wy zullen
ook niemand zenden, noch ook de Alfoeree
sen met kost helpen, dat zy een anders volk
dood slaan, of de negry afloopen, zonder
last van de Gouverneur. Soo wy anders
doen, den Gouverneur zal ons straffen, en
de Oelilima’s en Oelisiwa’s zullen ons ver-
delgen.

Wy zullen jaarlyks Dati aan ’t Kasteel
brengen tot tecken van gehoorzaambeid aan
de hoofden, ende wy zullen aan t Rasteel
gaan handelen met Zagoe, ryst, of met
andere ectwaren.

Van dit alles zeg ik Gouverneur van 't
Rasteel in Amboina, als gemagtigde van
de Hooge Overigheid, ende den Prince van
Holland , en zweere te zullen helpen, en
ook oprecht recht aan de negry Roemakay

te doen, gelyk aan de negryen aan’t Kasteel.

Hitoe, Hatoeaha, ende aan alle Oelisi-

wa’s, ende Oelilima’s doen, daarom hehbt
E 2 ir
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mende , die na hun wederkering tot boineesenik dit met ’t Tsjap van ’t Kastcel, en met

na ’t Va¬schoolmeesters gebruikt zyn. Onder de-myn naam, ende de naamen, of merken der derland.
ze is eenen Laurens Tenoek van Noessani-OrangKaja’s van de negry , tot teeken van
vel geweest, die onder den Landvoogdonzen eed, onderteekend. Amen.
Hustaart nog geleeft heeft.Van deze Acte zyn twee eensluidende Aanmer-Eer ik van dezen Heer Houtman af¬

gemaakt, de eene voor den Gouverneur king over
scheide, moet ik hier by voegen, dat ikdezenvan 't Kasteel in Amboina, en de andre
uit de eerste reizen, van Zeeland na Oost-Heer.voor de negry Roemakay.
Indien ondernomen, eenen Frederik Hout-Geschreven in 't Kasteel in Amboina op
man ontmoet, die A. 1599 op een vanden 26 April 1609.
de 2 schepen van de Heer Moucheron deMet die van Ihamahoe, die zich, ge-
Leeuw en de Leeuwin, als Capiteinuit-lyk wy gezien hebben, zoo wakker te-
gevaren, op Atsjien gekomen, en al-gen de Portugeesen verweert hadden,
daar gevangen genomen is. Hy quamliepen de zaaken noch zeer in 't wild; ja
den 31 December 1600 van Pedir byzelf ontzagen zy zich niet op die van
Capitein van Caarden aan boord vlugten,Roeton, staande onder ’t Kasteel Victo-
maakte zyn vlucht aan den Koning vanria, en naast aan Hoetoemoeri gelegen,
Atsjien bekend, die hem, en drie vante rooven, derhalven vond de Heer Hout-
zyne medegevluchte makkers , hunneman, aangezien die van Thamahoe zichHoutman
vryheid met den mond gaf; doch als hyverplaatst noch aan ons niet verbonden, nog zich
na buiten ging, wierd hy (niet zonderdie van onder onze gehoorzaamheid gesteld had-

Hoetoe¬ last van dien Koning) door den Sjahban-den, goed , die van Hoetoemoeri; die
moeri aar dar van Pedir gebonden, en weer na datmet hen t'zamen deden, en den buit deel¬
’t Kasteel. ryk op Sumatra, onder dezen zelven Ko-den, van hunne negry te lichten, en aan

ning staande, gevoerd. Van Caardenver-het Kasteel te plaatsen, daar zy ook ee-
zogt wel om zyne vryheid; doch mennige jaaren in de Chineesche straat hun
zey, dat hy om eenige kostelyke ringen,ge-verblyf zoo lang Houtman hier was
-rissen, enz. die vermist wierden, ver-had hebben; doch, na zyn vertrek, zyn
voerd was, blyvende na van Caarden’sge-zy allenskens weer na de oude plaats
vertrek daar 1601 den 22 Jan noch ge-zoOkeerd , om dat door zyn navolger
vangen zitten. Terwyl deze Houtmannaeuw op hen niet gelet wierd.

op Pedir, gevangen zat, heeft hy ver-Na dat nu deze Heer deze Land-En ver-
scheide fraeje Astronomische aanmerkin-trekt na voogdy ses jaaren tot A. 1611 zeer loffe-
gen gemaakt, en verscheide bevorens on-ses jaaren lyk waargenomen had, zoo is hy door

'tbekende sterren daar ontrent ontdelt,regeere een ander vervangen, en ondertusschen
met eeni- geen hy ook naderhand in druk uitgege-ge Am- na ’t Vaderland vertrokken, verscheide

ven heeft.Amboineesche jongelingen met zig ne-

VIERDE HOOFDSTUK.

Caspar Janssoon A. 1611 tweede Landvoogd hier. Onder welken weinig voorviel.
De jonge Prinszen door Matelief medegenomen, komen weer bier. Bassi Frangi’s dood,
en Sabadyn zyn vervanger. Die de Engelschen van Lochoe na Cambello doet ver-
huizen. Die nevens de Lessidiers, de contracten niet nakomende, daar toe gedvongen
wierden door de Heer Reynst, waar op de Engelschen Amboina verlieten. Ridjalis ver-
keerd verhaal hier af. Blok werd A. 1615 derde Landvoogd. Verdre verrichting van
de Heer Reynst, D. Wiltens hier eerste Predikant. Van den Brock hier. De Heer
Reaal vervangt den overleden Heer Reynst als Opperlandvoogd van Indien A. 1615.
Bloks dapperheid tegen de Spaanschen. Sield den eerste Landraad in. Oproer bier uit
onder de Grooten ontstaan, Blok gaat A. 1618 af, en stierf A. 1619. Coen vierde
Opperlandvoogd. Van Speult vierde Landvoogd nier A. 1618. Des zelfs hoeda-
nigheden. Hy bersteld de zaaken hier. Goude Zegel-ringen en Hoedbanden, door hem
uitgedeeld. D. Dankerts hier. Van Speult brengt die van Hoetoemoeri onder zyn ge-
weld. Doet de Hongi-tocht. Belet die van Bonoa, Kelang en Assahoedi, hun men-
schen-rooven. 't Contract met hen 1608 gemaakt. Van Speults verdre verrichtingen.
Coens komst 1619 bier. Van Speult A. 1619 volstrekt Landvoogd enz. En Raad
van Indien gemaakt. Prys op de nagelen A. 1620 gesteld. Houtmans komst hier. Ver-
nieuwing, van 't contract met die van Hitoe A. 1620. Hidajat’s komst hier. Die
Sabadyn verving. Deszelfs aard , en hoedanigheden. Van Speult en hy, veroveren
Lissabatta. Vrede met de Engelsen. Ambonsche Princen mede na Holland gezonden.
Coen 1621 bier weder verscheenen. Engelschen hier weer geplaatst. Coen keert ze-
genpralende uit Banda. Roept hier alle de hoofden byeen. Verrichting van zyn Edelheid
in die vergadering. Coens vertrek na Batavia. Van Speults verdre verrichtingen op

Re¬
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Rehoemoni. Contract met die van Lessidi A. 1623. Als ook dat met die van Ma-
nipa toen aangegaan. Carpentier vyfde Opperlandvoogd A. 1623. Moejelykbeden
tusschen de Engelsen en ons, hier voorgevallen. Aanmerkingen daar over. Wat leden
daar over na ’t Vaderland gezonden zyn, en 'er over gezeten hebben. Contract van de
Heer van Speult met die van Ceram-Laoet, Keffing, Goram, Goeli Goeli, Oe¬
rong, &amp;c. . 1624. Jy plant een calappus bosch agter Mardheyka. Hidajat ’s dood,
dien Leliato verving. Ziekenhuis A. 1625 door van Spcult gebouwd. Eerste Chinee-
sen bier. Lcliato’ s slegt gedrag. Van Spcult rocit de nagelboomen op kleen Ceram uit.
Haat van deze ingezetenen daar door tegen ons verwekt. Van Spcult geeft erf-brieven
aan ’t Kastecl uit. Verschil der erven nu, en te voren. Zeker veld aan die van Soya

Padbrugge weer ingetrokken. Van Speultsen Noessanivel by hem uiigegeven, dog door
vertrek, en zyne geschenken aan den Inlander.

bello noch al met die verkeerde gedag-A den Heer Houtman is CasparCaspar
ten bezet waren, dat zy niet onder Ter-Janssoon (dien Ridjali, JoainesJanssoon,

A. 1611. nate, en als een vrye regeering, onderPrins in zyn 21 Alkitsa
tweede niemand stonden, zonder eens aan tenoemt) Landvoogd gewor-
Land-

merken, waar toe zy zich by 't contract,den. Deze Heer was bevo¬voogd
A. 1609. in Augustus met den Zeevoogdhier. rens Opperkoopman op het schip Am-
Hoen en den Landvoogd Houtman, ver-sterdam geweest, en door den Zeevoogd
bonde hadden.Matelief, na dat hy van voor Malacca

De Heer Jaspar Janssoon, verzochtontrent Queda gekomen was, in No-
hen eerst met vriendelykheid de contrac-vember 1606 aan dien Koning als gezant
ten na te komen, en geen vreemdelin-gezonden , zonder dat ik hem in die
gen, wie ’t ook zyn mogten, tot nadeeltusschentyd ergens ontmoet heb.
van onze Natie, en koophandel, aan teHy was de tweede in rang, en zyneOnder
houden , doch zy wilden hier na inregeering nam A. 1611 aanvang. Diewelke
minsten niet luisteren.vier, en niet drie jaaren (gelyk Ridjaliweinig

voorviel. Dit schokte met horten en stooten indie zelve 21 Alkitsa zegt) geduertn

die eerste tyden nog al voort, zonderhecft

dat men dit vooreerst, alzoo de magtIn zynen tyd zyn weinig zaaken van

nog zeer verspreid was, beletten kon;belang verhandelt, of, zoo zy al voor-
doch A. 1615 in Maart verscheen degevallen zyn, zoo is 'er zulke nette aan-
tweede Opperlandvoogd van Indien, deteckening niet van gehouden , om dat
Heer Gerard Reynst, met een vloot vanmen toen in die eerste tyden zich meest

elf schepen, die hen wel ernstig aanzeg-met den koophandel bemoeide, en noch
gen deed, dat zy zich volkomen in ditgeen nette Secretary had.

De jonge stuk na de contracten zouden hebben teOnder dezen Heer quam Holaene, ne-
Princen, schikken, of dat hy 'er hen toe dwin-vens de andre Amboinese Princen, door
door Ma- gen zou. Zy wilden aan dien Heer geende Heer Matelief mede genomen, wedertelief me-

meerder gehoor, als aan den Ambon-degeno¬ in Amboina, dewelke door den eersten
schen Landvoogd geven, weshalven de-men, ko-Opperlandvoogd van Indien, den Heer

men te ze twee Heeren, met de gansche magtPieter Both, by zyne uittocht A. 1610,
rug. van Amboina daar heen toogen, en henweer in Indien gebragt waren.

dwongen tot reden te komen. Zy de-Ontrent deze tyd is ook de Terna-Bassi
den derhalven de Engelschen aan welkeFranggis taansche Kimclaha, Bassi Franggi, over¬

dood; en zy niet nalieten hunne nagelen noch alleden, en in zyn plaats Sabbadyn, de zoon
Sabadyn te verkoopen, van daar vertrekken. Dievan Dyocmali, een zoons zoon van den
zyn ver-

zogten toen wel op Lessidi te nestelen;Grooten Roebohongi, gevolgt.vanger.
dog deze mede bang geworden, en zichDit was een man, van een zeer vre-

aan die van Cambello spiegelende, ont-delievenden aard en imborst, die met on-
zeiden hen het land, zoo dat zy genood-zen Landvoogd en alle de Nederlanders,
zaakt waren Amboina te verlaten , enin een goed verstand geleefd, en in alle

met hunne fchepen te vertrekken. Rid-voorvallen getoond heeft een man van
jali verhaalt in de laatst aangetogene Al-zyn woord, en een zeer naaukeurig op-
kitsa, als of Capitein Hitve, zyn oom,volger van de contracten te zyn, niet
dit zoo als middelaar bewerkt, en diewillende, dat men de nagelen aan imand
van Cambello zoo verre , door lien deanders, dan aan onze Maatschappy, leve¬
pols eerst te tasten, gebracht zou heb-ren zou.

Die de ben, dat zy de Engelschen aldaar woo-Om dit nu te beter werkstellig te ma¬
Engel¬ ning, en ’t komen op hunne markt, uitken, heeft hy ook de Engelschen, dieschen van

eigen belang ontzeiden, dog, wel ver-tot die tyd op Loehoe gewoont hadden,
Lochoe

re van daar, hebben zy dat niet eer ge-na Cam- geboden te vertrekken; die daar op na
daan, voor dat zy daar toe door geweldbello doer Cambello, daar men hen aanhaalde, ver-

verhui- genoodzaakt wierden; maar dat is waar,huist zyn, alzoo die van Lessidi en Cam-
zen.

E 3 dat
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dat zyn oom, veinzende onze vriend te
zyn, met die van Loehoe, Lessidi en

Cambello, eene lyn trok, ja met hen in

eén en ’t zelve verbond tegen ons, en
een verradersch overbrenger van veele on-

zer geheimen geweest, hoewel ons dat

niet, dan doe ’t te laat was, bekend ge
worden is.

Dit is wel het voornaamste, dat onderBlok
dezen Landvoogd voorgevallen is, die,werd

1615 de na vier jaren regeerens, A. 1615 dooi
de Land Adriaan Maartenssoon Blok, die de Heer
voogd. Opperlandvoogd Reynst mede gebragt

had, in Maart of April, als derde Land-
voogd vervangen wierd, in 't begin van

Verdre welke laatste maand die Opperland-
verrich- voogd van hier met zyn vloot na Band.
ting van

vertrok, om zaaken van gewigt vande Heer

Reynst. welke wy onder de stoffe van Banda bre-
der spreken.

De Heer Reynst had ook den eerstenD. WI
Predikant, Caspar Wilten;, op de zelvetens hier

eerstePrt tyd in Amboina gebragt, gelyk wy dat
dikant. preeder onder de stoste van den Gods-

dienst aanhalen.

Den 6 April 1615 is de Heer Pieter
van den Broek, van Antwerpen, die on-
der den Opperlandvoogd Reynst, als Op-
perkoopman met het schip Nassau, uit-
gevaren was, en daar na de eerste grond-
vester van den handel in Suratte Per
sien, en in’t Roode Meir geworden is,
met dat zelve schip in Ambon gekomen.
Hy wierd door den nieuwen Landvoogd.Van der

Broek den Heer Blok, aan boord verwelkomt,
hier en voer met dien Heer aan land. Hy

bleef hiernietlang; maar volgde den Heer
Reynst ten eersten na Banda.

De Heer In dit zelve jaar is de Heer Reynst o-
Rcaal verleden, en door den Opperlandvoogd,
vervangt den Heer Laurens Reaal, den 19 Juni in
den over

Ternate, volgens de berigten hier over¬leden

Heer gekomen, vervangen.
Reynst al Wat nu dezen nieuwen Landvoogd
Opper¬ Blok betreft, hy was A. 1601 nog maar
land-

Schipper onder den Onderzeevoogd10694

v3 Ii¬- Heemskerk op ’t schip de swarte Leeuw,
dieh A. en voer 1611 in December weer uit,
1615. slaande tegen 17 Spaansche schepen, die

Bloks

ontrent de Soute Eilanden op zyn vloot,dapper¬

heid te- waar van hy toen hoofd was, afquamen,
gen de dog hy havende de zelve zoo ongenadig.
rranstie dat 'er maar 4 schepen bequaam waren,

om de tyding in Spanjen te brengen;
waar uit dan blykt, dat hy een dapper

man, daar ’t de nood vereischte, geweest
is.

Dat hy ook een goed politycq geweestStelt den
is, moet men daar uit afnemen, dat byeersten

Landraad zyn tyd de eerste Landraad ingesteld is.
n. De twee vorige Landvoogden hebben

daar op, of niet gedagt, of zich daar
van niet bediend; maar de gewoonte ge-
had, als 'er een zaak, de Inlanders ra-
kende, voorviel, om daar over maar met

NSCHE
twee of drie van de voornaamste Orang
Kaja’s aan ’t Kasteel te spreken, waar
toe zy wel ’t meest den Pati van Halong.
en Gnato-hoedi, of 't hoofd der Mardhey-
kers, en den Orang Raja van Tawiri
verkoren.

De Heer Blok, dit niet goedkeurende.
stelde den eersten Land-raad in; doch ver-

koos voorcerst maar zeven leden, wellce

deze waren;

i De Koning van Noessanivel, Don
Andrea de Soysa.

2 De Pati van Halong.
3 Don Andrea van Halong.
4 Manuel Castanja, Hhockom van Ha-

tive.

Antoni Heboewat, Orang Raja vanf
Tawiri.

6 Dc Gnato-hoedi, Lucas Carvalho.

7 Steven Tigera, Orang Kaja van Oe-
rimessing

Indien de byzondere handeling der
twee vorige Landvoogden, toen alleen
maar met die 3 voornoenide Orang Ka-
a’s sprckende , scheele oogen en nyd
tusschen de andere Inlandsche Grooten
verwekte, dit deed het niet minder, al-
zoo dit nog meer hen in de oogen stak
dat deze nu in een ordentelyke vergade-
ring als leden zaten, daar de andre maar

als in ’t heimelyk geraadpleegt, en over
de voorvallende zaaken gesproken wa-
ren.

Dit baarde niet alleen nyd, maar zelf

een zoort van opstand, alzoo de andre

Koningen, en Orangk aja’s van Leyti
mor zig zeer verstoord na’t gebergte bega
ven , en zich in alle voorvallen zeer vyan
dig tegen de Nederlanders, en tegen
deze Orang Kaja's, die daar mede boven
hen begunstigd waren, gedroegen, zon-
der dat zy van dezen wrevel tegen de on-
zen wilden ophouden, voor dat hen door
tusschenspraak van Capitein Hitoe (die
dog alle zaaken bemiddelen moest) na
twee jaaren pruilens, A. 1617 belooft
vierd , dat men een anderen Landraad

zou instellen, waar in alle de Hoofd-O-
rangkaja’s van ieder dorp als leden zou-
den zitten.

Zy quamen dan eindelyk wel weder

van ’t gebergte; maar hadden egter op
dezen Landvoogd nooit het rechte ver-
trouwen, het welk deze Heer bespeu-
rende, vond hy goet in’t jaar 1618 de
Regeering van deze Landvoogdy in han-
den van den Zeevoogd, den Heer Steven
van der Hagen, over te geven, en daar
van af te stappen, zedert welken tyd de-
ze Heer meest in commissien van be-
lang gebruikt is , tot dat hy in’t jaar
1619 met den nieuwen Opperlandvoogd
van Indien , Jan Pieterssoon Coen, uit

Ain-

Oproer

hier uit

onder de

Grooten

staai

Blok

jaat A
1618 af,

en stierf

A. 1619.
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Z
Amboina na Java gezeild, en onderweeg
op Boeton overleden is.

De Heer van der Hagen , die nevent
den Heer Houtman in’t jaar 1618 als Raad

van Indien uitgekomen was, genood-
zaakt dan hier dan daar, daar zyne te-

genwoordigheit meest vereischt wierd.
te zyn, gaf dit ampt aan den Landvoogd
Herman van Speult, dog onder de titel

van Onder-landvoogd, over, die als de
vierde in rang zyne regeering A. 1618
begon

Dit was een Heer, die een dapper
man in zich zelven was, en betoont heeft

in de zaaken van Ainboina zeer ervaren

te zyn ; waar toe hy ook gelegenheic
bequam in de tyd van drie jaaren, dat hy
als Opperkoopman en hoofd op Cam-
bello gelegen had

Deze Heer heeft de misnoegde Leyti-
morsche Orang Kaja’s niet alleen weder
bevredigt; maar, volgens de belofte aan
hen gedaan, ten eersten ook een grooten
Land-raad ingestelt, en alle zaaken in
een veel beter ordre , dan zy bevorens
geweest waren, gebragt.

Deze Landraad nu bestond in deze 14
leden

1 Don Andrea de Soysa, Koning van
Noessanivel.

2 Don Manuel Queljo, Koning van
Kilang

Eduard de Sylva, Koning van Soya;
doch in de wandeling Latoe Consina ge-
naamd

4 Don Andrea, Pati van Halong.

5 Don Manuel Castanja , Hhockom
Hative.van

6 Lucas Carvûljo, hoofd der Mard-

heykers.
7Antoni Hehoewat, Orang Kaja van

TawinI.

8 De Pati van Alang.
9 Simau Ema, Orang Kaja van Ema

10 Simau Baguwala, Orang Kaja van
Baguwala.

11 Don Pedro, Orang Kaja van Hoe¬
toemoeri.

12 Sanchio, Pati van Way.

13 Steven Ticera, Orang Kaja van
Poeta.

14 Ferdinando, Pati van Noessanivel

Aan deze veertien mannen gaf men de
naam van Orang Kaja Camera’s, ofte
kamer-heeren, om dat zy over alle ge-
rechts-zaaken, de Inlandsche Christener
van Leytimor betreffende, als Rechters

in dezen nieuwen Inlandschen Raad van
Justitie zaten

Men wil dat hy, om de gunst van de-
ze Inlanders te meer te winnen, aan zom-
mige van deze Orang Kaja Camera’s, die
hy voor de bestgeneigde tot onzen staat
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hield, ook deze en gene goude gedenk-
tekenen, zommige in goude ketenen,
eenige in goude ringen, en ook eenige
in goude hoedbanden bestaande , gege-
ven heeft

Ik heb zulk een zegel-ring, en ook zulk
Eeeede

een hoedband by den ouden Steven Pa-zegel-rin-

gen, entioessen (die by den eersten Landvoogd al-
hoed¬discipel of knegt, gediend had) en nog
bandenby eenen Backer Besi op Way gezien.adoor hem

De zegel-ring was 3  4 Ryxdaalders utge
aan goud zwaar, en wy toonen ’er een deelt

En inmet de letter V in de plaat No. L.
prent ver-De hoed-band bestond uit een ronde toont.

kring van goude capitaale letters, die te
zaamen dit uitbragten:

Doorlugtige Hoog Mogende Heeren Staa¬
ten, en Nassau anderdanig; en boven aan
werd de zelve door twee handen, die za-
men zeven pylen vatten, gesloten. Wy
vertoonen ’er een op de zelve plaat, by
de letter W.

Hy was de eerste, die dit gedaan heefi D Dan-

en daar mede een grooter grond van ver-kersshiet-
trouwen in hen bragt.

Met de schepen, dit jaar van Bantam
gekomen, was D. Sebastiaan Dankerts,
de tweede Predikant alhier mede ver-
schenen.

In ’t begin der regeering van de Heer
van Speult gingen die van Hotoemoeri,
die van tyd tot tyd weer na hun dorp af-
gedropen waren, hunne ouden gang met
rooven. Zy deede ’t bevorens maar ot
die van Roeton; maar nu verschoonden

zy niemand. Zy zouden zoo stout egter
niet geworden zyn, hadden zy geen on-
derstand van andren gehad. Men wil, dat
de Hitoeësen, en verscheiden van Hoe¬

wamohel, hier onder hun rol speelden.
hen aanhitsten, en ondersteunden. Het
bleef daar niet by ; maar ten bewyze,
dat zy staat maakten, dat men dit niet
ongestraft laten zou, zoo waren zy na
zekeren sterken en byna onwinbaren heu-
vel , Maoet, gevlugt , van voornemen

zynde daar alles af te wagten.
De Heer van Speult, die geen man was,

om zich te laten tergen, en die hun ou-
de streeken kende, vergaderde daar op in
Julius dezes zelven jaars duizend Inlan-
ders aan ’t Kasteel, voegde daar zestig
Europiaanen by, en ging hen zelf in hun
dorp eens vernestelen; dog vond overal
de wegen gesloten, en zoo wel bezet,
dat 'er al ettelyke schermutzelingen vie-
len, eer hy de sterkten, aldaar door hen

gemaakt, kon meester werden, doch die
hy na vyf onderscheide en felle stormen

inkreeg. Daar op voor de hoofdsterkte Van
op dien heuvel gekomen zynde, toondeSpeult

hy hen, dat hy besloten had van daar niet brengt die
van Hoe¬te zullen vertrekken, voor dat hy hen
toemoeri

geheel en al onder zyn magt gebragt hadonder zyn
Zy hielden het een tyd lang zeer dapper geweld

uit;
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piaanen voegde.uit; dog moesten zig, na een beleg van
Hier mede vertrok hy in de maanddrie maanden , wegens gebrek van wa-

November 1618, om alle geschillen,ter, en om dat de kost zeer smal om-
die zig hier en daar opdeden, te besleg-quam, alzoo zy nergens henen konden,
ten; maar voor al om die van Bonoa,op genade en ongenade overgeven. Zy
Kelang en Assahoedi, die, alzoo zy geenwaren in alles maar vierhonderd zielen
ander middel om te bestaan hadden, zichen niet boven honderd vyftig, of twee
niet dan met menschen-rooven ophiel-honderd weerbare mannen sterk, die on
den , te beteugelen, en tot een andereder deze en gene Orang Kaja’s aan ’t Ka-
wyze van leven te brengen ; te meer,steel verdeelt, en verwezen wierden (voor
alzoo hy wel dikwils daar over aan denal de mannen) zoo lang als krygs-gevan
Ternataanschen Stadhouder, waar ondergenen onder de zelve te dienen, tot dat
zy eigentlyk stonden, geklaagt, maarider van’t slegt volk tien, en ider Orang
van tyd tot tyd bevonden had, dat daarKaja honderd Ryxdaalders gewonnen.
ontrent geen ordre ter wercld gestelden als een boete opgebragt zou hebben,
wierd, of dat zy zich ten minsten zeerom dic onder de krygelieden, die hen tot
weinig aan de zelve lieten gelegen zyn.de overgave gedwongen hadden, te ver-

BeletHy rukte dierhalven eerst na Bonoadeclen, en dat geld aan hen voor die
die vande snoodste roovers in dit gansch gewestmoeite en dapperheid ten besten te ge-
Bonoa,

en geboren menschen-dieven, die zichven. Kelang,
niet ontzagen, alzoo zy ook ftonute Zee en Assa-Om egter den schrik nog meer onder

hoedi,lieden waren, met hunne vaartuigen totde quaadwilligen te brengen, en ook an
hun men-

dein de Uliassers te gaan rooven, endre, die nu en dan de hoorns opstaken
schen

stranden aldaar niet alleen zeer onveilig rooven.in toom te houden, vond deze Land-
te maken, maar zelf ook de menschenvoogd goed alle de Cora Cora’s zoo van
van ’t land van Amboina, en van de stran-de onderhoorige Orang Kajas, als die
den van Leytimor te komen wegnemen.van de Loehoenesen, en Hitoeesen, aan
Hy eischte de menschen, die zy gerooft’t Kasteel te beroepen, om met deze
hadden, weer; dog zy hadden de stoutHongi na de buiten-Eilanden te gaan,
heid van die te weigeren. Hy tastte henen de rooveryen, die men daar pleegde,
dierhalven met geweld aan; doch zy,te beletten.
ziende dat het hem ermst was, en datHet getal der Cora Cora’s, aan ’t Ka-
zy niet in staat waren om zoo grootensteel te zamengekomen, bestond in 33
vloot lang tegen te staan, quamen doorwelbemande vaartuigen , waar op tus-
tusschenspraak van eenige Orang Kaja’s.schen de drie en vierduizend weerbare
vooral door die van Capitein Hitoe, enmannen waren, by welke hy 60 Euro-

die



Z

A. 1618. die van Thamahoe zoo verre, dat zy be-
loofden het geroofde weder te zullen ge-
ven, en die gene die nog leefden, over

te zullen leveren, of zo zy mogten over-
leden zyn, dan voor ider Orang Kaja
honderd, en voor een gemeen man zes-ttig petolen op te zullen brengen,
geen men bevond met een boete, hen
opgelegt, in het geheel agtienhondere
petolen (zekere zyde kleeden/) uit te ma
ken; behalven dat zy nog een Coracora
van vier Gnadjo’s beloofden te geven, en

zich voortaan van ’t rooven te zullen
onthouden.

Men bragt op deze wyze niet alleen
hen, maar ook die van Assahoedi, Ke-
lang, en Hatapoeteh, zoo verre, dat zy
mede beloofden het geroofde weder te

zullen geven, boven ’t welke ider dort
noch driehonderd petola’s, en een Cora-

cora van vier Gnadjo’s, opbrengen zou.
Men vindt dit nader in dit navolgen-

't Con¬
contract, met hen in die zelve maandtract metde

hen A. gemaakt.
1618 ge

maaket. Aangezien de menigvuldige klagten over
de overgroote rooveryen van die van Bonoa,
geaccompagneert met die van Assahoedi,
Hatepoeteh ende Kelang, nog dagelyks aug-
menteren, zoo van onze onderdaanen, als

onze geassocieerden , waar over genood-
zaakt zyn onze macht te verzamelen, ende
dat te meer overmits Kimelaha Sabadyn,

Stadhouder wegens den Koning van Ternate,
onder wiens protectie, en bescherming, die
van Bonoa, Assahoedi, Hatepoeteh, en
Kelang staan, over verscheide onze aan
klagten ons geen recht en heeft gedaan, al-
legerende tot zyn excuse, ’t zelve niet
magtig te wezen, onaangezien hy onlangs
geleden tot twee verscheide reizen daar is
geweest met 5 of 6 Correcorren, welke ex-
cusen niet sufficant waren om langer zoo¬
danigen geweld, en overlast te lyden, te
meer, considererende, dat niet alleen Ki

mclaha Sabadyn naarlatig was gebleven

omme ons genoeg te doen over den overlast,
ons by die van Boano, ende consoorten
aangedaan, dan dat mede over verscheide
insolente proceduren der Lochoenesen
daar klagtig over zyn geweest, geen regt en
was gevolgt, het welke alles naar delibe¬
ratie overwogen zynde, zoo is eenstemmig
by den Luitenant Gouverneur voorsz. onze

onderdanen, en geafsocieerden besloten, dat
wy met onze armade, bestaande in 35 Cor
corren, zouden onderstaan, of men die van
Boano, en hare consoorten, zoude konnen
constringeeren met geweld, tot voldoeninge
van onze geleden schaden, waar op is ge¬
volgd, dat wy den 5 November met de
gantsche armade onze reize hebben vervor-
derd, ende eigentlyk den 14 November voor
Boana gearriveerd, alwaar besloten wierd

’t geene volgd:

H. Deel van AMnoINA.
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Op huiden den 19 November
1618 zyn op strand van
Boano vergadert , Herman
van Speult, Lieutenant Gou-
verneur en Directeur over

de Eilanden, Fortressen en-
de commercien van Amboi-

na, met meest alle de Ko-

ningen en Oversten van de
landen en steden, onder het
bovengemelde Gouverne-eu

ment resorteerende, nevens
onze geassocieerden, als Ca-
pitein Hitoe, den Koning van
Hitoe, en de Orang Kaja’s
van Ihamahoe en Nollot
midsgaders Latocoli, ende
Kipati Naro, als middelaars

ter eenre ende den Seng-
adji van Boano ter andere zy-
de , de welke naar ver-
scheide sessien in genade is
aangenomen op naarvolgen-
de conditien.

GErstelyk is by den Luitenant Gouver-
neur voorsz. met hulpe van de boven
gemelde Heeren ter neder gelegt , doot en te
niete gedaan, met desistentie van alle vo-
rige pretensien, zoo ’t geene zedert de tyden
van de Portugeesen op die van Boanc
hadden te pretenderen over zodanige roove¬
ryen , van luiden ende goederen, als by die van
Boano voorsz. Zyn gecommitteerd, wel
verstaande, dat die van Boano eerst ende
vooral zullen restitueeren, alle zoodanige
gevangenen, als zy ’t zeedert de tyden van
de Portugeesen genomen hebben, welke ver-
klaringe zy luiden zullen gehouden wezen te
doen op haren Moshhaf, ende zal de re-
stitutie, geschieden in volgende manieren,
te weten, dat zy de geene, die nog in leven,
ende in hare handen zyn, persoonlyk we-
derom zullen geven, ende de geene, die o-
verleden , ofte buitens lands verkogt zyn,
zullen zy vergoeden voor een Orang Kaja
100 petolen, ende voor een slave 60 peto¬

len , ende tot een amende van hare begane
faute beloven zy te betalen aan den Luite-
nant Gouverneur voorsz. 1800 petolen, en-

de daar en boven eene Corcor van vier
Gnadjos-

Mede beloofden die van Boano voorsz.
van nu voortaan nog tot geenigen dage meer
te rooven op eenige der voorsz. Heeren lan¬
den , luiden , ofte goederen, ende baar
voorder te dragen, als goede en getrouwe
geassocieerden toestaat

Doch gemerkt by de voorsz. Heeren voor
zeker gehouden werd, dat (naar t gemein
spreekwoord) de exter baar huppelen niet en
zal agterwegen blyven (als wezende zy lui-
den van over ettelyke 100 jaaren gewoon,
hun met rooven te erneren) waar over te

be¬
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A. 1618. bedugten staat zy haar eerlang wederom zul¬
len te buiten gaan, in welken gevalle de bo-
vengemelde Heeren, onze onderdanen, endt
geassocieerden, gezamenderhand beloven,
ende zweeren, aan den Luitenant Gouver-

neur voorsz. op de eerste aanklagte hem te
assisteeren met alle bare magt, omme die
van Boano, ofte de Contraventeurs van
dezen geheel te destrueeren , ende uit te
roejen. Aldus gedaan , en besloten op de
strand van Boano. Datum ut supra.

Op buiden den 20 November 1618
zoo zyn ten beroepe van den Luitenant
Gouverneur, nevens onze onderdaanen, en

geassocieerden voorsz. ter eenre gecompa-
reerd op de strand van Saoedi, de Orang
Kaja’s der zelver negry, mitsgaders Latoe
coli, en Kipati Naro, als middelaars, de
welke als complicen van die van Boanc
in de rooving hebben gerestitueerd alle het
volk, dat zy voor haar quote hadden ge-
kregen, te weten 7 perzoonen, betalende

daaren boven eene amende, ofte boete van
drie honderd petoolen, nevens een Coracor-
re van vier Gnadjo’s, hehbende baar daar
benevens onderworgen de bovengemelde con¬

ditien , die zy lieden op haren Moshhaf
hebben bezworen. Aldus gedaan ter boven¬

gemelde plaatze. Datum ut supra.
Op buiden den 23 December 1618

compareerde ten beroepe van de bovenge-
melde Heeren in de Logie van Cambello

de Orang Kaja’s van Hatepoetch en Ke¬
lang, die welke mede schuldig in de rooving
met die van Boano zyn bevonden, de wel
ke restitueerden een persoon, ofte gevangen,
zoo zy voor hunlieden quote hadden geno¬
ten, betalende daarenboven voor een boete

ofte amende, drie honderd petolen, haar sub-
mitterende zoodanige Articulen, als met die

van Boano waren beraamd , hehbende t

zelve bevestigt op haren Moshhaf. Aldus
gedaan ter bovengemelde plaatze. Datum
ut supra.

Na dezen tyd heeft de Heer van Speult
ook gelast, en jaarlyks vervolgt , om
met de Hongi in ’t kenteren van het
Moesson de visite na de buiten-Eilanden

te doen, om ider in zyn pligt, en alle
voortaan in rust te houden.

De voornoemde boetens deelde hy on-
der ’t gemeene volk uit; dog de tyd
heeft geleerd, dat men den Amboinees
geen zware boeten opleggen, maar veel

liever tot dezen of genen arbeid gebrui-
ken moet, alzoo zy door t eerste byna
bedorven, en dan baloorig werden.

Zeker ongeluk in 't Kasteel veroor-
zaakte daar brand in ’t einde van dit jaar,
waar door het huis van den Landvoogd,
staande na de Zeekant , verteerde. H1

bouwde weer een nieuw, dat voor eerst

maar weer met atap; dog in’t volgende
jaar met pannen gedekt wierd.

SCHEN
In’t jaar 1619 den 4 Februari quam

de Opperlandvoogd van Indien, de Heer
Jan Pieterszoon Coen, hier met 4 schepen
op de Reede. Hy, tot zyn leedwezen
gezien hebbende , hoe de Bantammers
hem ontrent den handel plaagden, en
hoe zy met de Engelschen zamenspan-
den, om de Hollanders uit Indien te
verdryven, was wel van daar na Jakatra

verhuist, hebbende zich beoosten de Ri-
vier nedergeslagen; maar, niet in staat
zynde, om de Engelschen, die zig daar
tegens over hen geplaatst, een groote
Vloot in Zee, en zoo veel onderstand

nog van de Bantammers hadden, met
zyn kleene magt te wederstaan, zoo stelde
hy daar vooreerst de noodige ordre aan
land, en zeilde met deze schepen na de
Oost en de Moluccos, om van daar

meer magt van schepen by een te zame
len.

Hy vond hier alles wel in rust; maar
ondertusschen by de komst der vreemde

handelaars in deze gewesten (dat men
nog zoo niet beletten kon) een zeer lee-
lyk gerucht wegens de slegte en zielto-
gende magt der Hollanders verspreid,
waar by men noch gevoegt had , dat,
als zy uit Indién zouden gedreven zyn
dat nu wel haast stond te geschieden de

Portugeesen zich dan weder in de Mo¬
luccos, de Engelschen in Amboina, en de
Franschen op Bantam, zouden vastma-
ken, en voortaan hun verblyf houden.

Dit gerugt maakte de Hitoeesen, en
Hoewamohelesen, te stouter in ’t ver-

koopen van hunne nagelen aan de vreem-
delingen , tot zoo verre, dat zy byna
geen ontzag meer hadden. Het is waar,
dat men die handelaars eindelyk wel van
die kusten verdreef; maar wat hielp dit
dog, alzoo wy egter de nagelen niet in
handen kregen, en zy wisten te maken,
dat deze vreemdelingen, die zich dan na
Boero, of Amblauw , zoo lang bege-
ven hadden, dezelve in weerwil van ons
bequamen

Het noodige in Amboina verricht
hebbende vertrok de Heer Coen na de

Moluccos, alwaar hy een schoone Vloot
verzamelde, met welke hy ten eersten na

Java liep, gelyk wy dat breeder onder die
stoffe vertoonen.

In dit zelve jaar 1619 wierd de Heer
van Speult ook volstrekt Landvoogd, er
bestierder van deze Landvoogdy, en daar

enboven Raad van Indien, met een nieuy

verband gemaakt. Volgens de ordre,
bevorens beraamd, was hy weer in di

zelve jaar met de Coracora Vloot na Hoe
wamohel geweest, om de vreemde han-

delaars niet alleen van daar te verdryven,
maar om die van Loehoe en Cambello,
ook te dreigen, dat hy, in gevalle zy
de zelve aanhielden, en nagelen daar aan

ver-
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A 1620 te verkoften, alle hunne nagelboomen
om verre kappen, en de bosschen in de
grond bederven zou. Hy won hier niet
anders dan goede schyn-beloften mede,

alzoo zy de vreemdelingen wel belast-

ten te vertrekken , dog ondertusschen
niet nalieten, hunne nagelen aan dezel-
ven over te doen geven op zulke plaat-
sen, daar men hen niet nagaan, noch
ontdekken kon. Dat hen wel ’t meest

daar toe bewoog, was, dat de vreemde-
lingen, en vooral de Engelschen, hen

80 en 100 Ryxdaalders voor een Bahaar

nagelen gaven.
Zy verzogten dierhalven van ons ook

Prys OI
meer geld, dan wy gewoon waren vol-de nage-

len A gens contract te geven , waar over na
199¬ vanBatavia, en ook aan den Koning
teld.

Ternate, geschreven wierd. Deze stel-
den dit A. 1620 by hun antwoord aan

den Landvoogd , en de Orang Kaja’s,
zoo als zy met den anderen best daar in
zouden konnen overcen komen. Men
sprak dierhalven nader over dit stuk met

Kimelaba Sabadyn, en met de Orang
Kaja’s van Hoewamohel, nevens Capi-
tein Hitoe, en alle de andere Orang Kaja’s
van Amboina, en men wierd het op 67
Ryxdaalders voor de bahara eens, waar

ontrent Ridjali in zyn 22 Alkitsa nog
verscheide omstandigheden aanhaalt, die
wy in het aangetogene uit zyn werk

konnen nazien, dit hier nog by voegen-
de, dat deze prys naderhand by de Heer
Coens tweede komst A. 1621 in Amboi-

na tot op 60 Spaansche matten, of 70
gemeene Ryxdaalders gebragt en ver-
mindert is

In dit zelve jaar 1620 verscheen deHout

mans Heer Fredrik Houtman, die wel uitdruk-
comst kelyk herwaards quaim om de groote ty-
hier.

ding van de Heer Coens veroveringen
hier, en in de Moluccos, te brengen, en
daar door aan de onzen weer een nieuwen

moed te geven, en vooral om den trotsen
Inlander daar door in te teugelen.

Hy voerde, alzoo hy ouder Raad van

Indien was, ’t gezag boven den Heer van

Speult, en vond goed het oude contract
met de Hitoeesen, die met ons in eenige

geschillen geraakt waren, te vernieuwen,
en by de vorige nog een nieuw artikel
te voegen.

Ver- Wy konnen dit in 't contract zelf, den
nieuwng 1 Juli varnieuwd, en hier by gevoegd,
van ’t

zien.
contract
met die

van Hi-

toe A.

1620. 270
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Contract gemaakt door den
Capitein, en ook de Hoof-
den van Hitoe, en den Ad-
miraal Steven van der Hagen,
den 9 Augusti 1605. en ge-
renoveerd by de Heeren
Gouverneurs Frederik Hout-
man, en Herman van Speult,
in den jare 1620 ady primo
July.

Lzoo de Hollanders met de hulpe Gods,A
als namentlyk den Heer Admiraal Ste-

ven van der Hagen, ende zynen raad van
de scheepen, ons verlost hebben uit de handen

van de Portugeesen, onze vyanden, te weten,
onsCapiteinHlitoe,en alle hoofden, en inwoon-
ders van Hitoe, ende alle de Steeden daar
ontrent gelegen, ja dat meer is, dat de Hol-
landers, alle onze Landen en Steden weder
in handen gegeven hebben, en laten bezitten.
om welke weldaad wy Capitein Hitoe,
en alle de Hoofden, en de omleggende Landen,
beloven, ende zweeren de Staten Ge-

neraal van de vereenigde Nederlanden, zyn
Princelyke Excellentie, ende den Gouver-

neur van Amboina, gehouw en getrouw te

zyn, zo lange als wy leven. In den eersten,
zoo zweeren wy Hoofden al te zaamen den
Gouverneur te assisteeren tegen alle vyan¬
den, die iets tegen hem, ende het Fort, zou-
den willen attenteeren, ’t zy te water of te
lande.

Van gelyken, zweeren wy voorts,dat wy
aan niemant zullen eenigen nagelen verkoo-
pen , als aan de Hollanders, ten zy met
voorweeten van den Gouverneur.

Ten anderen, zal een ider by zyn geloove.
t geene hem God in 't hert stierd, waar

door by meent zalig te worden, blyven, en
dat niemant den anderen zal molesteren, nog
overlast doen.

Ende zoo het geviel, dat eenige Hollan-
ders weg liepen naar Hitoe, ende die quar-
tieren, zoo beloven wy den Gouverneur,
t'zynen verzoeke, de zelven weder in han¬

den te leveren, en of daar imant weg liep
van Hitoe by 't Kasteel , zoo zal den
Gouverneur gehouden wezen aan die van
Hitoe de zelve wederom te leveren.

Of het ook geviel, dat de Hollanders
eenige overlast deden, of onbehoorlyk in de
huizen van de inwoonderen liepen , zoo zal

den Gouverneur gehouden zyn straffe daar
over te doen. Ook zullen de Inwoonders

niet gehouden zyn de nagelen aan ’t Ka-
steel te brengen.

Ende of de Gouverneur ons tot eenige
werken dede roepen , zoo zullen wy ge-
houden zyn die van Oelisiva, ende die
van Oelilima te helpen, van gelyken die

van Oelilima, aan die van Olisiva. O¬
ver welke beloften zoo beloove ik Gouver-
neur van wegen de Heeren Staten Ge-
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A. 1620 neraal der vereenigde Provincien, ende

zyne Princelyke Excellentie, Capitein
Hitoe, ende alle de Hoofden, ende onder-
zaten van die quartieren, te zullen hel¬

pen, en by te staan, als ons eigen Natie
tegens alle baare vyanden. Dit verbond,
en vast accoord hebbe ik Capitein Hitoe
met de Orang Kaja’s vernieud, en weder
op een nieuw geapprobeerd, ende ondertee-

kent , in presentie van den Gouverneur

Frederik Houtman.

Waar by nog deze Ampliatie gekomenis
En overmits bier eenige fauten begaan

zyn, als dat die van Hitoe eenige Christen
vrouwen genomen, en haar Moorsgemaakt

en getrouwd hebben, en op dat zulke fauten
niet meer zouden geschieden , hebben de
Gouverneurs Frederik Houtman , ende

Herman van Speult, met de Orang Ka-
ja’s geresolveerd, dat zoo wie van nu voort
aan eenige Christen-vrouwen, zonder we-
ten van den Gouverneur, van Amboin-

7haald, zal verbeuren 1000 petoolen voor
Kasteel, ende zoo de Christenen van 't
Kasteel eenige Moorse vrouwen van Hi-
toe, of daar ontrent, zonder consent haal-
den, zullen in gelyke pane vervallen, ende
zoo het voor de tweede reis geschied, zul-
len zonder genade aan den lyve gestraft wor-
den.

Geschreven in presentie van den Heer
Gouverneur Houtman, en den Heer Gou-

verneur Herman van Speult, Capitein
Hitoe, den Orang Kaja Pati Toeban-
den OrangK aja Tanahitoemessing, ende
den Orangkaja Tatohatoe, den eersten
Juli A. 1620.

Was onderteekend, Frederik Houtman
en Herman van Speult.

Hy bleef na dien tyd nog zoo lang in
Amboina, tot hy ’t jaar daar aan met den
Heer Coen na Banda, en toen verder na

de hem voorschikte Landvoogdy in Ter-
nate, ging

Tot verwondering van veele, quam in
dit jaar 1620 de Ternataansche gewezen
Onderkoning Kimelaba Hidajat, die uit
het Vorstelyk huis van Tomagola, en een
zoon van Kimelaha Bongasari was, hier
in Ambon. Hy was al lang zeer mis¬
noegd geweest, over dat men hem in 't
kiezen van een Koning, daar de Kroon

zoo groote diensten van hem genooten
had, voorby gegaan, en Modafar, een
zeer wulps en onbeteugeld Vorst, daan

toe gekoren had.
Dit had hem bewogen dat Ryk te ver-

laten, en, ’t zy met belofte van na Saba-
dyn te zullen volgen, of wel onder eeni-

ge andre aan hem gegevene hope, na Am-
boina te vertrekken, daar ’t alles voor
hem op zyn rechter-zyd viel, alzoo Ki-
molaha Sabadyn kort na zyn komst quam

NSCHE.
aar inte sterven, en hy dus in dat

zelveLXzyn plaats te volgen.
Dit was een trots, en een hoogmoe

dig man, die van tyd tot tyd toonde
geenzins den vreedzamen geest van zyn
voorzaat, maar wel het voornemen te

hebben, om zich, was hem dat in Ter-
nate gemist, hier een oppermagtig Ko-
ning te maken, gelyk hy ook in ’t ver-

volg alle zaaken daar toe schikte
Hy quam hier met een aanzienlyke

Vloot, begeleid van een grooten stoet van
Ternataansche Edelen, hebbende den roem

onder de zynen, dat hy een dapper en
rechtveerdig man was. Ook was hy van

zulken buitengemeenen lengte,dat hy zyns
gelyken in Ternate, nog in Ambon, vond,
en men zey, dat hy borsten als een vrouw
had, dat Ridjali in zyn 24 Alkitsa ook
van hem getuigt, daar by voegende, dat
hy een groot yweraar voor 't Moorsch
geloove, en een man was, die de be-
quaamheid had, om alle zaaken van ge-
schil tusschen ons en de Orang Kaja’s ten
eersten gemakkelyk te beslissen , waar
van hy , na zyn zeggen , in Sabadyns
leven nog verscheide bewyzen gegeven
had. Dog de tyd zal ons leeren; dat dit
laatste in verre na zoo breed niet was als

hy ’er van opgeeft

In tegendeel is het waar, dat hy door
zyn listige Moorsche streeken, en vleie
ryen, die van Ceram , Ihamahoe, en
Noessalaoet, geheel en al wistvan ons af te
trekken verbindende de laatsten onder

eede, om ’t Christen geloove te verla-
ten, Moorsch te werden, en volslagen
van hem af te hangen

Het bleef daar niet by, maar men zag
ook van tyd tot tyd een geheel anderen
trek in ’t wezen van de Amboineesen in

’t gemeen, en zelfs ook van die genen.
die onder het Kasteel stonden. De Heer

Landvoogd van Speult, nog erger zoo
men hier in niet tydig voorzag, vrcezen-
de, rukte ten eersten zoo veel Coraco-

ra’s, als hy krygen kon, byeen, hoewel
de helft van die gene, die hy aan ’t Ka
steel ontboden had, niet verscheenen.

Hy was van voornemen, om die van
Lissabatta, een stout en trots volk, op
de Noord-kust van Ceram, die van de

Ternataanen afgevallen waren , weder
tot hun pligt te brengen.

Hidajat wel ziende, dat hy dit gemak-
kelykst, met zich nog onzen vriend te
veinzen, weerkrygen zou, besloot dezen
togt met den Landvoogd in persoon te
doen. Zy vertrokken dan beide met een

Vantamelyke magt veroverden dit dorp, Spenlt, en
bragten dat weder onder den Koning vanny vero-
Ternate, en namen den Kipati mede naveren

’t Kasteel, die daar eenigen tyd gevangen Lissabat
ta.zat; dog naderhand , op de voorspraak

van Capitein Hitoe, weer los raakte
Van

Des
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en hoeda-
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Van de vrede tusschen de Engelsche
ons, den 9 Juli op Batavia afgekon¬n

digt, kreeg men met particuliere vaar-
tuigen hier bericht, waar by men
ook vernam, dat overal , daar de Hol¬
landers comptoiren hadden, zy 'er voortaan

mede een, gelyk by gevolg dan hierook,

zouden hebben,

In dit jaar zyn van hier weer eenige
kinderen der Ambonsche grooten na Ba-
avia, en verder na ’t Vaderland gezon-
den, om aldaar de Nederduitsche taal te

leeren , zich te oeffenen, en aldus be
quaam gemaakt te werden, om, by ver-
loop van tyd, te meer genegenheid, zoo
voor ons, als voor onzen Godsdienst, te
krygen, en die met al hun vermogen
voort te zetten.

Men verkoos daar toe in Rade van po-
litie, Marcus de Roy, zoon van Manuel,
Koning van Kilang, Andrea de Castro
zoon van den Koning van Sova, Lau-
rens de Fretis van Hative, Laurens Quel-
jo van Halong, en Jan Tak, zoon van
zekeren Jan Tak, die met een dochter

uit Hative getrouwd was. Zy vertrok-
ken in Augustus met den Opperkoop-
man, Artus Gysels, na ’t Vaderland, die
ze elf jaar daar na weer hier bragt.

In’t jaar 1621 verscheen de Opper-
landvoogd, de Heer Jan Pieterszoon Coen.
den 14 Februari weer in Amboina, met
voornemen om de weerbarstige Banda-
nesen onder zyn macht te brengen.

Hy vond het hier mede zoo byster
pluis niet; maar die van Loehoe, Hi-
toe, en alle de Mooren, door den stoo-

kebrand , Kimelaba Hidajat, tegen den
Heer van Speult, en alle onze getrouwe
onderdanen, zeer verbitterd; doch alzoc

de gemeene zaal hem eerst in Banda
riep, en hy nu geen tyd had, om zich
door deze geschillen te laten ophouden,
zoo belastte hy, dat men tegen zyne te

rugge-komst uit Banda alle de Orang
Kaja’s, zoo der Christenen, als der Moo¬

ren, op een algemeenen Landdag zamen
roepen zou, om dan te hooren , wat re-
denen van beswaarnis ider van hen in te

brengen had, en dan verder na vermo-

gen alle geschillen te effenen
sn ’t begin van dit jaar zyn ook de

Engelschen, ingevolge van het accoord
met de onzen op Batavia by de vrede
gemaakt, hier verschenen, om voortaan
hier nu ook residentie, en een Logie te
hebben.

Men gaf hen een plaats in de Maerd-
heyka, daar Alesso d'Acosta plagt te woo¬
nen, en naderhand een andre in 't Zui-
den, tusschen ’t Fort en de Burg-straat,
by de Mangas-boomen, ontrent dat stee-
nen huis, daar de Opperkooplieden laatst
plagten te woonen, of daar ’t reduitje

van den ouden Heer Rumpbius zalr, en de

K EN. 45
1621.winkel nu staat, tot een Logie alzoo zy A.

hier twee opperhoofden behalven wel-
ke zy ook op Loehoe en Cambello, ha¬
ren omslag, en verblyf hadden.

Kort daar na vertrok de Heer Coen,

vergezelschapt van Capitein Hitoe, na
Banda, met die hope, dat die Moor

hem daar groote diensten doen zoude,
hoewel ik van oordeel ben, dat hy dan
veel ondienst gedaan, veel van onze ge-
heimen verklikt, ja de Bandaneesen hei-
melyk aangezet heeft, om alles, wat in
hun vermogen was, tegen onze magt
(gelyk wy onder de stoffe van Banda
breeder toonen) in 't werk te stellen

CoenDeze Heer, zyn zaken zeer loffelyk in
keerd ze-Banda met de verovering van Lonthoir
genpra¬

niet tegenstaande zy van de Engelschen,die ende uit

Banda.op Poelo Rhun lagen, groote onderstanc
gekregen hadden, verrigt hebbende,
quam met de Vloot, waar op ook de
Heeren Raaden van Indien , Frederik
Houtman , Willem Janssoon (van andere
Willem van Witsen genaamd) waren,
weer in Amboina

PoeuHy bevond by zyn komst, dat de Ko-
hier alle

ninklykc Stadhouder Daja al de Mooren
de hoof

en veel Christenen, zeer fijn tegen onsden by-
nhad opgezet, tot zoo verre, dat zichde

meeste als de Landvoogd van ’t vergade-
ren der Hongi sprak, zich dat onttrok-
ken hadden, en niet verscheenen wa-
ren.

De Heer Coen, die met zyn Hoornse t Poot
Poot rykelyk tegen dit Moorsch en door geeft by

die vanslepen Ternataansch hoofd aan kon, be
Hoornriep tegen den 1 Juni alle de Orang Ka
hoofd teja’s ; doch die ’er niet verscheen , wa
kennen,

Hidajat met zyn Ternataansch gebroed. gelyk
daar vanBy den Ed: Heer Jan Pieterszoon Coen
de spreek-Gouverneur Generaal , wegens de Ed
wyze, ie t.Hoog Mogende Heeren Staten Generaal.
uitueg¬

den Prince van Orangie, ende de Heerenpoot zui¬

gen, ont-Bewinthebberen der Oost-Indische Com

leend is.pagnie over Nederlants India , ende de
Op

presente Raaden in Banda, gelet zynde wekken
op de rebellien in Amboina dagelyx ont-tyd dit
staan, hebbende goedgevonden aan den volgende

verhan-respectiven Gouverneur van Speult te be
delt wiert.

lasten, dat hy de voornaamste of princi Verrich-
ale hoofden onzer onderdanen endeting van

zyn Edel¬bondgenoten zoude beroepen , omme
heid inte ondertasten van waar ’t zelvige zynen
die verga-oorspronk was nemende, als van gelyke,
dering

waar uit de geschillen tusschen onzen
Gouverneur, ende den Stadhouder van

Ternate gerezen, ontstaan zyn, op dat
daar inne met der minne (zoo ’t doenlyk
was) zoodanige ordre mogt gesteld wer-
den, dat diergelyke dingen in 't toeko¬
mende geweerd, ende voorgekomen
wierden, welke volgens de Gouverneur
voornoemt, de hier onder genomineerde
onderdanen en bondgenoten heeft beroe¬
pen als eerstelyk.
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A. 1621. De Orang Kajas, ofhoofden van Hitoe.

Radja Noessanivel.
Don Pedro, gewezen hoofd van Hoe¬

toemoeri.
Radja Kilang
Radja Soya.
Simau Ema, hoofd van Ema.
Don Andries, hoofd van Halong.
Castanja, hoofd van Hative ende Tawiri.
Sanchio, hoofd van Way
Pati Alang, hoofd van Alang
Pati Liliboi, hoofd van Liliboy.
Manatica van Alang
De Orangkai van Oerien.
't Hoofd van Assaloelo.

't Hoofd van Wakkasihoc.
't Hoofd van Larike
Simau Baguwala, hoofd van Baguwala.
Paulo Gomes, hoofd van de Mardykers.

Van ’t Uliassers Eiland, of van Honimoa.

Radja Oelat.

Radja Toebaba.

Radja Paperoe.
't Hoofd van Haria.
Pati Boy

't Hoofd van Tjouw.
Pati Siriforri.

De Hoofden van lha, ende Mahoe

Volgen de hoofden van ’t Eiland Oma.

Don George, hoofd van Oma.
t Hoofd van Aboro.

Radja Haroeco-
Radja Samet
't Hoofd van Carihoe
Radja Hatoehaba.

't Hoofd van Cabauw-
't Hoofd van Caylolo.
't Hoofd van Holalioe

Volgen de hoofden van Ceram onder O-
ma staande

eu't Hoofd van die van Camarien.

't Hoofd van die van Roemakai.
't Hoofd van die van Latoe,

't Hoofd van die van Howaloy.

Volgen de hoofden der Alfoereesen.

Radja Sahoelauw.
Radja Sisseoeloe.
Radja Somiet.

Radja Latea.
Radja Waysia.

't Hoofd van Loemaheloe

Deze naarvolgende zyn geroepen maar
niet verschenen.

Amahey.
Makariki.

SCHE
Swauco.

Sepa.
Tamilau.

Toloeti

Die van Boero.

Die van Amblau.

Die van Lissibatta

Volgen de verdere bondgenooten , die
geroepen, maar niet verschenen zyn.

Kimelaba Daja wegens den Koning
van Ternate.

De Orang Kays van Loehoe.
De Orang Kays van Lessidi.
De Orang Kays van Cambello-
Die van Boano.

Die van Kelang.

Op huiden den eersten Junmi 1621 d9or
den Heer Generaal Coen, ende presente
Raaden, zyn de gecompareerde onderda

nen, in ’t Kasteel byeen vergadert, al-
waar bevonden wierden te gebreken Ki-

melaba Hidajat, Stadhouder wegens den
Koning van Ternate , de Orang Kaja’s
van Loehoe, Lessidi ende Cambello
niet tegenstaande dezelve tot verscheide

reizen door de gedeputeerden van den Ed:
Heer Generaal boven gemeld waren be¬

ge-roepen, mede zyn ook in gebreken
bleven, ende niet gekomen die van

Amahey

Makariki¬

Swauco.

Sepa.

Tamilau

Toloeti.

Boero.

Amblau.

Lissibatta

Bonao, en
Kelang.
Gemerkt onze onderdanen alreede hier

langen tyd na de bovengemelde gebre-
kende hadden vertoefd, zoo is de Ed.

Heer Generaal voorsz. met de handelin-

ge voortgevaren, proponeerende eerste-
lyk, dat hy deze vergaderinge principa¬
lyk hadde beroepen omme ter neder te
leggen en te beslissen verscheide questien
ende geschillen, die tusschen onzen re
spectiven Gouverneur, ende den Stadhou-

der van de Koning van Ternate, en onze

onderdanen, waren gerezen. Ten twee-
den, by wat middel de bovengemelde
misverstanden, verschillen ende rebellien

mogten voorgekomen werden, tot welken

einde een yder der voorzeide onze on-
derzaten heeft belast opregtelyk , sin-
ceerlyk , en naaktelyk van zulx zonder
passie te verklaaren voor zoo veel haar
bewust was, waar door, ofte door wat

oorzake de rebellie ende verschillen on-
der onze onderdaanen ontstaan, en

ofte
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of andere persoonen, ook eenige overlas

ofte onredelykheden geschied; en of zy alle
gezint waren den eed van getrouwe onder

danigheit voor dezen aan de Ed. Hoogt
Mog: Heeren Staaten Generaal, den Prin-

Nu volgen de Negorys

Hitoe. Waccal.

Toom Senalo.

Ely.Hoenoet.

Mossapal. Pelissa
Kaytetto-Nau-

Binau Essen

Henne Latoe. Wawani.

Hennelale. Ceyt.

Bovengemelde Capitein Hitoe, ende
Pati Toeban, door den Ed. Heer Generaa
voornoemd gevraagd zynde,of zy met hen
Kimelaba Daja uit den name van den Ko

nink van Ternate, en met die van Loehoe

ende Cambello, Lessidi, Bonoa, en Sot
la beraatslaagd ende uitgegeven hadden.
dat die van Hitoe zoo wel, als alle an

deren, aan den Koning van Ternate be-
hoorden dati, ofte tol te geven, dat zy
luiden zulx geweigerd hebben ende daar
over van de voorsz. gedreigd zyn dat 'i

and van Hitoe met geweld zullen afsoo
pen, ende haar dwingen tol, gelyk an
dere , te betalen

Thomas Radja Noessanivel, voorgehou
den zynde, of den eed van getrouwe on
derdanigheid voor dezen aan de Ed: Hoo
ge Mogende Heeren Staaten Generaa
den Prince van Orangie ende Heerer
Bewindhebberen gedaan, bereid was te

vernieuwen welken eed hy overbodig
was andermaal te affirmeeren

Volgen de Negryen, staande onder
Noessanivel.

Noessanivel

Amaboesoe
Pauta

Cappa
Seri

Hatoe.

Sima.

Don Pedro, gewezen hoofd van Hoe

toemoeri, verklaart gereed te wezen
om den eed van getrouwe onderdanig
heid aan de bovengemelde Heeren ander
maal te affirmeeren, en te vernieuwer
De voorsz. Don Pedro , is door den Ge¬

neraal toezegging geschied ten aanzier
van zyne getrouwigheid ter gelegender
tyd in vorige staat gesteld, met belofte va
daar en boven door den respectiven Gou
verneur gebenificeert te werder

Radja Kilang is overbodig den eed van

K E N. 4y
ce van Orangien, ende Heeren Bewind-
hebberen, ende haare Gouverneurs, jegen
woordige en toekomende gedaan, te ver-
ieuwen, volgens verbond; daar op Capiteir
Hitoe antwoordde, dat hy overbodig was 't
zelve by eede andermaal te affirmeeren

sorterende onder Hitoe

Hautoena Hausihol.
Lebelehoe Hockonalo
Wausstiao. Tihel.
Layn. Toelehoe
Mamala Salaumete
Lojen Lian.
Poeloet Way.

getrouwe onderdanigheid aan de boven
gemelde Heeren gedaan, andermaal te
vernieuwen

De volgende Steden, onder Kilang for-
terende

Kilang
Nako

Hatala-

Radja Soya is ook overbodig den eed
van getrouwe onderdanigheid, aan de
oovengemelde Heeren gedaan, te ver-
nieuwen.

Soya.

Amantelo

Aonosen.
De zoon van Simau Ema, overmits

indispositie van zyn vader, heeft ook
rywillig den eed van getrouwe onderda-

nigheid gepresenteerd te vernieuwen aan
de bovengemelde Heeren, ende hare ge-
substitueerden

Volgen de Negrys staande onder Ema

Ema.

Hoekorila.

Leabari.

Don Andries, hoofd van Halong , is
bereid den eed van getrouwe onderda-
nigheid te renoveren aan de voorgemel
te Heeren, en hare Gouverneurs

Volgen de Negrys, sorteerende onder
Hative.

Hative

Hative Kitsjil, doo word gesustineert
dat 't zelve onder Hative zoude staan,
welke questie nog ongedecideert is.

Castanja, hoofd van Hative, Tawiri
ende Hoekonalo, ptesenteert den eed van

getrouwe onderdanigheid te vernieuwen
aan de bovengemelte Heeren

Simau Baguwala, hoofd van Baguwa
la, is overbodig den eed van getrouwe

on-
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onderdanigheid, die door zyn vader goeder
gedagten is gedaan, aan de bovengemel
te Heeren te vernieuwen.

Sanchio, hoofd van Way hebben be¬
Manatica Alang, loofd den eed

j te vernieuFati Liliboy
wen, als de vorige aanbovengemelde
Heeren. De Orang Kaja's Larike, Lamma
ende Baroe, hebben van gelyken gepre
senteert den eed van getrouwe onderda-
nigheit te vernieuwen, aan de bovenge-
noemde Heeren.

Orang Kay Oerien, Zzyn mede over-
Orang Kay Assaloelo, bodig den voorsz
eed te vernieuwen.

Paulo Gomes, gedeputeerde wegens de
Mardykers overmits Lucas Carvalho,
hoofd van de Mardykers indispoost was,
heeft harentwegen gepresenteert den eec
van getrouwe onderdanigheid aan de bo-
vengemelde Heeren ende gesubstitueerden

te vernieuwen.

Woensdag den 2 Juni 1621.

Volgen de Koningen ende Hoofden
van ’t Eiland Uliasser, Radja Oclat, met
zyne Orang Kaja’s, genaamt Marco, ende
Pati Tetowaroe zyn overbodig den eed
van getrouwigheid, by haar voorouders
aan de bovengemelte Heeren gedaan
aan hunne gesubstitueerde te vernieu-
wen, heeft onder zich vier Negryen.

Oelat, Ouw, Tetawaroe en Itawacca.

Klagen, dat nu onlangs geleden, die van
Ihamahoe verscheide reizen op haar ver-
zogt hebben, dat zy met haar een Mata-

cau zoude drinken, ofte een verbond ma
ken, dat, in gevalle haar iets van den Gou-

verneur te laste geleit wierd van arbei-
den, of pangayen, zy als dan gelyke
lyk de wapenen zouden in handen nee-
men, ende rebelleeren.

Radja Toehaha, op ’t zelve Eiland, is
overbodig, als de vorige, om den eed
van getrouwe onderdanigheit te vernieu-
wen aan de bovengemelte Heeren ende
hare gesubstitueerden.

De zoon van Radja Paperoe gedepu-
teerd wegens zyn vader, is ook overbo¬
dig den eed van getrouwe onderdanig-
heid, door zyn vader aan de bovenge
melte Heeren gedaan, te vernieuwen.

Antoni, hoofd van Haria, is mede o-

verbodig den eed van getrouwe onderda-
nigheid, door zyn voorzaat gedaan, aan
de bovengemelte Heerente vernieu-
wen

7Pati Boi, en zyn overbodig als
't Hoofd van Tiouw,f de vorige te doen

Pati Siri-Sorri is van gelyken overbo¬

NSCHE
dig, eischt de Soa of buurt van Pati Li-
ma wederom, die by die van Tha geloo-
pen is.

De gedeputeerden van lhamahoe zyn
genaamd Tabepoehe van lha, Soebesma van
Mahoc, hebbende onder haar de naar-

volgende Negryen.

Mahoe.Lba.

MateletteNollot.
Talaba.Coelor.

Een gedeelte van Sirri Sorri
Pia

De voorsz. gecommitteerden van Tha-

Mahoe verklaren, dat hare hoofden, of
principalen, willen continueeren in onder

danigheid, dog wisten geen redenen te
geven, op ’t geen haar te last wierd ge-
legt, waar over de Ed: Heer Generaal

belast, dat voorsz. gedeputeerden weder-
omme keeren zouden, ende hare princi-
palen aandienen, dat zy persoonelyk bin-
nen den tyd van drie dagen haar aan ’t
Kasteel zouden latenvinden, onder belof-

te dat zy onbeschadigt en vry weder
zullen mogen keeren, en dat, in gevalle
zy haar des bovengemelte Heeren Gene-
raals regt en onderdanigheit als voor de
zen niet en willen submitteren, zy als
dan haar mogen prepareren ende sterk

maken, als wanneer zyn Ed. zal zien,
wat hem te doen staat.

TEyland Omc.

Don George hoofd van Oma, is over-
bodig den eed van getrouwe onderdanig-
heid aan de bovengemelte Heeren ende

hare gesubstitucerden gedaan, te vernieu-
wen. 't Hoofd van Aboro haren gedepu-
teerde, genaamd Ancota, als voren.

Radja Haroeco
't Hoofd van Carihoe, Sad Idem.

Radja Hatocaba,

Cabauw.
Caylolo.

Holalioe zynde de Negrys, zoo alszy
onder Hatocaha sorterende zyn. De Ko-
nink van Hatoeaha zegt, dat de oorza-
ken, waaromme hy met den respectiven
Gouverneur nu over 1; jaar geleden niet
gepangaid heeft, is, overmits dat hy
Kimelaba Daja, haar beroepen hadde.
nevens die van Thamahoe, Noessalaoet
ende die van de kust van Ceram, welke

misdaad haar by den Ed. Heer Generaal
op hun ootmoedig verzock, onder be-
lofte dat haar in ’t toekomende voor zoo-
danige verleidinge zullen wagten, ver-
geven is, en hebben beloofd den eed van
getrouwe onderdanigheid by haar luiden
voor deezen gedaan, andermaal te reno
veren.

Don-
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daan, te vernieuwen.

De hoofden Roemacay, ende Tihoe-Donderdag 3 Juni volgen de Hoofden
lale gevraagd zynde, waaromme zy vol¬van Noessalaoet.
gens haren eed ende beloften met den
respective Gouverneur niet en haddenDe Konink van Titaway.
gepangaaid, daar op zy antwoorden, datde Konink van Amet.Lenitoe.
Kimelaha Daja haar luiden zulx verbo-Abobo. Akoon.

den hadde, onder dreigementen, dat, byNalabia.Sila.
zoo verreDe gecommitteerde Orang Kaja’s wa- zy den Gouverneur volgden,
hy haare Negry zoude afloopen, ver-ren Tetebessi Watta Moeky, Nicolao, Smo¬

gi, dewelke gevraagd zynde wat haar ge- branden, ofte naar schatten met excessi¬
moveert hadde te rebelleren ; antwoord- ve boete, verzoekende derhalven aan de

Ed: Heer Generaal boven vermeld, datden , dat hen door die van Hhamahoe,

hare begane fauten genadelyk over ’t hooftals namentlyk, door Abdul, ende Pali-
mogten gezien worden, met belofte, datson, was aangeraden, dat zy niet met

den Gouverneur zouden pangayen, hen zy haar in ’t toekomende voor zulx zou-
wys makende, dat men hun na Banda den wagten, ende overbodig waren den
zouden vervoeren, gelyk men andre ge- eed van getrouwe onderdanigheit, aan de
daan had , en dat zy dien volgens met bovengemelte Heeren voordezen gedaan,
de voorsz. persoonen tot verscheide rei- te vernieuwen.

zen op Loehoe zyn geweest, ende met De hoofden van Latoehaloi, genaamd
haar luiden raad gehouden, ende op den Radja Sopoeta Loessia, Aman, Loesie Sa-
Coraan, nevens die van Ihamahoe ter in- man, gevraagd zynde, om wat redenen
stantie van Kimelaba Daja, geswooren zy den respectiven Gouverneur niet ge-
hadden Moors te worden, den Konink volgd hadden, volgens beloften, ende
van Ternate te gehoorzamen, ende den eed, antwoordden zulx gelaten te hebben,

Prins van Holland haren regten Heere af uit vreze, overmits Kimelaba Daja haar
te vallen , verzoekende derhalven met luiden gedreigd hadde, ingevalle zy lui-
eenen voetval aan den Ed. Heer Gene- den den Gouverneur volgden, dat hy als
raal zeer demoedelyk genade en vergiffe- dan hare Negry zoude afloopen, ende
nisse van haar begane fauten, onder be¬ verbranden, ofte anders extraordinaire
lofte , dat in ’t toekomende haar voor boete doen betalen, verzogten derhalven
zodanige verleidinge wilden wagten ootmoedelyk in genade aangenomen te

werden , zynde overbodig den eed vanwaar over, omme redenen de Heer Gene-

getrouwe onderdanigheid aan de voor-raal daar toe moverende, dezelve hen in

genade heeft aangenomen, mits conditie gemelte Heeren voor dezen gedaan, te
vernieuwen.dat in teiken van amende 2 a 3 Cor-

Onder Latoe staan, Onder Haloy.corren te maken zullen hebben, derhal-
Taton.ven den Konink van Ternate weder ver- Karoewa.

Loby.worpen hebben, onder belofte hare
De hoofden van Elipapoeteh, genaamdregte Heeren de Hoog Mogende Heeren

Labe Ternate, en Oribes, voorgehoudenStaaten Generaal, den Prince van O-
zynde, om wat oorzaken zy luiden metrangie, de Heeren Bewindhebberen, en-
den respectiven Gouverneur niet geroeidde hare gesubstitueerden alhier, te gehoor¬
hebben, volgens pligt, zeggen, dat zulxzamen, gehouw ende getrouw te zyn,
nagebleven is, overmits Kimelaba Dajcals goede onderdanen schuldig zyn, over¬
haar heeft doen aanzeggen, door Lehebodig zynde den eed van getrouwigheit.
Patole Sapeda, ende Labes, dat, by zoovoor dezen gedaan, te vernieuwen.
verre zy met den Gouverneur voornoemd

pangaayden, hy met een Hongi hareVolgen die van de kust van Ceram.
Negry zoude afloopen, ende het volk
den hals afsnyden, verzoekende weder-De hoofden van Camarien, ende Se-

om in genade aangenomen te werden,roewawan zyn overbodig den eed van
zynde overbodig den eed van getrouwegetrouwe onderdanigheid aan de Hoog-
onderdanigheit, voor dezen gedaan aanMogende Heeren Staten Generaal, den
de voorgemelde Heeren, te vernieuwen.Prince van Orangie, de Heere Bewind-

hebberen, ende hare gesubstitueerden ge-

Volgen de Koningen van de Alfoereesen, ende die onder hun lieden staan.

Radja Somiet. Radja Wasia.Radja Sahoelau.
Oelosoeri.Sahoclau.

Mabala.Loemebelo.

Manibelon.Loemehele.
Sole.Labale.

GII DEEL VAN AMBOINA. An-
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Antoenonsie. Hoe-hoa.

Cuene. Hi-Latoe.

Narela. Latea.

Sata Auri. Horale.

Mabehore. Loemomoni.

Sibi. Waysia.
Watta Manon, in 't Sagoe-Bosch. May.

Waylon. Lias.

Wattamanon in 'tWallaya.

Waomi. gebergte.
Ivalaba.Hatoe Toloe.

in ’t lant van Amboina, ende daar on-De bovengemelde Koningen voorge-
trent gelegen, in ruste , vrede , endehouden zynde, of zy den eed van ge-
eenigheit te houden, ende alle misver-trouwe onderdanigheit voor dezen aan de
standen, zoo veel mogelyk is, te wee-Ed: Hoog Mogende Heeren Staten, den
ren, ende te ondertasten, van waar dicPrince van Orangie, de Heeren Bewind-
haren oorspronk nemen, zoo heeft zynhebberen, ende hare gesubstitucerden ge-
Ed: aan Harmanvan Speult, zynen Luite-daan, begeerden te vernieuwen, hebben
nant Gouverneur, belast, alle de onder-’t zelve vrywillig gepresenteerd, ende
zaten, bondgenoten, ende nabuerigebeloven de zelven voor haare Souveraine
vrinden, te beroepen, waar op de hierHeeren te erkennen.
voorgenocmde Koningen, hoofden ende
principalen, zyn gecompareerd, die terOp huiden den 7 Juny 1621.
presentie van den bovengemelden Hecre
Gouverneur Generaal, de Ed: Heer Fre-Compareerde in de bovengemelde ver-
drik Houiman, Harman van Speult, Willemgaderinge , wegens die van Iha ende
van Witsen, ende ondergeschreven ge-Mahoc, Pati Waylain, met last omme in

plaatse van haare eerste gedeputeerde, ge- tuigen, ider in ’t bezonder hebben ver-
naamd Tabepocke ende Saubesina, die door klaard, beloofd ende gezwooren, gelyk
den E. Heer Generaal wederomme ge- zy verklaren, beloven ende zweeren by
zonden waren , vermits zy niewers be- dezen solemnelen eede, aan handen van
scheid van wisten te geven: de welke, den Ed:. Heer Generaal, en de presente
na dat hem gevraagd was, waarom zy Raaden gedaan, de bovengemelte Hoog-
die van Noessalaoet geinstigeerd hadden Mogende Heeren Staaten Generaal, zyn
ommen den Staat van de Vereenigde Ne- Excellentie Mauritins, Prince van O-

derlanden , haren regten Heeren, af te rangie, Grave van Nassau, enz. de Hee-
vallen, en den Konink van Ternate aan ren Bewindhebberen, ende hare gesubsti-
te hangen, antwoord, dat zy zulx niet tueerden, tegenwoordige, ende toeko-

gedaan en hadden, dog niet en kosten mende, voor hare Souveraine Heeren te

ontkennen, dat zy met de voorsz. Noes- erkennen, gehoorzamen, gehouw ende
salauwers twee maal by Kimelaba geweest getrouw te zyn, ende te assisteeren, te-
hadden door zyn beroep, dan dat 'er ge- gens alle vyanden, zoo wel te water als
handeld was, was hem onbewust, ten te land, als getrouwe onderdanen toestaat

anderen hem voorgehouden zynde, omme te doen, gelyk zy voor deezen belooft,
wat redenen hy ten tyden de respective en gezworen hebben.

Gouverneur op den roey ging, zy hem Actum in ’t Kasteel in Amboina de-
niet en volgden, daar met zwygen op ant zen 7 Juni A. 1621. was getekent J. D
woordde, biddende aan den Heer Generaal voen , Fredrik Houtman , Harman van
voornoemd, omme in genade aangeno- Spcult, Willem van Witsen, P. Pietersz.
men te werden, alzo zy door quade ton- Wagensveld, Cornelis van den Berg, Cor-
gen tot zulx gebragt waren, presenteer- nelis de Meyer, Daniel du Buquoy, Lau-
de den eed van getrouwe onderdanigheit. rens de Maarschalk, ’t merk van A Jan
voor dezen gedaan aan de bovengemel¬ Cornelisz. Luitenant , J. van Breul.
de Heeren, te vernieuwen. Maarten Jansz. Visscher ’t merk van

De Ed: Heer Jan Pieterssoon Coen, C.V. A O. Charles Houw, Vendrig, Jan
Gouverneur Generaal, van wegen de Ed. Graswinkel, Hendrik Lievensz., Christoffe
hoog Mogende Heeren Staten Generaal, van der Gracht , Jozephus Mostaard.
zyn Excellentie, Mauritius, Prince van Zeorgius Musschamp, Henri Woolman,
Orangie, Grave van Nassau enz. de Hee- Simon Colin, Mathieu de Klerk , Hans

ren Bewindhebberen der Generale Com- Jansz, dit merk van Gerrit Gerritsz.
pagnie van de Vereenigde Nederlanden Bak.

in Indien, zeer genegen zynde omme de
inwoonderen harer onderdanen van de Op huiden den 7 Juni 1621 compa¬
landen , Eilanden, steden ende plaatsen reerde, na dat de vorige vergaderinge al

ge-



A. 1623. gehouden en gescheiden was, Kimelaba
Ludi van wegens Kimelaba Daja, ende
die van Loehoe, Tomwayli van Cam-
bello, en Lissoewel van Lessidi, welke
gedeputeerden nu cerst quamen, niet te-
genstaande D. Kimelaba Daja alreede op
verscheide ontbiedingen weigerig was ge
weest te compareeren, daar hy door de
Ed: Heer Generaal Coen, met toezeg

ginge van verzeekeringe, beroepen was,
omme te verantwoorden ’t geene hem
te laste wierd gelegt, gelyk hier voren
in ’t breedc te zien is, by ider zynever-
klaringe in ’t bezonder, de welke de Ed
Heer Generaal voornoemd door zyne ge-

deputeerden , te weeten de kooplieden
van Loehoe ende Cambello, alrede

schriftelyk aan de voornoemde Kimelaba
Daja hadde gezonden, op dat hy mogi
weeten, waar mede belast was, des niet
tegenstaande heeft de bovengemelde

Heer Generaal de gecommitteerden we-
derom voorgehouden, hoe dat openbaar-
lyk was gebleken by vorige verklaringe,
dat dito Kimelaba Daja, onze onderdaner

van Noessalaoet hecft doen rebelleren, en

Moorsch zoeken te maken, gebruiken-
de tot dien einde als instrumenten die

van Thamahoe, door welker instigatie zi

tot de rebellie waren gebragt , haren
rechten Heer hebben verzaakt, en den

Konink van Ternate hadden aangeno
men, hebbende daar en boven door zyne

dreigementen onze onderdanen van de
kust van Ceram wederhouden , dat zy

met den respectiven Gouverneur niet en
zouden panggayen, op poene, zoo zulks
geschiede, dat hare dorpen, ende plaat
sen zouden afloopen, en verbranden
ofte extraordinaire boete doen betaalen,

zynde de voorsz. plaatsen Roemacay,
Latochaloy, Kelkepoetch, ende van daar
voorts tot Toloeti toc , waar door de
voorsz. onze onderdaanen de last van

hunne Heeren niet hebben durven navol

gen, belastende daar benevens aan de
gedeputeerden, dat hy, Kimelaba voorsz
zyn Ed. zoude laten weren of deze

proceduren waren gesched uit eigene
autoriteit, of door ordre van de Koning
van Teinate. Item, die van Loehoe

Cambello ende Lessidi, aandienen, dat
byzonder hare genegenheid, ende ver-
antwoording, aan den Generaal zouden
laten weten, waarschouwende daar be
nevens Kimelaba in gevalle hy eenige
van zyne Officieren, ofte paapen, op de
kust van Ceram hadde, dat die dadelyk
verbieden zou, of zoo by in gebreker
bleef, dan genoodzaal't te wezen, daar
anders in te verzien , waar mede de
voorsz. gedeputeerden haar afscheid heb-
ben genomen, om rapport te doen aan
hare principaalen.

Actum in ’t Kasteel van Amboina.

N.EK 5I
Her-Datum ut supra. Was geteekent.
Lau-man van Speult, Cornelis de Meyer,

rens de Marschalk, Jan Graswinkel, Jo¬

zephus Mostaart.

Ondertusschen, vertrok de Heer
Coen weer na Batavia, na dat hy alles in
rust gebracht had; en viel hier dit jaa
verder niets van belang voor.

In’t jaar 1622 begon de Heer van
Speult zyn Hongi-tocht al vroeg, om
die van Caybobo, en Roemakay, die ge-
durig van Hidajat tot afval aangezet
wierden, te versterken, en hen den eed
ook te doen vernieuwen. Hy maakte

ook een groote wooning, en een plan
ken-Logie op ’t strand van Rehoemoni,
om de nagelen van die van Hatocaha in
t zelve te ontfangen, aangezien zy zwa
righeid maakten, om die aan ’t Kasteel
te brengen. Men vond toen al nagelen
op ’t Eiland Oma, maar op Henimoa of
Noessalaoet nog niet; doch de Heer van
Speult bezorgde, dat zy ook in die twee

aatste Eilanden ten eersten aangeplant
wierden

In deze tyd zonden die van Lessidi ge-
zanten aan den Landvoogd, verzoeken-
de uit eigen beweging, om onder de
compagnie te inogen staan, zy waren
nooit onder Ternate, maar altyd een re-
geering op zich zelven, en Oelisiva’s, en
ondertusschen van de Kimelaha’s zoo-
danig geplaagt geweest, dat zy dat niet
langer konden , nog wilden houden,
weshalven zy op den 14 Januari 1623
een contract met den Landvoogd maak-
ten, waar in zy beloofden al hunne nage-
sen alleen aan de E. Maatschappy te zul-

len leveren op zoodanige verdere condi¬
tien, als wy hier in 't contract zelf kou-
nen zien.

ContractAlzoo de ondergeschreven Orang Kajas
met dievan Lessidi, als magt en authorisatie heb
van Lefsi-

bende van Latoe Colli, bier aan ’t Ka
di

steel van Amboina, haar hebben verkogt 1623. ge¬

van wegen Latoe Colli, en haar onderda-maakt.
nen, en bekennen vrywillig verkogt te heb-
ben, hen op naarvolgende conditien onder de
gehoorzaambeit van de Ed: Hoog Mo¬
gende Heeren Staaten Generaal, zyn
Princelyke Excellentie, en de Heeren Be-
windhebbers te willen begeven, dat haar
niet en hebben konnen weigeren.

Eerstelyk, is de conditie, dat men haar
luiden in haar geloove ongemoiesieeré zal
laten, ende niemand mooyelyk en zal val¬
len , dan by zoo verre imand uit zigzel¬
ven verzochte Christen te worden, daar
tegen en zullen zy luiden niet hebben te
zeggen.

Ten anderen, beloven en zweeren de bo-
vengemelde Orang Kaja’s, uit de name,
en als magt hehbende van wegens Latc

G2 Col¬

Coen-

vertrek

na Bata¬

via

Van

Speulte

verdre

verrich-
tingen of
Rehoe¬

moni.



A MBONSCE52
handeling van Hidajat, tot ons over, meerColli, en zyne onderdanen, op hare wet-
uit zugt tot een beter behandeling, ofboeken, en by God, de hooggemelde Hee-
vel uit warsheid en walg van zyne ge-ren Staaten , zyn Princelyke Excellen-
veldenaryen, dan dat zy wel eigentlyktie, de Heeren Bewindhebberen, ofte ha-
genegenheid voor ons hadden , ’t geenre Gouverneurs , jegenwoordig, ofte toe¬
men zich van geen Mohhammedaan ver-komende , in alles gehouw en getrouw te
beelden moet.zyn, en te blyven, en jegens alle vyanden,

Het contract zelfs zien wy hier mede.zoo te water als te lande, gelyk getrouwe
onderdanen betaamd, te assisteren.

Alzoo wy ondergeschreven , hoofden, enTen derden, beloven de bovengemelde O-
Drang Kaja’s van ’t Eiland, ende de negoryensu-rang Kaja’s, uit den name van bare
van Manipa, in Junio laastleden door deberiores , van nu af aan met niemand ce-
Orang Kaja’s, Lessebessi, en Walkoekonige pitsjaringe meer te houden, als met
onze gedeputeerden, ons hebben begeven ondervoorweten van den Gouverneur voornoemd.
de gehoorzaambeid van de Ed. Hoog Mo-nog veel min met imand anders te roejen,
rende Heeren Staten, den Prince vanals met de hooggemelde Heeren hare Gou-
Orangie, de Heeren Bewindhebberen,verneurs.
ende bare Gouverneurs albier, en dat tenDaar en tegen beloofd en zweerd de
aanzien van den continuelen overlast zoo ons.Heer Gouverneur van Speult, wegens de
onze geassocieerde vrienden, te weeten dieHoog Mogende Heeren Staaten Gene-
van Lessidi, Cambello en Loehoe, zynraal, zyn Princelyke Excellentie, en de
doende , nu onlangs zyn geconstringeerd ge-Ed. Heeren Bewindhebberen over de Ei-
weest onze toevlucht te nemen tot de boven-landen van Amboina, haar in hare gereg-
gemelde Heeren om haren Gouverneur vantigheid voor te staan, en jegens allen overlas
Amboina assistentie en hulpe te verzoekente beschermen, en te bevryden, als een goed
jegens Kimclaha Daja, Gouverneur we-en getrouw hoofd betaamt ende schuldig is
gens den Konink van Ternate, die tegen¬te doen.

woordig op ’t Eiland Manipa aan de Oost-Ten vyfden, beloven de Orang Kajaes.
zyde legt, met een armade van 20  25de nagelen aan niemand anders, ofte geene
Corcorren, om haar land af te lopen, enandere natien ter wereld, te verkoopen, ofte
dat overmits de voorzeide Orang Kaja’ste leveren, als aan de bovengemelde Heeren,
haar onder de bovengemelde Heeren haddenbaren gecommitteerden, gelyk voor dezen
begeven waar over den Gouverneur vangeschied is, op paene , dat men de gene, die
Speult , ten aanzien van haar ernstelykdaar op zullen bevonden worden, capitalyk
verzoek, zig verpligt vindende volgens be¬aan den lyve zal straffen.

Alle welke bovengemelde artikelen de lofte van de Heeren Generaal en Raaden
Gouverneur by eede heeft bezworen, voor van India, haar in haren nood daar tegens

te assisteeren met het jagt Pera de kaagzoo veel hem betreft, te zullen naarkomen,
Geldria, en een chaloep, de welke, verstaanen aan de andere zyde beloven en zweren
hebbende, dat onder de hoofden van voorsz.de ondergemelde Orang Kaja’s op hare wet
negrys eenig verschil was, heeft geraden ge-alles, wat hier boven gementioneerd is, on-

verbrekelyk naar te komen, en te doen ag- vonden alle de ondergeschreven Orang Raja's
tervolgen. In kennisse der waarbeit is deze van Manipa te beroepen ende den eed van
octe van beide de partyen onderteekend bui- getrouwe onderdanigheit, die zy voor dezen

door bare gedeputeerden gedaan hadden , aanten arg, list ofte bedrog, ten overstaan van
de Koningen van Kilang, Soya, de hoof- den Ed. Heere Generaal Coen, perzoon-
den, en Orang Kaja’s, van Halong, Ha- lyk in des bovengemelden Gouverneurs pre-
tive, Tawiri, en Mardika entic zouden vernieuwen, het welken zy op

Actum in ’t Kasteel Amboina dezen 14 naarvolgende conditien by hare Moshhar, of
Wet-boek hebben bezwooren.Januari A. 1623 , was getckend Herman

van Speult, Isaac de Bruin, Laurens de Eerstelyk, dat zy de bovengemelte Hee-
Maarschalk, Lebe Sabtoe, Orangk ay ren , ende niemand anders voor bare Sou-

Tocha Picoe , ’t merk van Orangk ay veraine overigheid aanneemen , willen er-
Lockoli, ’t merk van Manuel Radja Ki- kennen, gehoorzamen en respecteren , hun
lang, Laurens de Silva, Radja Soya, t jegens alle vyanden , zoo te water als te

merk van Diego, Pati Halong, Manuel lande , willen assisteeren als getrouwe en
Castanja, ’t merk van Don Pedro, Pau- vehoorzame onderdanen schuldig zyn te doen,
lo Gomes, ’t merk van Antoni Tawiri. hem nu nog tot geenigen tyden te verla-

ten.

A. 1622. den 8 September verboden Ten tweden , beloven de bovengemelde
de Heeren in ’t Vaderland, geen Am- Orang Kaja’s, in gevalle den dienst

van de bovengemelde Heeren vereischt ee-bonsche Princen meer te zenden.
nige brieven aan ’t Kasteel, ofte andereOp den zelven voet van die van Lessi-
bygelegene plaatzen te zenden, dat zy diedie quamen ook die van Manipa, ont-
zonder eenig loon zullen bestellen.slaande zich al mede van de trotse be¬
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Ten derden, zoo belooven zy, zoo de
hovengemelde Gouverneur geraden vond,
aldaar een fort, of steenen Logie te ma¬
ken, dat zy alle materialen, zoo van kalk.
steen , hout, en arbeit daar toe zouden
fourneeren zonder eenig loon

Ten vierden, prezenteren de voorsz.
Orang Kaja’s den bovengemelden Heeren
hare Souverainen te geven zodanige tol, ofte
erkentenisse, als zy onder den anderen,
naar vermiogen , en reden zullen bevinden
te bestaan.

Hier en tegen heeft de Gouverneur van
Speult, wegens de voorsz. Heeren haar
beloofd , en gezwooren ’t naarvolgende te
houden en naar te komen.

Eerstelyk , dat wy haar zullen defen-
deeren en beschermen jegens alle vyanden,
die haar zouden willen overlast doen, naar

ons veymogen.
Ten tweeden, dat men haar in hun

geloove geen geweld, nog overlast en zal
doen, of dwingen haar geloove te verla-
ten , dan dat zulz aan haar zal staan

daar by te blyven, of ’t zelve af te staan.
waar in ider van haar zyn eigen vrye
wille zal hebben.

Ten derden, dat men niet en zal ge¬
dogen, dat bare vrouwen of kinderen door
de onzen eenig overlast ofte outrage zoude
geschieden, zonder behoorlyk regt.

Ten vierden, dat men haar hunne na-

gelen zal betalen ten pryze als men die
van Lochoe, Hitoe en Cambello, doet,
en tot gelyke prys de kleeden zal verkoo-
pen , nog minder, nog teerder

Ten beslaite, om dat alle de bovenge¬
rnolde artikelen van wederzyde volkomen

onverbrekelyke zoude agtervolgd, ende naar¬
gekomen verden, zoo hebben het zelven in
kennisse der waarheil met hun cigen han
den onderteikent. Aldus gedaan, en gear-

resteerd, op ’t Eiland Manipa, in de ne-
gry van Toeban , dezen 15Februari 1622.

Ondertusschen kreeg men van Batavia

tyding, dat de Heer Coen den I Febru-
ari 1623 na ’t Vaderland vertrokken, en
door den Heer Pieter de Carpentier, als

vyfde Opperlandvoogd vervangen was.
In die zelve maand deed zich een ge-

weldige donkere wolk op, die met een
zware uitbersting van veel onheilen zich

niet alleen over Amboina, maar nog veel
jaaren daar na over den geheelen Neder-

landschen staat, vertoont heeft.

Het is dat befaamd werk van Amboi-

na tusschen de Engelschen en ons, waar
van zy zulken grooten ophef gemaakt,
en waar over zy ons zedert zoo veel
moeselykheden aangedaan hebben, voor
wendende, dat hare natie door de onze

alhier zeer zou verongelykt, en verschei-
den van de zelve buiten hun schuld door

de onze maar gerecht, en uit de wereld
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zouden geholpen zyn. Ik zal daar niet
meer van zeggen, om geen oude won-
den op te krabben; dan dit alleen.

Het is zecker, dat zy van hunne mis-
daad door verscheide getuigen overtuige
zynde,de zaak omstandig beleden hebben

en dierhalven wettig ter dood verwezen
zyn; doch de Heer Landvoogd en zyn
Raad, zou zeer voorzigtig gedaan heb-
ben, indien hy deze gevonnisten met de
stukken en bewyzen na Batavia, en die
van Batavia de zelve zoo na het Vader-
land, en aan hun eigen natie, overge-
zonden hadden, om hen te klaarder hun-

ne schuld te doen blyken, en hen dan
zelfs Rechters daar over te laten zyn, en
dan zou ’er zoo veel geschil nietover geval¬
len hebben, als onze E. Maatschappy,
en Staat naderhand daar over met de En-
gelschen, en hunne Maatschappy, gehad
heeft

Ook lag 'er ons weinig aan gelegen, Aati

of zy juist in Amboina, dan of zy in metkin-
gen dearEngeland aan hun dood quamen, dewy
1e1het dog by my vast staat, dat de Engel-

sche, hier in onze edelmoedigheit zien-
de, dat wy ze met dit vonnis aan hunne

bescheidenheit, en om ’er na hun ge-
moed mede te handelen, overgaven
hen zekerlyk daar zoo wel, op zoo kla-
re blyken, gestraft zouden hebben, als
zy nu in Amboina gestraft zyn, en dan

hadden wy 'er de zelve eer af gehad,die wy
op een andren tyd van diergelyken zaak,
wegens eenige doodschuldigen van dezel¬
ve natie, met hun vonnis na hun Land
overgezonden, gehad hebben.

Of zig ook andere Engelschen, bui-
ten deze Landvoogdy, hier aan schuldig
gemaakt hadden, hebben wy noit kon-
nen ontdelken. Maar men heeft nader-

hand gezien , wat moeite de Engelschen
daar over den Opperlandvoogd Coen aan-
gedaan hebben hoewel die Heer (ge-

lyk wy in zyn leven toonen) daar van
geene de minste kennis, veel min schuld
er aan, gehad heeft, alzoo by den 1 Fe-
bruari 1623, en by gevolg voor ’t uit-
bersten van deze zaak, na ’t Vaderland
vertrokken was.

Wat le¬De bewegingen, die zy egter daar o-
den daarver naderhand gemaakt hebben zyn
over na 'toorzaak geweest, dat A. 1626 verschei-
Vader¬de van deze Rechters na Batavia ontbo
land ge-

zondenden, onder eede gehoord, en eenige daar
zyn, envan na ’t Vaderland gezonden zyn, zoo
er overmen zegt, met name Jan Joosten de Roy
jezeten

en eenen Teller, of Tellier ook meine ik, hebhen
dat Laurens de Maarschalk hier over ge-
zeten, en zeer waarschynelyk Isaac de
Bruin, als Fiscaal geageerd heeft.

De Engelschen wilden den Landvoogd
van Speult, zelf ook daar hebben;
doch die was in Mocha in October

1626 al overleden.
DeG3
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De Opperkoopman de Roy, met zyn

zoon (naderhand Secretaris van Justitie
alhier in ’t Vaderland gekomen zynde, zei¬

de met deze zaak gansch niet te doen te
hebben, alzoo by niet in de dood dezer En
gelschen gestemt had, gelyk hy ook vry-
gekend, en weer als Opperkoopman uit
’t Vaderland na Amboina gezonden, en

met zyn zoon hier gekomen is, dog zyn
schip kreeg voor den hoek van Noessa
nivel, door onvoorzigtigheid der stuur
lieden , een ramp, zoo dat het voor
den hoek van Alang bleef, hoewel hy en
andre gered wierden. Hy is naderhand
vryman geworden, en heeft in veel russ
zedert nog lang geleefd. Daar heeft ook
zeker Capitein, Jan de Vogel, en Piete
Janszen van de Sanden, die op Loehoe
gelegen had, over gezeten, die zoo uit
de papieren der Engelschen blykt, in
hun faveur zyn stem gegeven, en be¬
werkt had, dat een der verwezene, E-

duard Collyns genaamd , door ’t lot vri

geraakt is ; ook heeft omtrent Laurens
de Marschalk (gelyk ook ontrent de Heer
Coen) den Heer Ambassadeur Carleton A.
1625 wel uitdrukkelyk uyt naam van
den Koning een eisch gedaan , dat zy
niet weer na India zouden mogen gaan.

Niet lang na dit voorval is de Heer
van Speult als Commissaris der drie Oo-

stersche Landvoogdyen, met den Fiscaal,
Isaac de Bruin, na Banda vertrokken,
om onderzoek na ’t gedrag van den
Landvoogd aldaar, Doctor Martyn Sonk,
te doen, en den zelven, des noods, op te
zenden, en een ander in zyn plaats tot
nader ordre te zetten, of wel om, na

dat hy de zaaken gesteld vond, de noo-
dige ordres daar op te stellen ; hoewel
de Engelschen dit een geheel andren
naam gaven, en oordeelden dat dit alleen
geschied zy, om te vernemen, of hun

Agent in Banda ook geen kennis van dit
verraad had; Een zaak, zonder eenige
grond ter wereld, alzoo geen der getui
gen, en ook geen der beschuldigden, oit
iets ten laste van de hunnen in Banda, of
elders, gezegt had.

Deze Heer van Speult vond A. 1624
ook goed, die van Oost-Ceram en van
Goram, die veele der gevlugte Banda-
nesen toegang gegeven, en door hun
oprokkenen de onzen zeer veel quaad ge-
daan, en ook verscheide menschen ge-
rooft hadden, te gaan beteugelen, dwin-
gende hen door geweld van wapenen,
om zich onder de E. Maatschappye te
vernederen; waar op dan die van Goram

Ceram-Laoet, Keffing, Goeli-Goeli,
Oerong en Kelliwari , op den 23 De-
cember een contract van den volgenden in-

houd met de E. Maatschappy aangegaan
hadden.

Op huiden dezen 23 December A. 1624

NSCHE
compareerden in ’t Kasteel van Amboina tract van

de Heervoor den E. Heer Herman van Speult,
van

Raad van India , ende Gouverneur van Speult

met dieAmboina, wegens de E. doorlugtige Hoog
van Ce-Mogende Heeren Staten Generaal , den
raIm¬Heere Mauritius, by der gratie Gods
Laoet

Prince van Orangie enz. ende de E. Hee Keffing,

ren Bewindhebberen der vereenigde Oost Goram,
voeliIndische Compagnie, ende die van den
Goeli,Raade, Orang Kaja Sobo , wegens die
Oerong.

van Ceram-Laoet, en Orang Kaja Si- &amp;c. A.

624.mon Bal, uit den naam, en van wegen die
van Heralieu, Keffing, Goram, Goeli

Goeli, Oerong en Coac, met volkomen
magt, en authoriteit, omme haar met den

gemelden Heer Gouverneur te reconcilie-
ren, alzoo de vorige hostilitciten, en onge¬

vallen verklaaren ontstaan te wezen door
instigatie der Bandanesen om met den ande-
ren in goede , vaste , sincere en onverbrekely-
ke vriendschap te treden ter presentie en
overstaan van Capitein Hitoe, nevens de
hoofden en Orang Kaja’s van de Oelisiva’s
en Oelilimas, als intercesseurs en getuigen
op naarvolgende conditien.

1

Eerstelyk , dat de onderdanen van de
Ed. gemelde Hoog Mogende Heeren Sta¬
ten Generaal vry ende vrank bare stvanden
zonder verhinderinge zullen mogen frequen¬
teren , ’t zy om te handelen , verversinge
ofte water te halen.

2.

Item , ten tweeden , dat gemelde O-
rang Kaja’s niet en zullen vermogen eenige
alliantien , ofte verhonden te maken met

Spanjaards, Tidoresen, Macassaren, Ban-

danesen , Engelschen, Deenen, Fran-
schen , ofte andere natien, buiten exprès
consent, en voorweten van gemelde Gouver-
neur, ofte zyne Successeurs

Dat gemelde Orang Kajas, ofte bare
gecommitteerden, het zy dat zy waaren of
geene en hebben om te handelen, jaarlyz ten
minsten eens in ’t laatste van 't wester Moes¬
son aan ’t Kasteel zullen gehouden wezen
te komen, omme met gemelde Heer Gouver-

neur, de Oelisiva’s, en Oelilima’s te pitsja¬
ren , op dat aan wederzyden de klagten
van mishandelingen mogen gehoort, en naay

behooren gecorrigeerd werden.
4.

Beloven mede gemelde Orang Kaja’s van
Cerain , dat zy geene andere plaatzen en
zullen aan doen, maar regt aan het Kasteel
komen, op dat zy, op andere plaatzen wil¬
lende handelen, behoorlyke pas-cedulle van
den Gouverneur voornoemd mogen obtine-
ren, en daar door voor schade van de heen¬
komende schepen mogen bevryd zyn.

Item, dat zy die van Key, en Aroe,
als alle andere onze onderdanen, vry en on¬
verbinderd hare stranden zullen laten fre-

quen¬
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4. 1623 quenteren, zoo in 't herwaards komen, als
in het wederkeeren.

6.

Item, dat alle de overloopers en slaaven,
het zy van wat natien het zoude mogen we
zen, zoo van bier, als van Banda, naar
datum deze zouden mogen weglopen, weder

omme zullen gerestitueerd worden, mits dat
men voor yder perzoon zal betalen de waar-
dye van twintig Ryxdaalders tot een ver-
eeringe, en voor een overloper, te weten, een
Hollander, 40 Ryxdaalders, dat van bei-

de zyden over en weder zal onderhouden

worden , te weten naar dato dezes con-
tracts.

7.

Itcm, dat van nu voortaan alle roovinge,
en hostile actien aan wederzyden zullen ces-
seren, op pane, dat men de overtreders als

schelmen , en perturbateurs van de gemen¬
ruste, metter dood zal straffen, als ook alle
de gene, die daar van kennisse, en weten
schap zullen gehad hebben.

8.

Item, zoo het den nood vereischte, dai
geielde Gouverneur bare hulpe verzogt.
ofte van doen hadde, zoo beloven zy lieden

naar baar uiterste vermogen, ’t zy te wa-
ter of te lande, zyne I-. te assisteren, ge¬
houw en getrouw te wezen.

Alle welke bovengemelde artikelen de voor¬

genoemde Orang Kaja’s van Ceram uit den
naam ende van wegen de voorsz. Eilandern
ende Steden, voor baar, ende baare onder-

daanen, beloven en zweren, gelyk zy zwe-
ven en beloven mits dezen, op hare Mos¬

hhaf onveranderlyk ende getrouwelyk naar te

komen, en by zoo verre zy in eenigen deelen
deze bovengeschreven artikelen overtreden,
ofte infringeren mogten, zoo geven zy der

gemelden Heer Gouverneur, nevens zyne
geassocieerden , ende onderdaanen, volkomen
magt en authoriteit, dat zy zulx op baar
perzoonen, onderdaanen, en landen, geweldi-

ger hand mogen verhaalen
Hier en tegen, beloofd de gemelde Hec

Gouverneur baar bier in Amboina vryen

handel en pas-cedulle , op eenige plaats te
verleenen, onder velke bescherminge zy vr-
en onbeschadigt van onze schepen zullen mo

gen gaan ende keeren, en haar in alle ge¬
regtigheid onpartydig naar behooren voor-
staan, ook de gemelde vrindschap over en
weer te onderhouden, en doen onderhouden.

Aldus gedaan en besloten ter goeder trou
we, buiten arg of list , ter présentie ende
overstaan van alle de ondergeschrevene Oe
lisiva’s ende Oelilima’s , in ’t Fort van
Amboina dezen 23 December A. 1624

was getekent , ’t merk van Orang Kaj-
Cauwera, ’t merk van Orang Kaja Keli
waroe, ’t merk van Derus van Deuwon

’t merk van Bali van Kelemala, ter zyden

stonden als getuigen, ’t merk van Capitein
Hitoe, en ’t merk van Pati Toeban.
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Ook verklaren Hatib, Pati van Iha,

Senghadii Moessa, mede van lha, Soebc
Tsjima van Moelato, Loenitoeni, Radj-

Nollot, en Goela van Kellewaroe op ha-
ren Moshhaf, dat zy volkomen kennisse,
ende wetenschap hebben, dat gemelde Ge-
committeerdens van Ceram volkomen magt
hebben van hare superiores, omme met den
Heer Gouverneur voornoemd te contracte-
ren, de alliantie betreffende

Aldus gedaan in ’t Kasteel van Amboina
dezen 23 December A. 1624.

In dit zelve jaar heeft deze Heer ook Hy plant
op een vlak veld, agter ’t Campon Mard- een ca-

lappus¬
heyka, vier duizend clappus vrugten la- bosch ag.
ten planten, waar van ’er niet boven de ter Mard-
600 2 700 opgekomen zyn, om dat het heyka.
land in zich zelven daar toe niet zeer goed
was.

In ’t einde van dit jaar was Hidajat o-Hidajat:
verlcden, en door Kimelaha Leliato, de dood,
zoon van Bassi Franggi, een kleen ma-den Le

liato ver¬ger en moedig, doch zeer kregeligman,
en een doodvyand der Christenen, als
vyfde Stadhouder op Loehoe, of wel als
zesde na Samarau, vervangen

A. 1625 heeft de Heer van Speuli digt Zieken
aan ’t strand, in 't Zuidwesten, ontrent huis A.
een snaphaan-schoot van ’t Kasteel, een 1625.

door vangroot steenen ziekenhuis met twee by
Speulzondere verdiepingen, van verschei
gebouwt.

de kamers voorzien, gebouwd. Dit

was een zeer hegt gebouw, en zou ook
by nood voor een vesting hebben kon-
nen dienen , aangezien de muuren zoo
dik waren, dat men ’er geschut op plan-
ten kon; om welke reden het, onder

Filip Lucassoon, Kota Babroe, dat is, het
nieuw Kasteel, genaamd wierd.

Hy heeft het begonnen, maar zyn op Eerste
Chinee-volger heeft het voltoid
sen hier.In ’t begin van dit jaar zyn de Chi

necsen eerst hier gekomen, over welken
een uit hen tot hoofd gesteld, die daar
na Christen geworden, en Herman, na
den Heer Landvoogd, genaamd geweest
is.

De Ternataansche Kimelaba Leliato,
ging ondertusschen zyn gang , e-

veneens als zyn voorzaat, met onze on-
derdaanen, daar hy kon, tegen ons op
te rokkenen, en van ons af te trekken.
zich niet ontziende ook de vreemdelin-
gen aan te halen, en de nagelen aan hen.
zoo dier hem mogelyk was, te verkoo
pen.

Dit was de reden, dat de Heer Land Leliato’s
slegt ge-voogd hem nu en dan lustig gedreigd
drag.en ook al verscheide boomen der Inlan

ders omgekapt had; doch dit alles niet
helpende, en maar olie in 't vuur zynde,

zoo nam hy voor hem eens ter degen aan
te tasten, en hunne nagelbosschen t'ee-
nemaal uit te roejen, om hen daar door

ge



Van
Speult
roeid de
nagel¬

boomen

opkeen
Ceram

uit.

A MBONSCHE56
nig jaaren merkelyk vergoedden ; alzoo zygeheel en al te kortwieken, vast stellen-
negen of tien jaaren daar na weder over-de, dat zy, hun inkomsten quyt zynde.
vloed van nagel-boomen gehad hebben.van zelf wel zouden moeten aan de hand HaatOndertusschen had dit Landbedervendkomen.

lezerin-bedryf zulken doodelyken haat tusscherHet verschynen van de Nassausche
2ende Ternataanen, Hoewamohelcsen,Vloot, die A. 1623 onder Jaques l'He- nen tegen

ons verwekt, dat zy na dien tyd niet al- ons daarremite uitgevaren, doch die in de Zuid-
door ver-leen nooit geen goed oog op ons gehadzee overleden, en door zynen Onder-
wekt.maar ook alle bedenkelyke gelegenhe-zeevoogd Geen Huigen Schapenham ver-

den gezocht hebben, om ons van denvangen, en den 4 April 1625 in Amboi-
nagel-handel geheel en al te ontzetten.na met vier schepen verschenen was, gaf
en die tot den Koning van Macassar (diedaar toe zeer goede gelegenheit.
men zelfs daar in riep, en die hen ookDe Heer van Speult verzocht hulp toi
veel hulp-troepen toczond) over te bren-enlitvoering van dit zyn voornemen
gen.deze Zeevoogd vond dit voorstel zoo

Dit, nu noch maar een sterk sineulendbillyk, dat hy nevens den zelven besloot
yer zynde, is eerst agt jaaren daar na opmet de gansche magt der schepen, en
Loehoe met alle kragt uitgeborsten, hoe-Coracora’s derwaards te gaan om den
wel allenskens met dit jaarbegonnen hierhoogmoed van dezen Kimelaba en zynen
en daar eenige vlammen door te breken.

aanhang, zoodanig te beteugelen, en hen
VanDit dan op Hoewamohel verrichtzoo te fnuiken, dat hem, en allen zynen

zynde, zoo zyn de beide Landvoogden Speulaanhang, de lust vergaan zou om zich geeft crf-en de Zeevoogd Schapenham den 22 Ju-voortaan weder tegen de E. Maatschap- prieven
ni na ’t Kasteel gekeert, alwaar de Heer aan ’t Ka¬py aan te kanten, en de besworen con-
van Speult alle de eiven onder de bo:-stecluit.tracten zoo trouwloos met voeten te tre-
gers, die zich toen hier reeds bevonden,den.
verdcelt, en erfbrieven daar op uitgege-Dit dan besloten zynde vertrokken
ven hecft;doch Amboina is thans aan ’t Ra-beide deze Heeren met de byhebbende
steel zoouanig in zyne erven verandert,magt, als ook met den nieuwen gedesti-
dat men zich na die erf-brieven zeer wei-neerden Landvoogd, den Heer Jan van
nig rechten kan , alzoo ’er zedert veelGorcom, den 19 May derwaards.
land weg gespoelt is, behalven dat toenDe Zeevoogd Schapenham was met de
t dorp Amantclo lag, in die plaats,daarschepen de Griffioen, en David, na de
men nu Halong ziet, gelyk ’er toen voorbuiten of de West-zyde van Cambello,
t Kasteel noch wel een snaphaan-schooten Lessidi, en de Hope na de Oost-zy-
voorland was, daar de zee ’er nu by nade gaan leggen, terwyl de Heer van

Verschiltegen aanspoelt. Ook was het dortSpeult met de macht der Coracora’s hen
der erven

Noessanivel toen daar nu de winkel is,ent¬aantastte, en zich op de Coracora van

gelyk ook Latoehalat, en Hative toen voren.Noessanivel, die zeven Gnadjo’s had
in de Chineesche straat geplaatst warenen waar op doe die van Oerimessing, A-
Al ’t welke vyf jaaren daar na zeer ver-mahoesoe, en Hatoe schepten, bevond.
anderd is, gelyk wy op zyn plaats zienMen tastte Leliato eerst in zyn eigen
zullen.nest op Loehoe aan, vernielde de vesting

Ook heeft deze Landvoogd het veld, everbrandde de dorpen van deze rebellen,
rondom deze stad gelegen, en met Za-veld aanen dwong alle de ingezetenen na ’t ge-

ie vangoe-boomen bezet, als ook de naastebergte te vluchten
Soya envalleyen, onder ’t Kasteel behoorendeMen kapte alle de nagelboomen, die Voessani-

als leenen aan die van Soya, en Noessa- el bymen maar begaan kon, ter neder, en vee-
nivel, op die voorwaarde gegeven, dat hem uit-le wierden ook geschild. Men deed zulx
zy die schoon houden, de helft der vol-gegeven.van Scroelau op ’t gebergte, verre boven
wassene Zagoe-boomen wel genieten,Laala, af tot aan den hoek van Siel toe,
soch geene der zelve, dan uit toelatinoen aan de andre zyde van’t land bedierf
van den Landvoogd, Poekolen, of ’t meelmen alles, wat men kon tot aan Erang
uit der zelver hart haalen zouden,toe. Het is wel te denken, dat men meest

Dog
zy beloofden het wel; doch zy, die luy door pad-alles, dat digtst by strand was, heeft kon-
van aard zyn, zulx noit gedaan, en dit bruggenen vernielen, en dat derhalven de Inlander

weer in-tot een wild bosch hebbende laten groe-daar aan zyne nagelbosschen veel grooter
getroken , zoo heeft de Heer Commissarisschade, dan aan die op ’t gebergte, ge-
ten.

Padbrugge alle die leen-brieven met redenleden heeft, alzoo ’er veel hoogten en
ingetrokken , ’t land weer voor deheuvels waren , die noch vol nagelen
Compagnie genadert, en in zyn tyd eenstonden, maar daar men niet by naderen
groote verandering (gelyk wy zien zullen,kon.

daar ontrent gemaakt.Die van Cambello en Lessidi, leden
VanEindelyk is de Heer Landvoogd vanwel ’t allermeest hier by, hoewel zy die

Speult, na de Landvoogdy overgegeven Speutsschade door neerstig aanplanten in wei¬
te
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Ik zal my niet ophouden met te zeg-A. 1527. te hebben aan zyn opvolger, met de

gen , wat leden deze Landvoogd, ofvertrck, Heer Schapenham den 18 Juli vertrokken,
de vorigen, in den politycquen Raad byen zyne en wierd zeer plechtelyk van alle de

geschen- zich hadden, vermits wy dat by een net-Christen Orang Kaja’s uitgeleid, op wel-
ken aan te byzondere lyst van hen allen, na datken tyd hy, t'zyner gedagtenis, verschei-
den In¬ wy van den laatsten Landvoogd gespro¬de hoedbanden, aan de Hoofd-Oranglander.

ken hebben, zullen vertoonen.Kaja’s goude, en aan de mindere zilver

geschonken heeft.

VYFDE HOOFDSTUK.

Van Gorcom A. 1625. vyfde Landvoogd. Contract tusschen hem en Leliato, ge-
maakt, Voltoit A. 1626 het nieuw ziekenbuis, en bouwt drie Reduyten. Die van Hoe¬
toemoeni op Baguwala gelegt. De commissaris van Zeyst hier. Deszelfs verrichting.
Zyne bevinding van 't Kastcel. Gestellenis tusschen ons en Capitein Hitoe, en zyn misnoegen
tegen ons. Lyst der Forten en Reduyten in Amboinz. Nagelhoomen aangeplant. Staat
van 't clappus-bosch, by t Kasteel. Verandering der nagel-gewasschen. Leden van den
Landraad, en die der andre vergaderingen. Vertrek von de Heer Zeyst na Termate. Daar
Hhamza Koning wierd. De Heer Vlak na Kellbon vervoerd, en door de Heer van
Gorcom verlost. De Heer Coen zesde Opperlandvoogd. Twee Commissarissen van
Batavia, en handel met Lcliato. Stoutheit van die van Cambello, en andre op Hoe¬
wamohel &amp;c. Oploop op die zelve plaats. De Heer Le Fcbre ’s komst hier met Patacka,
die een geveinsden brief van Hhamza medebragt. Verirek von de Heer van Gorcom,
na Batavia. De Heer Lucaszoon zesde Landvoogd A 1628. Des zelfs hoedanigheden.
Zyn wederlegging van den eisch der Kinnclaha’s over de grenzen. Waar door de geschil-
len echier niet beslischt werden. Eenige Ambonsche grooten verirekken na Batavia. Prins
Aali uit Ternate gezonden. Zyn Authorisatie, en zyn komst hier met Kimeliha Loc-
hoe. Zyn nader accoord met die van Lochoc, Cambello en Lessidi, 1623. Zyn ver-
trek van ’t Kasteel na Hitoe en Ceram. Komst van de Heer van Lodestein. En van
een vaartuig van Giri. Afval van die van Assaloelo en Larike. Smokkel-vaartui-
gen op Boero. Daar hen de Landvoogd gaat opzoeken. Wat hy daar verrigt, brengt
Larike en Assaloelo weer onder ons. Capitein Tepil keert van Batavia. Vergeefs beleg des
Socsoehoenans van Batavia. Halaene’s gedrag by Tepilsafwezen. Samsamoe, over zy-
nen hoogmoed misnoegt. Gedrag van die van Mamalo. Aardbeving in Banda en hier-
Vuile toeleg van Kaitsjili Labatta bier. Slegten staat van Prins Aali, die van Manipa
na Boero vertrekt. Kimelaha Loehoe zesde Stadhouder des Konings. Halaencs verder
gedrag. Tweede vergeefsche toeleg des Soesoehoenans voor Batavia. De Heer Coens over-
leden , en door de Heer Specx, als zevende Opperlandvoogd, vervangen. Goedkeuring van
de Heer Specx, wegens ’t verhandelde met Prins Aali. Smokkel-vaartuigen op Cambeiso
en Lessidi. Bericht wegens Aalis gezantschap na Macassar. Klagie des Landvoogds aan
Aali, over de Kimelaha’s. Verirek van dien Prins. Verdre moeielykheden met die van
Cambello. Den Landvoegd licht ons comptoir op Loehoc. Kimclaha Loehoe, en
Leliato, regeeren zamen. Vrouwenzoons bedryf met zyne aanhangers, en straf. Ha-
laencs stoute daad, de Landvoogd ontzegt hem zynen eisch. Zyn dood. Ook Samsamoe’s
bedryf, en dood. Kakiali verving Halaene als Hhoekom. De Heer Lucassoon maakt
een nieuwe kerk. Schoon nagel-gewas dit jaar 163 1. Smokkel-vaartuigen door den Land-
voogd veroverd. Goude boedhanden aan de Orang Kaja’s vereerd. Zyn vertrek. De
Heer Gysels zyn vervanger, en zevende Landvoogd hier.

Heer op te dringen, dat alle de Moorenr N dit zelve jaar 1625 verving de
buiten alle tegenspraak onder zyn Ko-Heer Jan van Gorcom den Heer
ning stonden, zoo dat het zelf tot feyte-van Speult, als vyfde Landvoogd
lykheden quam ; eindelyk ssloot men ’tvan Amboina. Hy was in de vori-E
aar daar aan een stilstand van wapenen,ge tyden maar een Stuurman , en
onder wederzydse belofte van by de ou-eenige tyd daar na de eerste Capitein van
de Limiten zich, tot dat men malkan-t Kasteel Batavia 1619 geweest, en
dren daar over nader, by Schryvens aanwierd nu als Landvoogd van Amboina
den Koning, en den Opperlandvoogd,hier gezonden.
verstaan zou, te houden; mits dat alieIn ’t begin van zyne Regeering kreeg
de nagelen aan de Nederlanders voortaandeeze Heer met Kimelaba Leliato geschil
geleverd zouden werden; doch het wa-tusschen denover de grensscheiding
ren ook niet als beloften, alzoo hy 'eren ons , po¬Koning van Ternate,
niets van na quam, ’t zy dat hy dit uitgende hy wel stout en hartnekkig dien

zicnH. DEEL VAN AMBOINA.



A. 1627.

Het
contract

tusschen

hem , en

Leliato,

toen ge-

maakt
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zich zelven, of (dat ook wel waar zyn
kon) uit last van zyn Koning deed. Al-
toos de vreemdelingen kregen hunne
meeste nagelen.

Dit contract zelf konnen wy hierom-
standig zien:

Contract, ende Artikelen, be¬
raamd op de stilstand van

wapenen, by de Heer Gou
verneur, Jan van Gorcom,
wegens den staat der Veree-
nigde Nederlanden, ende de
Heeren Bewindhebberen der

Vereenigde Oost-Indische
Compagnie, onder het be¬
leid van de Heer Gouver-
neur Generaal, Pieter de
Carpentier ter eenre, ende
den Kimelaha Leliato, Stad¬

houder wegens den Koninc
van Ternate over de plaat
zen Luciela, Loehoe, Cam-
bello, ende andere onderda-

nen des gemelden Konings,
ter andre zyde.

Erstelyk , dat van nu voortaan alle
Lhostile actien van vyandschap zullen op-
houden, en niemand den anderen meer en

zal beschadigen nog aan lyf , of aan goed,
maer zullen met den anderen in vrede en

vriendschap leven, en wy en onze onderda-
nen de plaatzen, waar over den Kimela-
ha ’t gebied heeft, frequenteren, koopen en
verkoopen, gaan en komen, zonder van ie-
mand gemolesteerd te werden, gelyk mede de
onderdaanen van de gemelde Kimelaha by
ons , en onze onderdaanen, zullen geadmit-
teerd werden.

Ten tweden, of het geviel, dat imana
van de onderdanen, staande onder het ge-
bied van de Heer Gouverneur van Amboi-
na, imand van de onderdanen, sorteerende

onder den Kimelaha, misdeden, ofte qua-
lyk tracteerden zoo zal de Gouverneu
gehouden zyn de misdaders te straffen, dog
onder zulken reserve, dat imand van des
Kimclaha’s volk daar by zal zyn, die zie
ofte hoord, of alles ook regtelyk toegaat, in
al zulke manieren zal de Kimelaha met zyn
orderdanen mede handelen, zoo imand zich

aan de onze vergrypt.
Ten derden, belooft de Kimelaha, dat

geene nagelen aan niemand zal verkoopen,
nog van de zyne laten verkoopen, als alleen
aan de Nederlanders van de bovengemelde

staat, en voornoemde Compagnie.
De gevangenen, ende weggelopene slaven

van wederzyden zullen blyven in verzeeke-
ringe ter plaatze daar die zyn, tot 'er tyd
toe dat daar nader aan wederzyde van ge-
sprooken, ende gehandelt zal werden.

Dat mede van nu voortaan, aan weder-
zyde niet en zal getragt werden, om den
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een des anders onderdanen met list te onttrek-
ken, ofte tot oproer te bewegen, maar yder

endezal zyn onderdanen na zyne wetten,
goeddunken regeeren, zonder dat de eene ofte
de andere party in des anders zaaken zal
hebben te zeggen.

Wat vorder betreft de limiet-scheidin-
ge, hoe wyd ende breed yders gebied strekt
zal hlyven staan, tot dat by de Ed. Heer
Gouverneur Generaal , ende den Konink
van Ternate, ofte haar Ed. gecommit-
teerden, daar in zal werden geaccordeerd.
ende goedgevonden , gelyk voords mede in
alle pointen bier boven staande, ende die daar
nog by ofte toegedaan zoude mogen werden.
Dit bovenstaande belooven beide de partyen on-

verbreekelyk te onderhouden, zoo lang by den
Ed. Heer Generaal, ende de Konink anders

zal geordonneert werden, dien volgende hebben
dit met eigen handen onderteikent, ter pre-
sentie van de ondergeschreven getuigen. Ac-
tum in ’t Nederlands comptoir Hitoe
ady 5 Juli A. 1626 was geteckent Jan van
Gorcum CWVS DCWT t merk van
de Konink van Noessanivel, Radja Soya,
t merk van Jf Don Andrea. Manoel
Castanho, Paulo Gomes, ’t merk vang
Simon Baguwala, ’t merk van F Steven
Ticcra GVS gis, ’t merk van den Capi-

tein Hitoe, t ierk von de Jonge Pati
Toeban, ’t merk van Toetohatoe

In’t jaar 1626 heeft hy ’t nienw zie- Hy vol¬

kenhuis , door de Heer van Speult be-toit 't
gonnen byna voltooit, ook heeft hy nleuy

rieken-
drie redouten gebouwt. De eene op dehuis , en

pas Baguwala, bestaande in een groote bouwt
sterke wooning met een halve maan, en die drie Re¬

duiten.de naam van Middelburg droeg.¬De

tweede Zelandia genaamd, op ’t Eiland

Oma , doch deze was zeo qualyk ge-
plaatst, dat men van’t gebergte daar in
schieten, en de zelve commandeeren kon

behalven dat zy ook te verre van de rie-
vier of water-plaats, af lag. De derde
Hollandia genaamd, lag op Honimoa.

Tot dezen tyd toe hadden de weder- Die van
pannigen van Hoetoemoeri hier aan’t Ra- Hoet

ofsteel huis gehouden , doch door dezen
3aguwa¬Landvoogd vergiffenis van hunne mis-
la gelegt.daad bekomen hebbende, zyn zy door

hun hoofd, Don Pedro, aan de pas Bagu-
wala gelegd, van waar zy met der tyd
weder na hun oud dorp, den Zuid-hoek
omleggende, afzakten.

In ’t jaar 1627. den 19 Maart ver- De¬
Commis¬scheen hier de Heer Commissaris de
saris vandrie Oostersche Landvoogdyen, Gillis
1eynvan Zeyst, met de schepen Orangie, er hier.

den Briel, om te vernemen , hoedanig
de Landvoogden in de zelve al huis hiel-
den, en op Batavia daar bericht van te
geven.

Om nu ten naasten by te weten, wat

zodanig een Commissaris in ider Land-
voogdy
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A. 1627 voogdy verricht, zullen wy maar aan-
wyzen, wat deze Heer hier in Amboina
gedaan heeft
Zyn eerste werk, dat hy begon, waDeszel

verrich- alle de boeken van ’t Comptoir te we-
ting. ten, de Negotie-bocken, Guarnisoen op

soldy, en winkel-boeken na te zien, te
doorzoeken , puncteeren , sommeeren, en
die tegen de journaalen, en andre byzon
dere boeken, te confronteeren

Hy bevond alle de zelve op ultimo
F’ebruari gesloten net en wel (eenige
weinige schryf-fauten uitgenomen) op
gesteld, hoedanig hy ook de boeken van
de comptoiren Hitoe, en Larike gehan-
delt, en die hy mede wel bevonden
heeft ; weshalven hy die met de eerste
schepen na Batavia zenden zou

Na ’t puncteeren der bocken had hy een
balance uit de nieuwe Negotie-boeken
doen trekken, en de restanten in de pak-
nuizen daar tegen nagezien, dewelke hy

bevonden had met de zelve te accordee
ren bevindende ook de goederen in
zich zelve zeer wel gesteld, en in goe
de pakhuizen geplaatst

De voorraad , die nog in ’t Kasteel
was, bevond hy deze te zyn :

60 Vaten spek, en vleesch
60 Aamen olyven-olie

6Leggers Spaansche wyn
3 Dito wyn-azyn
Vaten Hollandsche boter.

8 Lasten zout

70 Baalen Japans meel

40 Dito boonen

Nevens meer andere kleene provisien.
De soldaaten wierden gemeenlyk alleZyne

bevinding maand af betaalt
van ’1 Hy vond het Kasteel van een gracht.
Kasteel.

waar in gemeenlyk vyf voeten water
staat, voorzien hebbende wel muuren
van steen en kalk, en ook vier punten

doch de landelyke waren vry grooter als

de zee-bolwerken, en wat hooger op
getrokken, met aarde gevuld, en ron-

dom met wallen bezet, behalven aan de
Zeckant. Tusschen beide deze Zee-bol-

werken stond een groot huis, reikende
van ’t eene tot ’t ander bolwerk, waa

in de Heer Landvoogt, Opperkoop

man, en meer andere dienaars, woonden.
Boven had men een soldering, die zoc

voor de pakken en kleeden-kassen, al
ook tot een wapenkamer, diende, die

ool brandvry, met pannen gedekt,
en tegen alle verrotting voorzien was.
Onder deze wooning was een pakhuis

om alle de levens-middelen, en nagelen
te bergen. En zoo bleef dit Kasteel ook

tot A. 1655

Al de kleeden wierden uit de winkel

vaar in de Onderkoopman Nicolaas
Maarsman was, verkogt. Zy stond wat
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landwaard, dog binnen het Kasteel, en
ider kon daar uit zyn geriefkrygen. Voor
zyn komst was ’t Kasteel zeer zwak var
olk, zoo dat 'er sondags maar 84 per
soonen by de parade verschenen , daa
lan nog al eenige timmerlieden en met-

selaars onder waren; dog zy wierden
met twee Compagnien van 160 man,
hen nu van Batavia gezonden, versterkt;
van welke egter nog 32. man naTernate
ertrolken. De gansche bezetting in
leze Landvoogdy bevond hy aso man

sterk te zyn, waar van ’er 160 op de
buiten-comptoiren, 50 op deze en gene

igten, en de overige in’t Kasteel, lagen

Hy bevond toen aan het Kasteel deze
navolgende dorpen :

Nocssanivel, sterk zynde weerbare man-
nen 150

Soya. 250
Hative. 110
Halong 220

Poeta. 5.

Mardheyka, 110

1230
Nog waren op ’t gebergte van Leyti-

mor de dorpen:
Tilang te zamen uitmakende wecrbare
Nako

nannen. 26.Hatalae

Ema

Roeton. 350
oekorila.

Leabari

209oetoemoert.

150Baguwala.
60Soeli

1000Way.

106Liliboy.

AHoekonalo.

Hatoe, staande onder Noessanivel, en na
80de west-zyde van’t gat gelegen

250Aloug.

Dit waren al te zamen Christenen, on-
der ’t Kasteel staande, die pas 60 Bah--

a’s nagelen jaarlyks konden opbrengen
560

Larike en Wakkasihoe, twee Moos¬

sche dorpen, mede onder het Kasteel
staande, zouden waarschynelyk by dit
Moesson wel 70, en by ’t naaste Moes¬

on wel 250 2 300 Bharen nagelen kon
nen leveren. Hier lag een Koopman
en alzoo men de Ternataanen en Moo¬

ren niet veel vertrouwde , nog 17 sol-

aaten onder een sergeant, die hun ver-
lyf in een kleene sterkte hadden. De
Inlanders waren 'er sterk, weerbare man-

350nen.

Ce¬H 2
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Oerien en Assaloelo, konden nu 30,

70dog ’t aanstaande Moesson wel
Bharen nagelen geven. Hier was een
kleen fortjen, een sergeant, en 24 sol-
daaten. Ook lag 'er een adsistent om

de nagelen te ontfangen, waar toe hem
van ’t Kasteel een cargasoen van 2oo0

gl. gezonden werd. De Inlanders wa-
150ren hier

En stonden mede onder ’t Kasteel
Ter-Op ’t Eiland Oma waren tot de

natanen in Aug. 1626 overgelopen de
dorpen der Mooren.

Hatocaba.
sterk weerbare mannen. 1000Caylolo. 2

Cabauw.Buiten deze waren er verscheide Chri-
sten-dorpen.
Oma.

30csterk.Aboro

Karihoe
Deze waren met de andre in oorlog

Op ’t Eiland Liase; of Honimoa,
waren de Dorpen.
Oelai

Tochaba.

Papero.
1500sterk

Nollot.

Itawacks.
Strisori.

Hier was een Compagnies huis, een
sergeant, en 17 soldaaten, zy kon-
den 4 Coracora’s opbrengen; en
aan de Oost-zyde waren nog weer-

600bare mannen.

In het dorp lhamahoe, waar on-
der nog 5 Moorsche dorpen ston-
den, die den Ternataan meer, dan
ons, genegen waren, en die tot de
Hongi 3 Coracora’s konden op-
brengen, waren ’er. 200

Op Noessalaoet had men Titaway,
en de daar onderstaande dorpen.
Sila.

sterk met de verdre. 1500Leynitoe.

Abobo.
Deze zyn alle Christenen, kon-

nende 4 Coracora’s opbrengen

8860
Dog die vorige wederspannige 1000

Hier af getrokken, blyven 'erover 7860
Op alle die voorsz. plaatsen zoo van

’t Eiland Amboina, als op de omleggen-
de Eilanden, wiesschen nu nog weinig
nagelen, dog in de laatste 5 a 6 jaaren
had men sterk aangeplant, en men leef
de in hope van, na 4 a 5 jaaren, een
schoonen oogst daar van te zullen inza
melen.

Buiten deze had men ook het Eiland
Amblaeuw, niet verre van ’t Eiland Boe¬
ro, en omtrent 12 mylen van ’t Kasteel
gelegen, op ’t welk ook Mooren woo¬
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nen. Hier was een kleen Fortje, bezet
met een sergeant, en 18 soldaaten, en
vielen daar geene of zeer weinig nagelen,
dog het was een bequame plaats, om van
daar met kleene vaartuigen op de vreem-
de handelaars, ende Macassaarse, Ma-

leitse, en andere jonken te kruissen, die
gewoon waren zig ten handel na Mani-
pa, Loehoe, en Cambello, te begeven
Men had hier ook een stuk geschut
en zyn toebehooren. En weerbaare man-

400nen.
Die den onzen toegedaan, en rede-

lyk gehoorzaam waren.
Op ’t Eiland Ceram had men de

dorpen
Camariën (daar niet dan Zagoe valt

20Csterk

Ten deele Heidenen, ten deele Moo¬
ren.

Roemckay, alle Mooren, onze on-

derdanen ; dog meest Terna-
100taansch gezint, sterk

Mooren , TernataanschLatoe.

gezint, sterkHoewalay. 350
Egter ons nog gehoorzamende.
Elipapoteh, ten deele Mooren, ten

50deele Heidenen; sterk
Den Ternataanen meer dan ons

genegen; gevende niet dan Zagoe¬
Cock, alwaar ’t fortje Harderwyk

plagt te leggen ; doch deze men-
schen vreesden zeer voor den Ter-

nataan. Dit dorp met eenige om-
600leggende plaatsen was sterk

1740

Men had hier nog eenige ber boe

ren, anders Alfoereesen genaamd staande

onder deze Koningen:
Radja Sahoelau, sterk 1700

61Radja Somiet.

Radja Wazia.
300

120Radja Laten.

270En nog meer andre Radja’s.

2990

Deze stonden mede onder ’t Kasteel,
dog men moestze, wanneer men hen ge-
bruiken wilde, met Coracora’s van Ce-

ram haalen , alzoo zy op ’t gebergte
woonen , en geen vaartuigen hebben.
De Heer Landvoogd van Gorcom was
van voornemen, om eenige van haar van
het dorp de Coak op ’t Eiland Oma te
doen zetten, om die wederspannige
Moorsche dorpen weer tot haar pligt te
brengen, alzoo alle de ingezetenen der
Ambonsche Eilanden doodelyk benaeuwd
voor hen waren; dog door andere rede-
nen , wierd deze Heer Landvoogd be-
wogen, dit vooreerst nog uit te stellen.

Op Ceram waren nog deze dorpen als
320Tamilau, sterk weerbare mannen
Haja.
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250Toloeti.
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En noch meer andere, welker sterkte
men niet wist, dog te zamen op dat Ei-
land wel cooo man uitmakende.

Op die kust van Ceram onthielden zig
de Ternataanen ook op Luciela, de zel-
ve plaats, daar Hidajat van Gammasongi
was gekomen, zynde ontrent oo huisge-
zinnen, die zich versterkten op een hoog-
te, die niet van voren, doch van agte-
ren, eenigsins genaakbaar, en daar de weg
zoo breed was, dat 'er wel 6 persoonen
nevens malkanderen konden gaan, hoe¬
vel by de onzen nog weinig bekend

Ook hadden zy 2 a 3 ftukken yzer ge-
schut daar op, waar mede zich Kimeloha
Leliato tegen ons verdedigde; zy waren
sterk weerbare mannen, ontrent 20

Die van Loehoe, Locki, en an-

dre daar onderhoorende onderzaten,
van den Konink van Ternate, wa-
ren sterk 2500

Hadden by ’t groot Moesson 4oo
Baharen nagelen gehad, en waren
redelyk van Zagoe voorzien
Nog een dorp op Hoewamohels
Zuidhock, sterk L110

Cambello en Lessidi, sterk 1000

Kelang, onder de 2 laatste staande,
sterk A00

4190

Cambello en Lessidi, hadden te vooren by
een groot Moesson wel 3 a 400 Bahaar
nagelen gehad; doch de Heer van Speuli
had hun boomen bedorven, geschild en

uitgehakt , weshalven zy geen grooten
lust tot het plukken der nagelen hadden,
ten ware by de komst der vreemdelin-
gen, die dit jaar met 3 Javaansche jon-
ken voor Cambello, en met 2 Macas-

saarsche voor Lessidi, geweest waren,
om welke reden de Heer van Gorcom ’er

t schip den Briel na toe gezonden had
om ’t verkoopen der nagelen aan de zel-
ve te beletten.

De Hitoeesen onder CapiteinHitoe

waren sterk 3000

deze scheen onze vriend te wezen, dog
was in zyn hart geen hair beter, als de
Ternataanen; egter moesten wy hem nog
al vleyen, om het nog wat dragende te
houden : want anders verkoft hy zyne
nagelen zoo wel, als de andren, aan de
vreemde handelaars ; doch ziende, dat
met deze 2 fchepen 2 compagnien sol-
daaten gekomen waren, zoo had hy zich

vry schappelyker gedragen, en geduren-
de ’t aanwezen van den Heer Zeyst van
den 19 Maart tot den 17 May wel 80
Bahaaren nagelen geleverd, met hope
dat hy tot de 300 Bahaaren toe leveren
zou.

K E N. 61
Deze Capitein Hitoe stond, als men

recht spreken zal, wel mede onder de E
Compagnie , doch hy had het van tyc
tot tyd zoo verre gebragt, dat hy van de
Hollanders niet anders, dan een bondge
noot, wülde aangezien zyn, dat de onze
dulden moesten, wetende, dat hy onze
vyand in zyn hart, en een boezem-vriend
van de Ternataanen, was , van welken
Koning hy al zedert twee jaaren onder-
tand tegen ons verwagt hadden, voor-

gevende, grootelyks verongelykt te zyn.
Zyne drangredenen tegen ons waren

deze vier:

1. Dat de Heer van Speult zoo veel
nagelboomen in het district van dien Ko¬
ning bedorven hadt.

2. Dat men 't Hollands geld daar tot
betalinge der nagelen invoeren wilde.

3. Dat men hunne stranden, by ’t ne-
men van verscheide Macassaarsche vaar-
tuigen, gevioleert had.

4. Dat de Heer van Speult voor zyn
vertrek gezogt had, alle de veroverde
Landen der E. Maatschappy in alle on-
derdanigheid te brengen; daar de Ter-
nataanen op de onderdanen van de kuit
Ceram zeer jaloers over waren, alzoo zy
zeiden, dat die onder hen stonden.

Welke geschillen, zoo zy door den
Heer Opperlandvoogd van Indien niet
tydig beslist wierden, zoo kon het licht
gebeuren, dat een groote magt van Cora-
cora’s, nu al lang van hen verwagt, uit
Ternate hier quam te verschynen, dat
ons veel moeite geven zoude.

Egter konde men merken, dat men die
Ternataansche Hongi niet veel zou te
vreezen hebben, als op Oerien en Lari-
ke, maar goede Reduiten waren, daar
beide die plaatsen ider maar een slegt fort-
je hadden.

Op Larike was maar een hooge vier-
cante pagar van pallissaden, daar ruits-
gewyze 2 torens op beide de hoeken
chuins over malkandren lagen, met
steen en aarde zoodanig gevuld, dat de
pallissaden , die men zoo dicht aan een
niet zetten kon, boven als een borstwe-
ring ’er uitkeken, in’t midden van wel¬
ke pallissaden ’t huis van de Koopman
stond, van houte stylen in de aarde, en
verder met Gabba Gabba, opgetrokken,
en met pannen gedekt, dog niet brand-
vry, en niet zeker tegen zoo een Terna-
taansche Hongi. Zy was verzien met
4.stukken geschut, 1 bas, en zyn toe-
behooren, en had tot bezetting een ser-
geant met 17 foldaaten.

Het Fortje van Oerien, door de Heer

van Gorcom begonnen, was nog slegter,
zynde meest vierkant van aarde opge-
naakt, met 2 ronde torentjes, aan ieder
hoek een , schuins over malkanderen,
rondom met houte pallissaden aan de wal¬

H 3 len

Gestel¬
tenis tus-

chen Ca-
itein

Hitoe en
ons, en

zyn mis¬
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onder een assistent, sergeant, en daarA. 1627. len, voor ’t uitvallen van de aarde bezet;
onder 23 soldaaten, duswelke wallen door den gedurigen regen 25

Hitoe, een gewezen bolwerk, nuvry gezakt, en door de pallissaden door¬
een huis met  stukken, onder eengeloopen, nu niet boven een mans leng-
Koopman, Luitenant, en 27 soldaaten 29te hoog waren, dies men op zommige

De Pas, een Fortje met 4 stukkenplaatzen zoo wel tusschen de afgewekene
en toebehooren, onder een sergeant,pallissaden, als door de poort, ’er inko
en 21 soldaaten.men kon. Ook was ’t huis in’t midden 22

Oma, een houte huis met  yzercmet gabba gabba opgetrokken, met A
stukken, onder een sergeant, en 10tap bedekt, en niet brand-vry , begin-
soldaaten.nende hoe langer hoe meer te vervallen. II

Liase, een houte huis , onder eenook met a stukken geschut, en door een
sergeant en 16 soldaaten.sergeant met 24 soldaaten bezet. 17

Ambalauw, een Fortje met een stuk-Aan deze 2 plaatsen lag egter zooveel
je, onder een sergeant, en 17 soldaagelegen, dat, dewyl de Compagnie hier
ten.de meeste nagelen van hare onderdaanen 18

Hatoeaha, op Oma, een steene huisbequam, die Mooren waren, en daarom
met een stuk, onder een sergeant, enzoo slegt gedekt zynde, te lichter tot de
20 soldaaten.Ternataanen en Hitoeesen, die 'er beide 21

op loerden, overvallen zouden; men daar-
Alle deze plaatsen konden zeer licht inom deze plaatzen vooral behoorde te

staat van verdediging gebragt werden,verzekeren; dat met eene groot Reduit ge-
als wy daar door alle de nagelen in onzenoeg geschieden kon, doch de Heer va,
handen bekomen konden, maar de Re-Gorcom was voornemens op ieder van deze
duiten leggen juist niet , daar de bestetwee, en op meer andre plaatsen, Redui-
nagelplaatsen zyn, uitgenoraen Lariketen te leggen, die men met 6 8 man
en Oerien, daar wel de meeste vallen,zou konnen bezetten, en dan zou men

die wy nog in handen krygenwel 60 a 70 man meer aan ’t Kastee
De voornaamste nagelbosschen zyn opkonnen plaatzen, die zy nu, om de bui-

ten-fortjens missen moesten. Het fteener Hitoe, en onder deszelfs jurisdictie, die
huis te Hatoeaha op Oma had de E. Com- ook een groot verband van vriendschap

met die van Ceram hadden , daar ookpagnie niet meer als 306 gulden gekost,
waar mede men ook dit werk zou kon- veel nagelen zyn, welke zy alle, volgens
nen opstellen, alzoo ’er de Inlander de contracten, tegen 60 Ryxdaalders de

niet ongenegen toe was, en de Compa Bahara aan ons moesten leveren; dog dit
onie zou moeten zorgen voor ’t geen er hadden zy nu al in veele jaaren niet ge-
de metselaar, timmerman en smit, aan daan, maar die aan vreemde handelaars

tegen 100 en 120 Ryxdaalders verkogt.zou moeten maken.
Het werk van Oerien, dat zy metpun- En zy , hicr op verlekkert, zouden hoe

ten en pallissaden maken, koste haar nu langer hoe minder de contracten houden,
al 3900, en dat op de pas weinig min- en dienden, derhalven door geweld van
der, als 700 gl; dog hier stond nu al een wapenen tot reden gebragt, om zoomet
steene huis, dat byna voltrokken was, 'er tyd eens meester van alle de nagelen

te worden.met zyn eene zyde aan de zee, die door
een groote halve maan omvangen was De Ternataanen op Loehoe waren zoo

welk zich zoo verre uitstrekt, dat ’t huis stout geworden, dat zy niet alieen de
aan weerzyden na ’t land toe alles bestry- contracten wegens de nagelen met voeten
ken kon, zynde alles gemetzeld werk, traden , en de zelve mede voor 100
en reeds opgemaakt, uitgenomen dat aan Ryxdaalders, en meer, aan de Macassaa

’t huis nog wat ontbrak. Hier lagen ren, Javaanen en Maleyers (die men al-
op dit Hatoeaha 4 stukken geschut, er lereerst behoorde te vernielen, en te
22 soldaaten onder een sergeant, zynde verbranden) verkoften, maar zy hadden,
de onzen hier tegen de Europeers en Ter- zelf by ’t aanwezen van de Heer Zeyst
nataanen gedekt, als ’er maar geen geschut een Tsiampan mer twee vryborgers, en
voor gebragt werd. agt Chinesen en swarten op zekere nagt

dat zy na Noessalaoet uit visschen gin-
Lyst van de Forten, en Re¬ gen, door d Coracora’s van Bonoa doen

duiten Gbehalven ’t Kasteel nemen, de 2 Hollanders dood geslagen,
Victoria) in Amboina, mits en de rest den 5 April, vier dagen na

gaders hare bezetting hun gevankenis, wederom gezonden.
Hier over had de Heer van Gorcom aan

Larike heeft een fortje met 4stukken, Kimelaba Leliato wel geklaagt, en over

staande onder een koopman, sergeant, en dezen moord, en verdere mishandeling
17 soldaaten, dus sterk, mannen van ons volk, recht verzogt, dog hy zeide19

Oerien, een fortje met 2 stukken, geen kennis ter wereld daar van te heb-
ben,
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A. 1627. ben, belovende egter, zoo ’t waar was,
recht daar over te doen, daar nooit iets

op gevolgd is.
Dit alles had de Heer Landvoogd met

zynen Rade wel ryp overwogen, maar
niet konnen goedvinden, om de zelve,
schoon hy de magt van volk wel had,
nu nog met geweld tot reden te dwin-
gen, en voor al met die van Hatoeaha
tot beter gelegenheit te wagten, best
keurende tegens den Kimelaba, en die
van Hitoe, nog te veinzen, welke laatste,
zeer stout en verwaand geworden zynde
voor geen onderdaanen, en niet anders,
dan bondgenooten, wilden aangezien zyn;
doende de onzen grooten overlast, zoo
dat het vry beter was, dat deze Mooren

hier van daan genomen, en alleen Chri-
stenen op ’t gansch Eiland Amboina ge-
steld wierden, want dan zou men Ceram

beter konnen beteugelen, en jaarlyks wel
( 2600 Bahaar nagelen alleen van dit land
krygen; maar daar toe zouden wel 1000
soldaaten , behalven onze trouwe Am-
boincesen , noodig wezen; maar als men

er hun nu al uit had, zoo zou men nog
al eenige jaaren werk hebben, om hier
zoo veel Christenen te krygen, alzo 'er
voor zoo een groot stuk Lands ten min-

sten wel 3000 mannen vereischt wier-

den

Na deze aanmerkingen ontrent die
van Hitoe berigt de Heer Zeyst, dat de
Heer van Gorcom aan alle de Kasteels-

onderdaanen belast had, dat ider mans-

perzoon jaarlyks 10 nagelboomen moest
aanplanten, ’t geen in korte jaaren veel
boomen uitleveren zou. Men had nu

reeds veel boomen, maar zy waren nog
jong, en droegen zoo wel niet, als die
van Hitoe, om dat de grond zoo goed
niet was.

Van de aoo klappus-boomen , door
den Heer van Speult, op zeker veld by
t Kasteel geplant, waren ’er maar 6 a
700 om dat de aarde te zandig was,

opgekomen. Ook had men hier nog 2
thuinen, met 30 2 40 jonge oranje en li-

moenboomen beplant.
Ontrent de nagelgewassen vond men

hier groote verandering. In de vorige
tyden had men om de 5 jaaren een groot
en daar na dan een kleen gewas gehad;
dog nu stond ’er een goed gewasch voor
handen, en waarschynelyk zou’t naaste
nog grooter zyn. Men had dit jaar een
goed gewasch op Hitoe en Larike,cn

nu stond ’er een schoon op Thie te

wagten, en derhalven toekomende jaar

weer van Hitoe, Oerien en Larike, van
welke beide plaatsen men wel 300 Bahaar.

en nietminder van Hitoe, te gemoet zag
Van Loehoe en Cambello, kon men

niet veel zeggen, alzoo die nagelen meest
in handen der vreemdelingen quamen,

N.K 63E

dat niet wel te beletten zou zyn ten

warc men altyd twee jagten in ’t vaar-
water hield.

In de Landraad had de Heer Zeyst deze
leden nu gevonden :
Sen Heer Landvoogd Jan van Gorcom
Radja Andrea van Noessanivel.
Manuel Koning van Kilang
Radja Soya, Laurens de Sylva, in plaats

van den overleden Latoe Consina.
Don Andrea, Pati van Halong
Manuel Castanja, Hhoekom van Hative.
Paulo Gomes, hoofd van Mardheyka, in

plaats van den overleden Luca; Car-
valjo.

Antoni Hehoewat, Orang Kaja van Ta-
wiri

Pati Alang.
Simau Ema.
Simau Baguwala.

Don Pedro, Orang Kaja van Hoetoe
moeri

Bakar Besi, Pati van Way.
Steven Ticera, Orang Kaja van Poeta.
Ferdinando, Pati van Noessanivel.

Dog de Orangk aja van Tawiri, en

Pati Noessanivel wierden om zekere re
den uit den Landraad, en de OrangK ajs
van Latoehalat, zynde de andre helft van
Noessanivel, in hun plaats gezet, zoo dat
er nu nog 14 leden bleven

Behalven dezen Inlandschen Raad van
Justitie, vond hy nog een andren Neder¬
landschen Raad van ’t gerecht, waar in
deze agt leden zaten:

De Heer Landvoogd.
De Opperkoopman.
De Capitein.

Twee Onderkooplieden.
Een Luitenant.

Iwee sergeanten.
Nog vond hy een vergadering van

kleene zaaken, in welke deze zes leden
zaten :

Philip Lucaszoon, Opperkoopmar.
Aarnout Huibertzen, Onderkoopman.
Gerard du Pree, Onderkoopman.
Mahu de Klerk, vry-borger.
Theunis Jacobszen, vryborger.
Jan Dirkszen, fiscaal.

Het guarnisoen toen in Amboina, en
op de buiten-comptoiren leggende, quam

de E. Maatschappye f 238394.16-12
te kosten, waar onder dan mede gere-
kend wierden 30000 gulden, die op Hi-
toe aan nagel-schulden uitstonden, die
men niet licht inkrygen zou. Ook stond

de Hollandsche borgery al vry wat ten
agteren, en eenige Chineesen waren aan

de E. Maatschappy ruim 8800gl schuldig,
en niet in staat om de helft te betaalen;

dog, om hen niet eens klaps te beder
ven, was best dat allenskens in te vorderen.

De persoonen, by hem in dienst ge-
vonden , waren over de Soo sterk,

zyn.

Leden
van den
Land-

raad

Die de
andre

’ergade-

ringen.
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zynde in qualiteit, en winnende gagie als
by ider is nedergesteld.

I Landvoogd , winnende ter maand

11

I Capitein. 80

3 Luitenants, hier en op de buiten-

0comptoiren, zamen

2 Vaandrigs. 820

156.13 Sergeanten.

4 Corporaals der adelborsten en Ca-

10pitein des armes.

203-o¬c13 Corporaals der soldaaten.
494 Landspassaten.

362 Adelborsten en soldaaten. 490

17 Schecps-timmerlieden. 324 o0c

A10f Metsclaars

136.00Smids-gezellen.9
247.0Diverse ambagts-gesellen.13
35. 170Barbiers, opper en onder.5
10O26 Konstapels en bosschieters 3

22 Inlandsche Ambonsche schoolmee-

315.70sters, en studenten.

21 Persoonen, als Fiscaal, Se
cretaris, Boekhouder, Appoinc-
te’s, Schoolmeester, Koster,

3913-8Voorlezer, jongens, en andre.

't Logie-volk.

r Opperkoopman ter maand. 130
6 Kooplieden, of Onderkoop-

224.0lieden, hier, en buiten

12 Assistenten, hier en huiten. 224.00

Predikanten, en krankbe¬
2265zocker.

14204 Schippers der jagten.

6172 Stierlieden derzelve.

45 Varende persoonen, op de
424.000zelve en elders.

594, welke met nog eenige andre
616 persoonen uitmaakten , die

7911.78ter maand wonnen.

Buiten deze waren 'er nog 308 slaven,
die geen gagie wonnen.

De onkosten, A. 1626 hier in Amboina
gevallen , waren van ultimo Febr.

1626 tot dito Febr. 1627 deze :

Onkoster der guarnisoenen. 3050719. 2
4775 IISchenkagien.

De schoolen en studentenen
24918.in. O

't Hospitaal. 259910¬G

31399. 8-De Fortificatien. 2

93-12. 8De Kerk van Amboina

De generale rantsoenen. 3342119. 0

6408915De soldyen.

t Schip Monnikendam ver¬
963- 8. 4strekt.

c 5081-12- 1Jacht Mocha.

2671. o12't Jacht Peru.
213918-’t Fregat Suratte.

te zamen gl. 17820418-4

NSCHE.
Bchalven de onkosten van twee sche-

pen, die jaarlyks tot dienst van ’t Rasteel
van Batavia gezonden werden, om de noo¬
dige levens-middelen, en Ammunitien
van oorlog hier te brengen, en om de
nagelen van hier na Batavia te vervoe-
ren.

Dit jaar was 'er op de kleeden, en an-
dre waaren, gewonnen 74484.4-4 waar
onder men deze navolgende winsten ree-
kenen moet, als :

Ryxdaalders
Van den accys van wyn. 100

Tol van inkomende goederen. 1555-
l’ol van uitgaande goederen. 2385

Accys of pacht van 't bestiaal 683

Hoofdgeld der Chineesen. 9166

Pacht van de tappers 246

Van de araksbranders. 282

Van ’t verkoopen der huizen 85
Van andre zaaken 1000

Van de clappus-boomen 9872

Ryxd 54692 of

gl. 13947. 174
Soo dat, als men alle de winsten van

de onkosten aftrok, dan nog aan zuivere

onkosten overbleven 10352014-2.
De Fortificatien belicpen hier wel veel

in de onkosten, dog, over den geheelen
ommeslag gerekend, waren die nog vry
matig.

Het nieuw ziekenhuis, nu byna vol-
trokken, stond onder twee gevels. Het
was twee solders hoog, voorzien van
choone kamers, en een schoon pakhuis,
zoo men ’t hebben wilde, en dit had in
deze twee jaaren nu al 8800 guldens ge-
kost, dat vry veel was, dewyl men het
met een veel kleener stellen kon,en daar

er oveivloedig pakhuizen in’t Rastecl zyn
Het is 200 groot, dat men ’er wel 6oc
mannen in zou konnen bergen, hebben-
de veel vensters, en wel 32 schiergaten
op de bovenste soldering, zoo dat het
wel voor een vesting; en by de komst
van Europers alhier zoo wel tot ons na-

deel, tegen ’t Rasteel aan, als tot ons
voordeel, zou konnen dienen , weshal-

ven, indien ’er dit ziekenhuis niet lag
het er niet behoorde te komen

Van de Ammunitie van oorlog, hier
toen gevonden, liet de Heer Zeyst een
nette lyst, van alle soorten, ook de wa-
penen, en de stukken geschut onder ider
comptoir byzonder, volgen, die wy hier
niet willen inlassen, om dat zy te veel
plaats zouden beslaan, zynde het genoeg
dat 'er overal 65 metaale, of vaere stuk-
ken en bassen in ’t Kasteel, of op de Cora-
cora’s, en nog 19 stukken kleen geschut,
falconetten, ofbassen, op de buiten-comp-
toiren, 188 musquetten, 196 stuks
stormhoeden, 107 pidarms of stekaden,
148 forquet-stokken, 96 lemmers, 122

lange
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1628. lange pieken, 16 bandeliers, en 47
hengsels in de wapen-kamer waren

Hy bragt ook op Batavia een net be¬
richt wegens den staat van den Godsdiens

alhier; dat wy op zyn plaats zullen voort-
brengen.

Uit dit verhaal van den Heer Com-

missaris Zeyst blykt ons dan ten naaster
by, wat een Commissaris by zyn koms
in een Landvoogdy gewoon is te ver-
richten. Ook zien wy daar uit een kort
ontwerp, hoedanig de zaaken van Am-
boina toen stonden ; na welke verrich

ting die Heer den 17 Mai 1627 na
Ternate vertrolcken is, alwaar hy Koning

Vertrel Modafar nog in ’t leven, en Kaitsjil.
van de Hbamza, in April uit de Manilhase ge
Heer

vankenis wedergekomen vond, dog de-Zeyst na

Termate. ze Vorst quam nog dit zelve jaar te ster-
ren, en Hbamza (gelyk wy onder Ter-Daar

nate zien konnen) in zyn plaats te vol-Hhamza

Konine gen.
wierd Ondertusschen had de Landvooge
De Hee

van Gorcom in dit jaar een zeldzaam voor-
Vlak na

val met den Landvoood van Banda, Pie-Kelibor

vervoerd ter Vlak, die den 28 van Juli met eer
Orembaey, en een fraey geselschap
gelyk wy onder Banda breeder aanha-
len) ter visite agter ’t hooge land gegaan
van zyn eigen scheppers, Poelorhunders
zynde, gevangen genomen, en na Keli-
bon gebragt was, willende hem nietont-
slaan, ten zy wy alle de gevangene Poe-

tlorhunneesen eerst in vryheit stelden ,
geen voor die van Banda onmogelyk was

De Heer van Gorcom; kennis hier afEn door

de Heer gekregen hebbende, vergaderde spoedig
van Gor eenige magt byeen, om dien Heer mef
com ve zyn geselschap te verlossen. Hy vertrok
ost.

den 1 October met 12 Ambonsche Cora-

cora’s, dog quam, wegens swaar weder,
niet voor den 23 met 9 Coracora’s in
Banda, alwaar verstaande, dat de Land-
voogd op Kelibon was, is hy ten eersten
daar na toe gerukt, en den 2 Nov. aange-
komen, alwaar hy na eenige dreigementen
den Landvoogd, Capitein Nicolaas Colf-
den Secretaris ssaae von der Voort en Juffr
Maria Keizers, zonder randsoen los kreeg
dog de Opperkoopman, Jaques Sene-
paar was bevorens, in ’t oversteken na

Banda, weggeraakt, zonder dat men oit
gehoord heeft, waar hy gebleven is

De Heer van Gorcom bragt dit gezelDe Hee
schap, en den ziekelyken Heer Vlak, denCoen zes

de Op- 10 November in Amboina, alwaar hy
perland metter tyd wat verquikt zynde, den 22
voogd

December met  schepen na Banda ge-
keerd is

In ’t einde van’t jaar 1627 was de
Heer Carpentier den 10 November ook
na ’t Vaderland vertrokken, en door den

Heer Coen als zesden Opperlandvooge
weer vervangen, waar mede wy ook dit
jaar besluiten.

II. DEEL VAN AMBOINA.
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1628. den 3 Januari quamen hier 2
nieuwe Commissarissen van Batavia, om
de zaaken weer op te nemen. Zy von-
den aan ’t Kasteel geen klagten, weshal-
ven zy na Hitoe, en verder na Loehoe
togen, om met Kimelaba Leliato over de

grenzen van den Koning van Ternate,en
van de E. Maatschappye alhier, te spre
ken, en daar over met malkanderen te

verdragen.
Leliato hield staande, dat wy zynen

Koning veel van zyne onderdaanen ont-
hielden , die eerst weer onder, die
Vorst moesten gebragt worden, eer wy
malkander over ’t verdere konden ver-
staan. Hy stelde dierhalven in 't breede
alle plaatsen op, die hy oordeelde zynen
Koning toe te behooren, dat zoo verre

ging , dat, na zyn opgeven, wy byna
gansch Amboina dan wel hadden moeten
overgeven, dog het was maar een los-
sen eisch, zonder dat hy eenig bewys daar
van, gelyk hem dat in de later tyden klaar
aangewezen is, geven kon.

Dus bleven de zaaken voordien tyd on-
beslist, aangezien het grillig en korselig
hoofd van dezen Kimelqha niet te verzet-
ten was. Men las egter op Hitoe, en
Loehoc, cen placcaat voor, waar by 't

verkoopen en vervoeren van nagelen
zeer scherp verboden wierd

Ook hadden deze Commissarissen last,
om alle soldaaten der buitenplaatsen, daan
geen comptoiren waren, te lichten, dat
door Capitein Westerman volbragt wierc
op Amblaeuw, en onder den Inlander

aldaar groote schrik baarde , aangezien
zy aldus voor ’t geweld der Ternataanen
geheel bloot gesteld wierden, dog men
liet 'er op hun verzoek drie man.

Men lichtte ook de bezetting op Ha-
toeaha, en brak het huis af; maar men
liet de Reduit op Oma met 7 man bezet,
trekkende ook ’t volk van Honimoa,

Noessalaoet en Oerien, daar men maar
6man blyven liet

Het nieuw huis op de Pas bleef staan,
om dat men oordeelde, dat het in we-

zen blyven moest, al was ’t maar om die
van Hoetoemoeri in toom te houden.
Ook had het afbreken van ’t nieuw zie-
kenhuis op het strand van Hative geen
voortgang; maar men bouwde dat voort.
om dat het zoo qualyk niet geplaatst

was, als de Heer Zeyst geschreven had
op StoutheitIn Maart quamen ’er agt jonken

van dieopLoehoe, vier op Cambello, en twee
van CamManipa, om de nagelen op te koopen
bello, en

De Landvoogd zond den 7 zynen Op-andre op
Hoewa-perkoopman, den Heer Lucassoon, wel
mohelna Loehoe, om Leliato tot het onder-

&amp;c.houden van de contracten aan te maanen,
maar dat belette niet , dat de onze die
van Loehoc openbaar op ’t verkoopen
van hunne nagelen, juist daar niet, maar

te
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te Cambello, derwaards zy ze brengen
lieten, betrapten.

En wat hielp dat nu hen daar betrapt
te hebben, dewyl de Pati van Cambel¬
lo zoo stout was, van de onzen te doen
weten, dat hy nog met den Landvoogd,
nog met den Kimelaha, te doen had, en
dat hy aan ons geen nagelen meer wilde
leveren, vermits de Heer van Speult zyn
meeste nagelboomen omgekapt had,
dreigende verder, ook de rest zelf liever
om te kappen, dan daar over gedurig
zoo veel snorren aan zyn ooren te heb-
ben ; dog dat dit maar zeggen was-
bleck klaar, alzoo hem de Heer Land-

voogd al ’t jaar te voren parangs, en
volk daar toe, aangeboden had.

Leliato veinsde wel de vreemde vaar-

tuigen van Cambello te willen weeren;
dog zyn oogwit was niet anders, dan
omze maar van plaats te doen verande-
ren, en na Lochoe te lokken , om ’t
geld, dat nu de Pati van Cambello trok,
in zyn beurs te krygen. Hy verzogt hier
toe wel onze hulp, maar kreeg nul op

dat geveinst request.
Men vond egter goed Campagnies ef-

ecten door ’t jage Mocha van Loehoe,
en die van Cambello door de griffioen, te
lichten, waar nevens drie bylen, en zoo
veel parangs, aan den Pati gelaten wier-
den , om volgens zyn dieigement zyn
verdre nagelboomen om te hakken, daar
hy geen haast mede maakte; maar ter-
wyl ons volk hier nog was, ging door
onvoorzigtigheid, een gelade musquet
van een soldaat los, dat een Inlander trof.
Hy viel ter aarde, dog stierf ’er niet van
Egter hier op volgden ten eersten een
oploop, vooral van eenige Macassaaren,
die de onzen drongen schielyk na de boot
te vluchten, die ; dooden agter lieten,
waar onder de schipper van ’t schip,
Frans Leendertszen Valk mede was.

Dit was de tweede maal dat in deze

gewesten ’t Nederlandsch bloed gestort
was, te weten, dat van die twee vrylieden,
met de Tijampan uit visschen gegaan,
en door die van Bonoa gedood, en deze 5
ieden, die in dezen opsoop ’t leven lieten.

Ondertusschen was hier den 8 April
den Heer Jacob le Febre, gewezen Land-
voogd der Moluccos, uit Ternate, met
le Opperkoopman, Jacob Janszoon Pa¬
tacka, verschenen, zynde in die Land-
voogdy door den Heer Gillis Zeyst, als
president vervangen.

Zyn komst was (zoo veel het uiterlyk
geleek) voor ons van veel belang, aan-
gezien hy een brief van Koning Hhamza
mede bragt , waar in hy aan Kimelaha
Leliato verbood, en ook aan alle Orang
Kaja’sonder hem staande, op hooge straffe
ontzei, geen nagelen aan vreemde han-
delaars te verkoopen, en ze alle alleen

SCHEN
6X.aan ons te leveren. De brief was harte-
Die eenlyk; maar dewyl hy zonder eenige mei¬

geveinsde
ning van een geveinst Koning geschre-brief van

ven was, zoo quam ’er ook niets op te Hhamza

volgen. Ook schreef hy wel meer dier-nede
gelyke brieven; maar de tyd leerde ons, bragt.
dat de Kimelaba brieven van zynen Ko-

ning gekregen moest hebben, by welke
hy hem een geheel andren last gaf, dat
even zoo ten tyde van Koning Modafar
geschied, en op welke mede niet anders
gevolgt was, dan dat deze Kimelaha,
en de quaadaardige Orangkaja’s , geen
eenen nagel minder, dan bevoorens, aan
de vreemdelingen verkoften , dryvende
dus opentlyk den spot met ons, alzoo zy
nu geen een pond nagelen by ons ter
schaal bragten.

De beide Heeren Landvoogden, den
26 April op Hitoe vergaderd, spraaken
Leliato wel aan, om over de moord op
Cambello recht te doen, maar zy kre-
gen van hem niet dan goede beloften,
zonder eenig gevolg. Egter was 't voor
ons nog de tyd niet, om iets tegen hen

met geweld te ondernemen.
Niet lang te voren waren op Loehoe

ook 4o Coracora’s van de KXoelasche Ei-

landen gekomen, die daar by den ande-

ren geraakt, en zoo stout gewecst wa-
ren, van twee Boetonsche vaartuigen, die
na het Kasteel Victoria stevenden, aan

te tasten, en die voor goede pryzen op
Loehoe op te brengen. Wy eischten
die vaartuigen wel weder, te meer alzoo
zy een brief van den Koning van Boeton
aan ons mede bragten, maar Leliato zei-
de, dat hy over die Vloot niet eens te
zeggen had , en dat wy daar over aan

zyn Koning schryven moesten, waarme-
de wy moesten te vrede zyn.

De Landvoogd van Gorcom, ondertus-
schen nu al drie maanden aan een zwaar

toeval te bed gelegen hebbende , vond

goed den 16 Juni dezes jaars, in gezel
schap van de twec Heeren Commissaris.
sen, na 3 jaaren min 2 dagen daar gere-
geert te hebben, na Batavia te vertrek-
ken, en van daar de reize na ’t Vader-

and voort te zetten. Dat hy naderhand
weder uitgekomen, en Landvoogd van
de Moluccos, onder een nieuwe naam

geweest is, konnen wy onder de stoffe
der Moluccos zien.

By zyn vertrek zond de Kimelaba Le-
liato, en de Orangkaja’s van Loehoe,
Lessidi en Cambello, eenige gecommit-
teerdens mede, om uit aller naam te kla-

gen, dat men hun nagelbosschen bedor¬
ven, de boomen om verre gekapt, en
veel onderdaanen hen onttrokken had.

verzoekende van den Heer Opperiand-
voogd, dat hen de schade vergoed, en
het onttrokken volk weer onder hen ge-
steld mogt werden.
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In’t jaar 1628 den 16 Juni is de Heer
Philip Lucassoon, als zesde Landvoogd
van Amboina, in plaats van de Heer Jan
van Gorcom, gevolgt.

Dit was een wakker man, in de zaa-
ten der E. Maatschappy alhier zeer ge-
effend, en ook zeer taalkundig, kon-
nende zig wonder net, vaardig en sier-
lyk in de Maleitsche taal uitdrukken,

dat ons in ’t behandelen van de zaaken
der grenzen (gelyk wy verder zien zul
sen) kragtig te stade gekomen is.

Hy, een Middelborger van geboorte,
hier drie jaaren Opperkoopman ge-140,

Contradictie, en wederlegginge ; gedaan
door den Gouverneur Philip Lucas-

zoon, op een jegenstaande pretense ac-
te , ingesteld, ende overgegeven by Ki-
melaha Leliato, Stadhouder wegens den
Konink van Ternate in de quartieren
van Loehoe, Cambello, Lessidi enz.

by welke by sustineert , dat de onder-

danen van den gemelden Konink onder
de gehoorzaamheid van den Staat van
de Vereenigde Nederlanden getrokken

115.

I.

Eerstelyk wogens 't Land van Hitoe van
Tihel, tot Larike, Wakkasihoe, mits-

gaders den Vice-Gouverneur van Noes¬
sanivel met al zyn volk

Zonder onderscheid, exceptie, ofte

met eenige verificatie te probeeren, ex-
tendeerd de Kimelaha alhier de jurisdic-
tie van zynen Konink niet min onrede-
lyk als arrogant, van Tihel, zynde de
Oost-hoek van de Passo Baguwala, tot
Larike en Wakkasihoe, grenzende tot aan
de West-hock van ’t groot Eiland Am-
boina aan de Noord-zyde, behalven nog
vorder komende tot binnen de Bay, aan
de Suid-zyde van Noessanivel, waar aan

lependeeren, Ema, Hockorile, Roeton.
Pauta, Cappa ende Seri, gezaamentlyk
incluys, ongevaarlyk sterk tusschen de
10002 1100, weerbaare mannen, zynde
present al te zaamen Christenen (naar ’s

lands costume) redelyk trouw en dienst-
baar ; even gelyke geregtigheid is buiten
dispuyt den Konink competerende op die
van Hitoe, onder welkers subjectie staan
dertig dependerende dorpen, daar Capi
tein Hitoe als hoofd over commandeerd,
het meeste gedeelte Mooren, en weinig
Heidenen, gevende al te zamen commo-
diteiten van nagelen. Het principale
fondament der Ternatanen schynd te we-
zen , ten aanzien deze voorgemelde
plaatsen haar met den naam van Oelili-
ma’s bekleeden , welken titel den Ko¬
nink van Ternate als universeel hem toe-

eigend, of usurpeerd, zonder nogtans
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weest en had zyn Maleytsch in de Ma-
leytsche landen zoo wel geleerd, dat hy
den gaeuwsten Moor zelf wist pal te zet-
ten, hen toonende, dat zy maarbotmui-

len in die taal waren.
In Augustus vertrok hy na Hitoe, om

te zien, of hy met Kimelaba Leliato, en
de Opperhoofden van Loehoe, Lessidi
en Cambello, daar ten dien einde ver-
schenen, tot een vergelyk over de gren-
zen zou konnen raken. Hy maakte dan
op hunnen ongegronden eisch een nette
wederlegging, zoodanig als men die hier
ziet nedergestelt.

Proscriptie van 't Translaat uit de acte van
pretensie, door den Kimelaha Leliato
ingegeven, luidende : Deze brief is van
de Orangkaja's Leliato, en de vier
Hoofden van Loehoe, met de Hoofden
van Cambello, ende de Hoofden van
Lessidi , verklarende , welke de onder-
danen van onzen Heer , den Konink

van Ternate, zyn, aan den Heer Gou-
verneur van ’t Kasteel in Amboina

overgegeven.

aan de eene zyde in consideratie te ne-
men , dat deze naam algemeen zy: want
zelfs onder de Bandaneesen deze manie-
ren van onderscheid geweest zyn, gelyk
by hen lieden mede Oelisiwa’s, ende oe-
lilima’s, gevonden werden, die in geenen
deelen de een den anderen, veel min het
onverdraagelyk gebied der Ternataanen,
subject waren; nogte aan de andere zyde
konnen in geene deelen beweren , dat
derzelver Souverainiteit by conqueste aan
de Ternataansche Kroone zoude verval-

en zyn, anders als dat tot haar voordeel
allegeren, dat eenen Radja Baboe, we-
zende broeder van den Konink in Ter
nate, voor dezen op Hitoe met de In-
habitanten aldaar gehandelt, ende dat zy
de Souverainiteit van ’t land aan hem

zouden opgedragen hebben, by welkers
aflyvigheid zonder wettige erfgenaam zy
sustineeren, dat de successie van dien op
de Kroone van Ternate zoude gedevoi-
veerd wezen. Hier jegens repliceeren
die van Hitoe, dat zy met den gemelden
Radja Baboe niet, als met haren Souve-
rain gecontracteerd,maar zich met den zel¬

ven niet voorders, als geallieerden, ende

bondgenoten, onder een geringe erkente-
nisse van Siri Pinang, zoo de zelve dit
hier koomen te noemen, verpligt heb-
ben. Het komt ook overeen met ze-
kere acte, dienende in ’t proces jegens
de Magellanische Compagnie, onder ze-
kere letteren, door Capitein Hitoe,
ende de principale Hoofden van dien.
onlangs gepasseert, waar by poinctuelyk
verklaaren de Kroone van Ternate in gee-

nen1 2

1628.



1628.

A MBO68
nen deelen subject, ofte gehouden te
wezen, anders als in vorige gemelde
graad, dog het ware zulx als de Terna-
taanen opgeven, dat die van Hitoe by on
derling contract verobligeerd waren (als
't contrarie hier voren is aangeweezen
zoo en kan in geenen deelen hier uit ge
convinceerd werden, dat des zelfs abso-
luyt gezag, ende jurisdictie, behoorde
te continueren , want naar dat die van
Hitoe de Portugeesen, ten tyden wan-

neer de eerste drie schepen onder haren
Admiraal, ofte Capitein, Don Juan, in

de quartieren ende Eilanden van Am-
boina quamen traficqueren, de zelve als
haare protecteurs ingeroepen, ende de
Souverainiteit van ’t land hadden opge

dragen, onder solemnele expositie, dat
niemand de andere omleggende Eilanden
gemeen subyect waaren, zoo hebben zy uit
kragte van dien ook den eed van getrou-
wigheit gepresteerd, onder welke con
ditien apparent de gemelde Portugeesen
haar land met vastigheden , tot excessi-
ve lasten, verzeekert, en tegens alle op-
pressie beschermd hebben, tot dat door
versoop van tyd, door instigatie van de
Ternataanen, die van Loehoe, en adhe-
renten, jalours over de Portugeesche pre-
rogativen staat zynde, onder pretext van
Religie, en het quaad tractement van het
Portugees krygsvolk, de occasie waar-
genoomen hebben, en in questie en ver
schil vervielen, uit welke oorzaaken de
inwoonders van Hitoe jegens den Portu

geeschen staat rebelleerden, involgen
den Gouverneur Gonsalvo Parcira genood
zaakt zy geworden de zelve met geweld
van wapenen aan te tasten, gelyk het
zelve ook zyn behoorlyk effect gefor
teert, en by middel van dien hy haar a
te zaamen onder nieuwe gehoorzaam-
heid gebragt, ’t gansche land in possessie
genomen , ende des zelfs inwoonderer
onder subycctie getrokken heeft, hun in
deze termen den tyd van tusschen de

twintig a dertig jaaren wel comportee-
rende; dog hebben daar naar, door toe-
doen van Capitein Hitoe, andermaal je-
gens de Portugeesen gerebelleerd, en hen
opgeworpen, op een tyd, dat de Portu
geesche magt ontrent ’t Kasteel niet ca-
pabel geoordeelt wierd, om haar wre-
velmoedigheit andermaal door geweld
van wapenen in te toomen, de zaaken
aldus gedaan houdende, tot ter tyd dat
Andrea Furtado met zyn armade uit Goa
onverregter zake op die van Bantam ge-

nootzaakt werd na Amboina te verzei
len , by welke occasie de voorgemelde
Furtado aangenoomen heeft, andermaa

die van Hitoe over haare trouwloosheic
aan te tasten, en tot gehoorzaamheid te
dwingen, waar in hy ten principaalen
zyn oogmerk bereikt, ende de quaat

NSCHE
willige tot redelykheit gereduceert heeft.
zonder dat de Ternataanen, en adheren-
ten gepoogd ofte vermogens geweest
hebben, om iets tot redres van haren mi-

scrabelen en vervallen staat jegens het
geweld der Portugeesche magt te doen
except dat Capitein Hitoe, nevens eeni-
ge andere Hoofden, zich geabsenteert,
en hun op Loehoe geretireerd hebben,
blyvende des niettegenstaande ’t volkoo-

men beleid , gezag ende jurisdictie van
't Land Hitoe aan de Portugeesen, ge-
lyk zy mede de inwoonderen volkoo-
mentlyk tot hare devotie, ende dienst,
als onderdaanen, geemployeerd hebben,
uit kragte van welk absoluyt gezag de
meergemelde Furtade , voorgenomen
en geprojecteert hebbende tot redres, en
recouvre van ’t verloren Fort inTernate
onder haren Gouverneur aldaar, met zyn
Armade derwaards te trekken , nevens

dien alhier verzameld, en by den ande-
ren geraapt heeft een aanzienlyke magt
van roeituigen, onder welk getal die van
Hitoe mede met twee Corcorren tot affi-
stentie van ’t Portugeesch exploict van
hier na Ternate gepanggaaid hebben, uit

welke acte noorzaakelyk moet verstaan.

en kan afgemeten werden , dat de in-

woonders van Hitoe, niet als bondgeno-
ten erkend, maar als subjecten , ende
onderdaanen daar aan gehouden waaren
dienvolgende mede de Ternataanen ten
principaalen van hare gepretendeerde ge-
regtigheid, en Souverain gezag op ’t land
van Hitoe (zoo hen al iets competeerde

vervallen , ende gefrusteerd waaren
welkers absoluit gezag ende jurisdictie
van de Portugeesen volkomentlyk ende
in ’t geheel by conqueste van ’t Portu-
geese Kasteel, door Godes genade onder
't beleid van den Admiraal van der Ha-
gen, in den jare 1605. gedaan, aan de
Nederlandsche staat gedevolveerd, ende
vervallen is, gelyk de zelve ook religieu-
selyk by deze subalterne opper-hoofden.
tot zonderlinge overtuiging van partyen-
is gecontinueerd; hoewel t'aller tyd de
Ternataanen door hare onredelykheit
hebben gearbeit, om by sinistre onder-
handelingen, onder den dekmantel van
Religie, een groot gedeelte van dien te
usurpeeren, gelyk zy 't zelve by haart
jongste geextendeerde pretensie en acte
nog ongefundeert sustinceren, ende trag-
ten staande te houden , waar naar wel
eenige schynen te luisteren, dog andere
de materie van staat in consideratie ne-
mende, en ’t gevolg grondig verstaande.
daar van afkeerig zyn, niet jegenstaande

zy, ten respecte van de Religie, genera
lyk de Christenheid in den grond haten
derhalven by onderlinge conferentie, re-
conciliatie, en verdrag van contracten,
om geenderhande motive, uit kragte on-

zer
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1628. zer voorgemelde verkregen Souveraini-
tcit de Ternataanen of adherenten, eenig
gezag, ofte jurisdictie op ’t land van Hi-
toe, veel min eenige authoriteit over
die van Noessanivel, kan gepermitteerd
ofte toegestaan worden, alzoo de gevol-
gen van dien, eindelyk voor de assuran-
tie van des Compagnies staat alhier, een
quade conscquentie baaren konden, als
de exempelen van de goede genegenheid
der Ternataanen t’onswaards op Loehoe
Cambello, Lessidi enz. voor dezen, en
nog dagelyx, daar van sussisante getui-

genissen gegeven hebben, en mogen ons
ge-wel verzeekeren, dat , ingevalle 't

zag van dien de Ternataanen ingeruimd,
ende onze geregtige actie aan de zelve
gecedeerd wert, zy ons nu’t meeste gedeel-
te van de commoditeiten van Ceram

onthouden, die van Hitoe niet alleenlyk
secretelyk, als nu doen, ons ontvoeren.

maar de vreemdelingen, namentlyk de
Maleyers, ende Macassaren, publycq acces

vergunnen , ende ons van de vrugten
mede frusteeren zullen.

Wat dan aanbelangt Larike, Wakka-

sihoe, Oerien en Assaloelo, die de Ki-
melaha mede in zyn extensie comprehen-

deert, deze moeten mede, als de voor-

gaande van Hitoe, ende Noessanivel,
onder ons getrokken, dog eenen graad
verder aan den Nederlandsen staat, als

de voorgemelde, verpligt worden, ende
die van Assaloelo zyn de eerste geweest,
alwaar de Portugees acces gegund, zyne
rendevous begreepen, en van welke den
eed van getrouwigheit gepresteert is,
zynde mede, als die van Larike en Wak-
kasihoe, uit oorzake van onredelyk trac-
tement van der Portugeesen krygsvolk,

egens de Portugees gerebellcert, maar
met het exploict van Andrea Furtado ge-
corrigeerd, ende tot volkomen gehoor-

zaamheid gebragt, naar dat de zelve on-
van de Portugeesentrent de 12 jaaren

geweest, zynde on-afgezondert waren

trent gezamentlyk tusschen de 4 a 500
weerbare mannen sterk, al te zamen
Mohhammedisten, ende geven commo-

diteit van nagelen, inzonderheit Larike
cn Wakkasihoe, ’t welk extraordinaris

is, behalven dat die jegenwoordig ook
goede quantiteit uitleveren, en meteen
groot getal jonge boomen beplant is,
van gelyken Oerien en Assaloelo Die van

Assaloelo zyn vry wat wrevelmoedig,
maar die van Oerien, Larike en Wak-

kasihoe zyn eenvoudig, en een goedaar-
dig volk, daar niet aan te twyffelen is,
dat zy , ingevalle door onze Kerkelyke
perzoonen eenige yver getoont wierd,
ligtelyk tot de Christelyke Religie zou-
den bekeert , ende gewonnen worden.
Larike en Wakkasihoe moeten met een

Corcor, van vier Gnadjos, gelyk Oe-
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rien, en Assaloelo, met een Corcor van
drie ditos, ter requisitie van den Gou-
verneur compareeren , en den heeren-
dienst presteeren, daar zy hun redelyk vly-
tig in toonen; invoegen dat van deze
lieden t'avond of morgen tot progres van
des Compagnies noodwendige sustentatie
ets merkelyks konde geobtineerd wer-
den , derhalven mede van onze gereg-
tigheit niet dient gedesisteert, of aan
de Ternataanen aldaar eenig gezag toe-
gestaan te worden.

2.

Item van ’t land van Hatoeaha, eerste-
lyk Hatoeaha, Cabauw, Cailolo, en nog
een klein dorp Holalioe genaamt ; dit
zyn mede onderdanen van onze Heeren.

Deze vier onderscheide dorpen leggen
aan de West-zyde van ’t Eiland Oma,
zyn al te zamen jegenwoordig Mohham-
nedisten, ende Oelilima’s, ongevaerlyk

7 4 8oo weerbare mannen sterk, zyndc-
zoo lange de Portugeesen in deze quar-
cieren gefrequenteert hebben, altyds sub-

ect aan ’t Kasteel, ende verobligeerd
geweest met een Corcorre van vyf Gna-
dio’s ten dienst van’t land te panggayen,
gelyk mede ’t meeste gedeelte van deze
hristenen geweest zyn, en hebben met
de Portugeesche conquesten van Ternate
mede gepanggaaid, doch zyn door aan-
radinge van haare priesters, als andere,
weder Moors geworden. De Heer Gou-

verneur van Speult heeft in’t jaar 1623
aldaar een groot ende massyf huis ge-
maakt, apparent met inzicht, om haar
in gehoorzaamheit, ende in hare onder-
linge plicht te continueeren, als ook om
den indrang van de Ternataanen by
middel van dien te stutten, deze hebben
hun eenige tyt ten dienste van ’t Kasteel
redelyk wel gequeten; doch hebben, naar
dat zy hen tot Guides in 't destrueeren

van Oma, ter assistentie van den Terna-
caansen Kimelaba, hadden laaten em-
oloyeeren, in’t jaar 1625 gerebelleerd,
ende aan den Konink van Ternate den
eed van getrouwigheit gedaan, uit wel-

ce oorzaken die van Oma, den tyd van
18 maanden haar den oorlog aangedaan,
gelyk zy den anderen ook merkelyke
voordeelen afgezien hebben, tot dat nu
met de bezendinge van de Ed. Heer Ge-

neraal zynen gecommitteerde by onder-
vinding, conferentie en accommodatie
op Hitoe gehouden, ter contemplatie
van de Kimelaba, by partyen goedgevon-
den is van haare hostiliteit te desisteeren,
t kostelyk huis te demolieren, en doen

ter neder werpen. Uit de voorgemelde
rerificatien kan men naaktelyk afmee-

ten, hoe verre die van Hatoeaha, Cay-
solo, Cabauw, ende Holalioe, uit kragte

van
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van den Nederlandschen staat verpligt
zyn, ende in gelyken graad als die van
Hitoe, Larike, Wakkasihoe, Oerien
ende Assaloelo, vooren aangeroerd, be-
hoorden getrokken te werden; dog ten
aanzien haare respective plaatsen steril
zyn, kleine quantiteit nagelen geven
en derzelver inhabitanten een zeer wre-
velmoedig, obstinaat, rebelzugtig en
perfidieus volk zyn, dewelke niets uit
dienstbaarheit vrywillig presteeren, maar
met zwaare excessive lasten der Com
pagnie, ende loutere dwang, in gehoor-
zaamheid moeten gehouden worden
bittere Mooren, publique vyanden van

de Christenheit, en buiten hope zyn,
dat daar van iet goeds voor den Neder
landschen staat gehoopt, ofte geobti-
neerd kan worden, zoude men, onder
correctie van beter gevoelen, ter requi
sitie van den Teruataanschen Koning,
ofte van zyn Majestcits gecommitteerde,
onder pretext van accommodatie onze
reregtige pretentie op die van Hatoeaha
den Ternataanen in ’t geheel vermoogen
in te ruimen, ende op te dragen, zon
der dat onzes oordeels eenige schadelyke
consequentie tot des Compagnies preju-
ditie, daar by konde gepromoveerd wer-
den.

Item ’t land van Tha, ende Mahoe. Eer-
stelyk Ihamahoe, ende SiriSori, nog in
dezelve plaatze van Ihamahoe, als Pia
Nollot, Oeroe, Attala, ende Matte-

lotte, deze zyn al te zamen des Konink.
onderdanen.

Deze van Ihamahoe zyn met de eerste

aankomste van de Portugeesen alhier
mede onderdaanen van ’t Kasteel ge-
weest, ende by de tyden van den Gou
verneur Gonsalvo Pareira met geweld van
wapenen overwonnen, dog hebben daar

naar met die van Hitoe jegens de Portu-

geesen weder gerebelleert, invoegen
Andrea Furtado haar mede voorgenomen
hadde andermaal aan te tasten, en tot
gehoorzaamheit te brengen , dog heeft

daar in niet vermogen, ter oorzaake de
zelve een sterke plaats uit de nature be¬

zitten, en haar ter resistentie jegens de
Portugeesen gestelt hebben, zoo dat den

voorgemelde Furtado met zyn aanzienly-
ke magt genoodzaakt wierd de belege
ring op te breeken, en met verlies van
veel volk confuselyk af te trekken, zedert

welke tyd zy zeer trots en vermeten ge-
worden zyn, alle schuim van menschen
ende versoopen rapaalje zich tot deze
t’zamen-rottinge voegende. Deze zyn
Oelilima’s, ontrent 14 2 1500 weerbare
mannen sterk, te zaamen Mohhamme-

disten, complicen en creaturen van Ca
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pitein Hitoe, daar hy hem wel meest op
verlaten heeft; die verscheide maalen
den eed van getrouwigheid aan den Ne-
derlandsen staat gepresteert,ende nu jong st
nog, als de Ed: Heer Generaal Coen
een generaalen landdag alhier aan ’t Ka-
steel geconvoeeerd hadde, dog die nooit
in erkentenisse van dien, eenige dienst
den Heeren gedaan hebben. Zy leggen
op ’t Eiland Uliasser, ende doen niet veel
goeds onder onze Christen onderdaanen
aldaar, hebben geen nagelen, dog abun-
dantie van cocosnoten, daar oly van bran-

den, die de zelve aan ’t Kasteel komen

verkoopen. Ende niet jegenstaande ge-
regtigheid ende jurisdictie wegens den
Nederlandschen staat, daar op zouden

konnen werden gepretendeert , zoo en
is ’t myn bedunkens mede niet geraden,
om de zelve met haare gepretendeerde
dorpen als lhamahoe, Pia, Nollot, Oe-
roe, Attala, Mattelotte, veel molesta-
tie te maken , ten aanzien zy hen zoo

wel de subjectie van de Nederlanders

als die van de Ternatanen, in geent deelen
willen onderworpen, ende van dit wre-

nimmermeer ietsvelmoedig geslagt
goeds te verwachten staat, derhalven
met hun in voorgemelde termen, als die
van Hatocaha mede, wel mag geaccor-
deert werden, ten waare met die consi-
deratie, dat de Ternataan hem daar

by merkelyk versterken, ende ons in
deze quartieren over ’t hoofd wasschen
zoude; ten welken respecte het geraad-
zamer was de zelve in dezer voegen te
continueeren , ende gaande te houden.
Except SiriSori zyn zy mede Oelilima’s,
ontrent 4oo a 5oo weerbare mannen

sterk, waar onder ruim de twee derde
parten Christenen zyn, en de restceren-
de tot het Christelyke geloove bequa-
melyk zouden gewonnen worden, in
gevalle door stigtelyke leeringe van on-
ze kerken-dienaaren ondergaan worden.
Zy geven kleine quantiteit van nagelen,
anggaayen ordinari ten dienst van den

Heer met een Corcorre van vier Gnadjo’s.
zyn redelyk vlytig, ende willig, der-
halven om geenderhande oorzaken de
zelve aan den Ternataan behoorden toe-

gestaan te worden.

4.

Item, van ’t groot Land van Ceram, aan
de zyde, en den hoek van Sihel, begin-
nende van Lochoe tot Ceram, ende aan
de andere zyde van Sihel, Cambello,
Lessidi, Bonoa, Assahoedi, Lissibat-
ta , Hatoewe, en Permatta, zyn ook

den Konink van Ternate zyn onderda-

nen.

Wat dan aanbelangt, dat de Kimela-

ha alhier ’t groot land van Ceram intitu-
leert,
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A. 1628. leert, en aan de eene zyde den hoek van
Sihel, van Loehoe tot Ceram steld, hyi
comprehendeert daar in zonder onder
scheit de naarvolgende plaatsen te weten.

Loehoe.

Caibobo.

Camarien.
Roemakay.

Latoe.

Hoewaloy.

Elipapoetch.

Coac.

Amalhe,

Makariki.

Swauco

Sepa.

Tamilauw

Haya.

Toloeti

Werinama

Leymoe.

Hatoemeten.

Tobo

Kelibon

Kellemoeri

Goeli Goeli

Keffing.

Deze zyn al te zamen dorpen ende
plaatzen van Loehoc tot de kust van Ce
ram , door den anderen Oelisiva’s, ende

Oelilima’s, daar van een gedeelte Moo¬
ren, en ook noch eenige Heidenen zyn
waar van ’t meeste gedeelte onderdanen,
ende subjecten van de Portugeesen ge
weest zyn, ende eenige mede op de togt
naar Ternate met Andrea Furtado ge

panggaaid hebben, namentlyk Caibobo,
daar een party Christenen onder waren,

met een Corcor van drie Gnadjo’s

Quelquepoeteh.

Coacq.
Amabey.

hebben met twee Cor-Makariki.

corren , yder van vierSwauco.

Gnadjo’s, met de PorSepa.
tugeesen naar TernateTamilau.

gepanggaaid.Haja.

Toloeti.

Leymoe

Hatoemeten.

Behalven dat ook de Gouverneur van

Speult op zyn tocht na Ceram, in’t jaar
1622 de voorgemelde dorpen ider der
eed van getrouwigheit heeft doen reno-
veeren. Het komt dan vry wat slegi

van den Kimelaba, dat hy al de voorge

noemde plaatzen zonder exceptie aan
de Kroone van Ternate tragt te trek-
ken, ten aanzien dat in vorige tyden de
ze inwoonderen niemand subject waren,

en zoo wel de Europische Natie, als de
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Ternataanen en de Tidorees, een groot
getal van derzelver conquesten gemeen
hadden, en de een zoo geregtig, als de
andere, daar toe geweest zyn, gelyk by
geloofwaardige getuigen kan geaffir-
meerd werden , dat de Tidorees een

groot gedeelte van Ceram in possessie ge-
nomen, ende dat ook niet en blykt, dat
de Ternataan hem ’t zelve door geweld
van wapenen afgenomen heeft. Hiei
worden nog niet ingetrokken de dorpen
van de Heidenen, Koningen der Alfoe-
reesen te landwaard in, onder de ge-
hoorzaamheit van den Konink van Sa-
hoelau, Somiet, ende Lommeweta staan-
de, dewelke, korteling aan ’t Kasteel
zynde, den eed van getrouwigheit aan
den staat der Vereenigde Nederlanden

gedaan hebben, als de effecten daar van
jegenwoordig suffigant getuigen. Invoe
gen dagelyx den oorlog jegens die van
Loehoe, ende den Ternataansen aanhang
continueeren. Het is zulx, dat dit een

verkeerde, ligtveerdige ende trouwloo-
ze Natie is, en dat de zelve niet buiten

belastinge der Compagnie kan in de
votie gecontinueerd worden, daar in te-
gendeel de Ternataan van haar zelfs
contributie trekt,en wy ons op haar in gee
nen deelen mogen vertrouwen, alzoo zy
’t nu met ons, en morgen met den Ter-
nataan, dog ordinair met de magtigste,
houden; evenwel zal ’t niet geraden we-

zen onze geregtigheit op de kust van
Ceram in ’t geheel te cedeeren ofte te
laten aan den Ternataan vervallen. Twee

principale motiven bewegen ons ’t zel-
ven te sustineeren, waar van de eerste is.

ingevalle ons gezag aldaar in 't geheel
den Ternataan geresigneerd hadden, zon-
der haar expresse bewillinge dit niet en
zoude vermogen te doen, alzoo den staat
van Amboina zulx is noodig hebbende,
zynde een zeer Zagoe-ryk land aldaar
men Zagoe kan laten maken , doc
zoude met prykelen van ons volk kon-
nen gemassacreerd worden. Ten ande-
ren, om dat de inwoonderen van de Ei-

landen Usiasser, Noessalaoet ende Oma,
deze Alfoereesen zeer ontzien, ende om
dat die, zoo wanneer die met beleid niet

en inge¬in onderdanigheit gehouden
op dit landtoomd blyven, haar dagelyx

begeven, en ’t volk verrassen ende om-
brengen zouden, ten waare ’t zelve me
extraordinaire schenkagien, ende tri-
buiten zochten af te leggen, niet dat
deze gemelde Alfoeresen voor wakkere
soldaten moeten geëstimeerd werden.
maar om dat de zelve, als voren al aan-
geroerd is, met een behendigheit dit in
't werk stellen, ende alzoo moorddadic
haar personagie speelen. Derhalven dient,
onzes bedunkens, deze scheidinge op
zyn beloop gaande gehouden, zonder

dien
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6.dien aangaande finale decisie te termine-

Item, 't Land van Boero, en zyn in-ren, ende yder in zyn geheel gelaten te
leggende plaatzen, mitsgaders ’t kleinwerden : want ’t is buiten twyffel, in
Eiland van Amblau , deze zyn medegevalle deze zaake, ofte de limiet-schei-
onderdanen van onzen Heere, den Ko-dinge , in conferentie komt, ende ten
nink van Ternate.principalen niet gedecideerd wert, staat

’t zelve meerder en grooter jalousye, als
Onder ’t Land van Boero worden be-

jegenwoordig, te causeeren, en alzoo ap-
greepen de dorpen vanparent ’t noodwendige oogwit dien aan¬

Loamite.gaande niet en zal bereikt worden, zoo
Waisamme.zal dit dienvolgende mede herwaards die-
Lessiali.nen gerenvoyeerd te werden.
Ilat.Komende vorder aan de dorpen, aan
Kajeli.de andere zyde van den hoek van Sihel
Lesiali.gelegen, en zich daar uitstrekkende, als
Tagalissanamentlyk, Cambello, Lessidi, Bonoa,
Lesselau-Assahoedi, Lissibatta, Hatoewe, ende
Gezamentlyk Oelisiva’s, zyn al te za-Permatta , deze zyn al te zamen bui-

men Mohhammedisten, ende geven klei-ten dispuyt, des Koninks onderdanen
ne quantiteit van nagelen, deze dorpenende subjecten, gelyk ook nooit by de
hebben van den eersten af, dat de Portu-onze onderlegt is eenige van deeze voor-
geesen in deze quartieren quamen , hetgemelde plaatzen onder het Kasteels ge
met de zelve gehouden, ende den oor-hoorzaamheit te brengen, anders als Lef-
log jegens de Ternataanen, die van Loe-sidi, die haar zelfs hebben komen aan-
hoe, ende hare consoorten, gevoert. Hetdienen onder pretext, dat de zelve on-
is mede de rendevous geweest, alwaardeder de Oelilima’s niet en wilden staan,
Portugeesen haar eerst gevestigt, endedog dit is met de jongste contracten we¬
van de welke zy groote assistentie endeder in voorgaande gestalte hersteld, dat
dienst genooten hebben, gelyk blykt, alsook in diervoegen nodig diende gecon-
wanneer ’t Kasteel aan de Hollanders o-tinueerd te werden.
verging, dat nog in ’t zelven gevonden
wierd eenen Kimelaba Lepa van Loa-
mite, aldaar tot assistentie geschikt, en-Item, de kleine Eilanden van Kelang
de hebben zy noit jegens de PortugeesenHatepoeteh, ende Condea, anders

gerebelleerd. Insgelyks mede de inwoon-Manipa.
deren van Amblauw onder welke zyn
een party Oelisiva’s, ende een deel Oe-Deze moeten in 't geheel den Ko¬
lilima’s. Die van Boero hebben in dennink van Ternate toegedeeld werden,
aare 1625 jegens ’t Kasteel gerebelleerd.gelyk ook om de zelve te incorporeeren

houden het jegenwoordig met de Ter-geenige middelen aangelegt zyn, anders
nataanen, ende niet jegenstaande zy ge-als dat die van ’t Eiland Manipa zich,
houden waren , tot defensie van’t landt,uit kragte dat die van Lessidi hun de ge-
met twee Corcorren den Heer dienst tehoorzaamheid van ’t Kasteel hadden on-

derworpen , ook hare onderzaten als die presteeren, zoo en hebben zy 't zelve
nooit promptelyk agtervolgd; derhalvenvan Lessidi onder ’t Kasteels magt
daar ook niet vecl aan gelegen is, dat dergesteld hadden, zynde hun mede aange-
zelver geregtigheit aan de Ternataanenboden van den Heer Gouverneur van
gecedeerd werde: want gelyk men voorSpeult, als onderdanen geaccepteerd, en
een gemeen spreekwoord gebruikt, methun jegens den overlast der Ternatanen
nwillige honden is quaad hazen te van-met geweld van wapenen gedefendeert

gen. Zy zyn mede van ’t Moorsch ge-te werden ; ter tyt het exploict van ’t
broedzel, van welkers goede affectie en-distrueeren van de nagelboomen A. 1625
de genegenheid t’onswaards wy nimmer-geeffectueerd is, wanneer die van Cam-
meer iets goeds te verhoopen hebben.bello, ende Lessidi, de onze daar af ge-
Die van Amblauw panggayen met ; Cor-dreven, ende vyandelyk verjaagd heb¬

ben, gelyk ’t zelve nog in dusdanige corren, en compareeren prompt, hebben
alhier instantie gedaan, dat men haartermen continueerd, dog worden mede

dog aan de Ternataanen niet wilde o-in de artikelen van treves gecomprehen-
verleveren, vrezende voor quaad tracte-deert, in voegen de onze aldaar liber
ment. Voor dezen hebben wy aldaar eenacces toegestaan is, ende de nagelen als
Reduyt, ofte houte wambais, gehad, endie van Ceram gelevert worden.
er 18 2 20 man in garnizoen gehou¬

den.

Welke vastigheid gedemolieerd, ’t
volk van daar geligt, en jegenwoordig

met
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1628. met drie mannen bezet is, doch 't is al
mede als de andere Mooren, een perfi-
dieusen hoop, daar men zich in geenen
deele mag op verlaten; evenwel zoo 't
zelve eenigsints konde, ofte mogte be
houden worden, zoude het in allen gevalle

de Compagnie eenig voordeel ende aan
zienlykheid konnen baren , om haart
magt te gelyk niet al te veel te krenken.
den Ternataan daar mede te versterken

zyn magt te vergrooten, ende in zyne

gepretendeerde authoriteit te voldoen.
Dit is sommierlyk den aard en gele

gentheit van de plaatzen , dewelke tot
dus lange disputabel gehouden zyn, tot
welker jurisdictie de een ouder geregtig-

heid als de ander pretendeerde te heb-
ben, ende onder wat oorzaake de Ter

nataanen pretendeerden de onlusten, in

deze quartieren geschept, beginzel en
voortgank gegeven hebben, ende con
sequentelyk tot de extremiteit van wa

penen vervallen zyn; maar wy vertrou-
wen vastelyk, dat zy het zelve niet voor-

der als tot eenen dekmantel gebruiken;

doch haar oogwit vry wat anders ge
weest zy, ende ondervindende, dat zy
hun geprojecteert dessein niet en hebben
mogen erlangen, zoo hebben zy bedagt
dit tot haar voordeel en verschooninge
uit te geven, gelyk wy ons mede in gee-
nen deele konnen inbeelden, dat alwaar

zulx, en al was haare onredelyke , en-
de absurde eisch, vooren aangeroerd, zoo

dit hen ten vollen en in ’t geheel geac
cordeerd ende toegestaan zal werden,
alzoo daar by des Compagnies staet eenig
emolument ten respecte van de vruchten
trekken, maar egter ook wel eer in de
zelve meerder fauten, ende verkortinge
lyden zal, derhalven mede van opinie
wezen zoude , ingevalle de Ed: Heer
Generaal met den Konink in Ternate tot

beslegting van de differenten in ’t gene
raal costi niet en konde vaceeren, de zel-

ve tot nader opportuniteit aldus in staat
te laten aanstaan, ende tragten gaande te
houden, zonder die weder stuks-wys te
laten in conferentie komen, welke t'za-

mensprake, ende onderhandelinge als voo-
ren aangeroerd veeltyds meerder onlusten
ende misvertrouwen vergezelschapten.
als daar van de exempelen ons ervaarer

zyn, dog om het gewenste ende nood
wendig soulaas van de vruchten te ge-
nieten, is, onzes oordeels , geen ander
ende nader middel voor handen, als dat

men, ’t zy met vrindschap, ofte wel met
geweld van wapenen (’t welk 't zekerste
is, en best houde) tragtende de Macas-
saaren van deeze plaatzen te diverteeren,
ende met amiable klockheit, ende fimu-

latie, vosschen met vosschen te vangen.
waar door haare concepten gepreve-
nieerd (haare gemoederen innig verbit-
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1625.terd zynde) en de estrangieres van ons
dog afkerig gemaakt worden. Dit za
na ons gering gevoelen, de presente re-
medie ende ’t redres, op de jegenwoor-
dige gestalte der Compagnie , wezen,
waar by ongetwyffeld wel iets goeds zal

geobtineerd werden. onderstond ontwor-

pen in ’t Kasteel van Amboina ady Au-
gustus 1628.

ZyneHoc kragtig deze wederlegging in zich
weder-

zelven was, men kon voor die tyd eg
legging

ter malkandren niet verstaan. Hier in van den
deden de Orang Kaja’s van Hitoe, en eischdes

Kimela-die van Leytimor, zeer veel quaad , on
ha’s over

dat zy niet na waarheid van de bezitting de gren-
der Landen, die de Ternatanen ten tyde zen
der Portugeesen gehad hadden, spraken.
’t welk zoo zy toen gedaan hadden, was
het niet noodig geweest, om den Ko¬

ning van Ternate, of den Heer Opper-
landvoogd , daarom te doen hier ko-
men.

WaarDewyl 'er egter op geen andre wyze
door deaan een goed einde van deze zaak tege-
geschillen

raken was, verzocht de Heer Lucaszoo- egter niet

zyn Edelheit met veel ernst, om zich beslict

wierden.zoo ras het mogelyk was, na hier te be
geven , alzoo met Leliato niets te doen
was, die, zonder ’s Konings nader last.
de Macassaaren niet wilde verdryven, en

met een onverzettelyk hoofd verhooging
van den prys der nagelen eifchte. Sprak
men hem, om onze weggevluchte slaven
weder te geven, om recht over de be
dreven moorden, en wat dies meer was,
te doen, hy veinsde, of daar niet van te
weten, of buiten den Koning daar in niet
te durven doen, alles tot deszelfs nader

bevel, of wel tot zyn komst in deze Lan-
den, uitstellende.

Men gebruikte ondertusschen nog een
ander middel, om hem door zachtheid
tot reden te brengen, en men vond goed
den prys der kleeden te verminderen,
mits dat men dan al de nagelen ook aan

ons leveren moest, waar van zy ons zak-
ken vol beloften deden ; doch zonder

eenige vrugt.
Dit perste ons volk te meer aan, om de

aanplanting der nagel-boomen op Leyti-
mor, en in de Uliasser Eilanden, voort
te zetten , alzoo zy te gemoet zagen,
dat men, by verloop van tyd, aan die van
Loehoe, en Hitoe, niet veel zou hebben,
en dat het wel licht tot een oorlog uit
bersten kon

Immers men was op Leytimor zoc
verre gevorderd , dat men nu by een
groot nagelgewasch honderd vyftig Bhaa-
ren ontfangen had.

Die van Assaloelo begonnen al in't
begin van de Regeering van dezen Heer
’t hoofd en de hoorns op te steken, tot
zoo verre, dat zy zeiden met ons, en met
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den Landvoogd, niet meer te doen te
willen hebben, en toonden het metter

daad , alzoo zy ook weigerden op den
dag van de voorstelling van dien Heer,
volgens gewoonte, aan ’t Kasteel te ver-
schynen.

Uit het vorig bericht van den Heer

Zeyst bleek ons, dat de borgery van Am-
boina al in eenige schulden vervallen, en
niet wel in staat was, om die licht te
boven te komen, schoon zy daar toe haar

best dede.
Deze schulden, van tyd tot tyd ver-

meerderd, waren zoo hoog gerezen, dat
er geen hope van betaling meer over

was. Weshalven de Heer Landvooge
Lucassoon in kragtige termen tot haar
voordeel na Batavia schreef, dat haar E

delheden goedvonden haar van de twee
pagten, namelyk van de visschery, en
van de clappus-boomen, hier en daar in

harc erven staande, te ontslaan.

Dewyl men ook zag, dat het verkoo¬
pen van nagelen aan vreemdelingen zyn
ouden gang ging, en men geen werk
maakte, om de moord op Cambello-

door der Macassaaren toedoen meest ge
pleegd, te straffen, zoo zond de Heer
Landvoogd ’t jagt Mocha na de Straat
van Boeton, om op de Macassaarsche
jonken , die van Cambello stonden na
huis te keeren, te kruissen, en om ons
zoo over ’t een en ’t ander te wreeken;
last gevende, dat het daar tot het ken-

teren van ’t saizoen op hen zou blyven
passen.

In September vertrok Tepil, of de
oude Capitein Hitoe, met vier Leyti-
morsche Orangkaja's, te weten, Don
Andrez, Koning van Noessanivel, Don
Laurenso de Sylva, Koning van Soya,
Manuel Castanja, Hhoekom van Hative,
en Paulo Gomes, Hoofd van Mardheyka.
op het sterk aanraden van den Heer Lu
caszoon na Batavia, om, zoo het de naam

had, den nieuwen Heer Opperlangvooge
Coen te begroeten.

Ondertusschen zond de Koning van
Ternate, die wel wenschte van den Princ
Aali ontslagen te zyn, gelyk ook die

misnoegde Prins, nu tweemaal in 't kie-
zen van een Koning voorby gegaan, im
mers zoo zeer wenschte om uit Ternate

te zyn, nu al eenige maanden geleden,
dien Prins elders na buiten, maar egte
zoodanig, dat men in vriendschapscheid-
de.

Om dit te gemakkelyker voortgang te
doen nemen, gaf men voor, nieuwe Lan-
den te willen gaan winnen, waar toe de
ze Prins verzocht gebruikt, en als Hoofd
van dezen tocht aangestelt te werden.

Zyn verzoek wierd toegestaan, een
Vloot van 27 Coracora’s byeen gezameld,
met 1500 mannen bezet, en aan hem in

1625.
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een zeer breede commissie, als Zeevoogd
last gegeven, om de geschillen wegens
de grenzen in Amboina, en de verdre

questien aldaar, te vereffenen, en van daar
dan na de Koelase Eilanden, en na Ban-

gay te vertrekken , om de Macassaaren
te verdryven, die daar over eenigen tyd
ingevallen waren.

Men wil, dat de Koning hoopte, dat
de Prins in deze onderneming zyn einde
en hy ondertusschen veel rust door zyn

afwezen in zyn ryk, vinden zou. De
Prins daarentegen, dien het gemist was
in Ternate Koning te worden, had den

zelven toeleg, als Hidajat, en meinde
zich of in Amboina, of elders, Koning
te maken.

De Commissie hem van den Koning ge-
geven, luid aldus:

Ady primo Juni A. 1628. in ’t Ka-
steel Maleyo:

Transsaat van de autorisatie voor Kai
Zyn

tsjili Aali, als Capitein Laoet, om daarAuthori¬

mede te gaan naar Amboina , door den Ko-latie.

ning van Ternate aan de andre zyde ge¬
schreven in presentie, en met toestemming
van de Soa Sives, Sengadij’s , Kimela-
ha’s , en andre, représenterende den Raaa
van Ternate.

Ik den Koning van Ternate, hebbe de-
zen brief geschreven in 't Fort Maleyo tot
een getuigenis de maand Ramalaan nemen-
de , want ik hebbe my by den Gouverneur

alhier met zyn raad, den ouden Fiscaal,
zyn Kooplieden, en zyne verdre Raads-
persoonen, nevens de mynen, de Soasives,
met alle de Sengadii’s van ’t Eiland, binnen
't Fort Maleyo vervoegd, gesproken, ge-
pitsjaard, u lieder brieven, de missiven des
Gouverneurs in Amboina gelezen, en o¬

verzien ende daar uit bespeurt , dat, in-
gevalle het alzo wezende daar in niet

voorzien wert, t'avond of morgen de Am-
boineesen en Hollanders over hoop zullen
leggen , derhalven met de Hollanders over¬
leit heb , om een einde van de zaak te maken,
en heb goed gevonden den Kapitein Laut.
derwaards te zenden, om alles te doorgron-
den , ende tot een goed einde te brengen, even
of ik zelfs in perzoon by u luiden verscheer-
derhalven zult het daar voor aannemen, dai
alle t geene by in 't stuk van justitie, als an¬
derszins, verrigt, zoo veel wezen zal, even of
het door myn perzoon geschied ware over
zulx ingevalle hy bevind de Hollanders ge-
lyk hebben, ende dat gy luiden eenigzins qua-
lyk gedaan hebt, zoo zal ’t aan hem staan.
ende in zyn vermogen wezen, straffe naar
zyn welgevallen, alwaar het aan goed, lyf
en leven, daar over te doen. By aldien gy
luiden daar mede te vreden zyt, zal 't wel
zyn, ende ingevalle niet, zal by zich met

zyn



zyn armade by de Hollanders vervoegen in
Amboina, en u luiden straffen, dog ter
contrarie de Hollanders haar niet willende

in de redelykheit laten vinden, zult gy lui
den  met hem , en den Gouverneur in
Amboina combineeren, om dat te remedie-

ren : want wy hebben zulx albier met haa

gepitsjaard , ende goedgevonden. Soo g.
luiden myn ordere cenigzins komt te contra
rieren , ofte u jegens de justitie, die alrede

bier beslooten hebben om over n luiden ge
daan te werden, te opponeeren zoo meugt
gy denken, dat ik niet zy gelyk den voorle-
den Koning, mynen neef, in wiens plaats is

gesuccedeert ben, wiens ordre gy zoo menig
maal overtreden heht, derhalven zende ik

demynen broeder , den Capitein Laut, over
Moluccos, om myn Koninki-regt , ende

justitie, even of ik zelfs in perzoone present
ware, na behooré uit te voeren waar te-
gens gy u niet zult stollen, gelyk voor dezen
meermalen geschied is, maar naar het einde
om zien want ik zal ook volgen, endt
den Gouverneur albier schryft diergelyken
brief als dezen aan den Gouverneur al-
daar, derhalven denkt op t einde. On-
derstond onder aan de regterhand door
den Konink zelfs geschreven , was ge
teekend Wasalam Bilbaairy , 't welk

te zeggen is God geve u goed geluk. En-
de aan de linkerzyde , zijou Milabua;
dat beduid, Actum op den dag abrad,
welk onze Sondag is, ende boven op staat
Soerat Sulthan Achalu Emier el Moemenin

Hbamza Nassaroen Minalabi sjab.

Wy ondergeschreven Gillis Zeyst, presi-
dent over de Nederlandsche Forten,en

diecomptoiren in de Moluccos, ’t zampt
van onzen Raade , certificeeren, ende ver-
klaren mits dezen op onze manne waarheii

dat de acte, ofte brief van authorisatie op
het aan dezen anncxe papier mêt Arabische

letters in de Ternataansc taale beschreven
waar van het translaat in Dorso deszelfs
staat, in conformité als daar in verhaala
wert , in onzer presentie, door den Koning
van Ternate, Emier el Moemenin Hham-

za, met toestemminge van de Sou Sives,

ende Sengadjj’s van ’t Eiland Ternate.
reprèsenteerende den Ternataanschen Raad,
gepasseert , ende aan zyn broeder, Kitsijll
Aaly, Capitein Laoet, verleend is, waar

van by Konink vyf alleensluidende ondertee-

kend heest, den eenen, om aan den Ed. Heer

Generaal, den tweden, om de Heer Gou
verneur in Amboina toegezonden te werden

den derden voor hem , den vierden by ons te
behouden, ende den vyfden, gemelden Capi-
tein Laoet mede te geven. In kennisse des
waarheid hebben dezen , en d'andre, met

onze gewoonlyke signature onderteekent. Ac

tum Maleyo in t Fort, ady primo Juni

1628. Was geteekent , Gillis Zeyst, Pie
ter Wagensveld, Nicolaas van Dort
mond, Cornelis de Meyer, Daniel Ol
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ton Henrik Harousen.

Deze Prins quam in Augustus 1628

met zyn Vloot voor Assalioedi, juist op
een tyd, dat daar een aardbeving was
een quaad voortecken voor den Inlander

dat hy hier niet veel goeds verrichten
zou.

Hy bragt Kimelaba Loebpe, zoon van
Kimelaba Adja, en neef van Leliato, me-

de, om hem, zoo de nood zulks ver-
eischte, in Leliato's plaats hier aan te stel
len.

Den 14 October quam hy met 14Co-
racora’s voor ’t Kasteel, wierd deftig in-
gehaalt, en gaf groote hope van hier wat
goeds te zullen verrichten; dat hy ook
zekerlyk gedaan zou hebben, zoo de ja-
loerse Kimelaba Leliato hem in alle voor-

vallende gelegenheden heimelyk den pa¬
niet afgesneden had

Hy verbood aanstonds, hiergeen
vreemde handelaars meer te dulden,ge-

bood opentlyk de Macassaaren als vyan
den weg te jagen, en maakte daar op
met Leliato, en die van Loehoe, Cam-
bello en Lessidi, een nader accoord mef

den Heer Landvoogd, van inhoud,als
men hier ter neder gestelt vind:

Contract gemaakt by den Ed.
Heer Gouverneur Philip Lu-
cassoon, met den Kimelabo

Leliato, Kaitsjili Aali, ende
de Hoofden van Loehoe

Cambello, en Lessidi, den
20 October 1628.

Na dat, ontrent de zes of zeven jaaren
gepasseert, zeker different tusschen den Gou
verneur, wegens den Prince in Holland,
en den Stadhouder, en Hoofden van de om-

leggende Eilanden en dorpen van Amboina
ende Ceram, wegens den Koning van Ter-
nate, is ontstaan invoegen niet alleen in

oneenigheit met den anderen geleeft, maar
de zaken zoo verre geloopen zyn, dat toi
feytelykheid, en termen van hostiliteit, con-
sequentelyk tot ruine en verderf van beide

volkeren en vrugten geprocedeert hebben
zonder nogtans met voorweten, en special-

ordre van hare respective Souverainen daar
toe gelast te wezen, daar over in agting en
memorie genomen hebbende , dat de onze voor
dezen bondige alliantien, en beraamde con¬
tracten tusschen den gemelden Prince in

Holland, ende den Koning van Ternate,
gemaakt hebben, zoo zyn buiten reden, en
met arrogantie gedagte vasallen uit eigen
motive met ons in questie geraakt, tot zoo
verre , dat zelfs ook tot een oorlog vervallen
zouden hebben, dienvolgende willende in de
zen voorzien, weeren alle misverstanden, en

calumnieuse gerugten, uit onze landen van
Amboina en Ceram voornoemd, den Konink
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van Ternate, Sulthan Adjal, Emier el

Moemenin Hhamza, Nasseron Minalahi

Sjah, en gezamentlyk den Ternataanschen
raad, en respective Stadhouder besloten, ge-
last, en geauthorizeerd hebben den Admiraa
van der zee, Kaitsjili Aali , om met een

armade van Correcorren , zich te trans-

porteren in onze Landen van Amboina en
Ceram, om aldaar onze perzoon te repre-
zenteren, en uit kragte onzer verleende
commissie, en brieven van credentie, af te
handelen, te regten , en te bevredigen alle
verschillen, en differenten, in die quartic-
ren, by verloop van tyd ontstaan, en weder
als oude vrienden, en bondgenoten in vrede
en ruste te doen leven , zoo is 't dat wy
Kaitsjili Aali, bekledende zyn Majesteits
perzoon, in ’t Kasteel van Amboina, ge-
convoceerd hebben den Stadhouder des Ko-
ninks, Leliato, de respective Landvoogden

devan Lochoe, Lessidi, Cambello ,
Hoofden van de omliggende Eilanden, en
dorpen van de Oelisiwa’s, en Oelilima’s
gezamentlyk den Konink van Ternates on-
danen, ten overstaan en als getuigen daar
toe geroepen, alle principale myne byge-
voegde Raaden uit Ternate, als Makjan
ter eenre , ende de Ed: Heer Philip Lu-
caszoon, Gouverneur van ’t Kasteel en
dependentie van Amboina, benevens die
van zyne Raaden, als de naturele uii
den Landraad , wegens de Hoog. Moog.
Heeren Staten Generaal, den Prince van
Orangie, mitsgaders de Ed: Heeren Be-
windhebberen der geoctroyeerde Compa
gnie van de Nederlanden , ter andere
zyde, dewelke ider in 't byzonder gesusti-

neert, gemoveert, en geprobeert hebben di-
verse differenten , verschillen , gepasseerde

actien en onheilen, in voegen na dat wy

de zelve aan wederzyden grondig doorzogt
en verstaan hebben wy Kaitsjili Aali
en Gouverneur Philips Lucaszoon, voren

gemeld, met voorweeten en toestemminge
van den Stadhouder, Landvoogden, en
Hoosden respective van de Oelisiwa's en
Oelilima’s, groot en klein, onderdanen
van zyne Majesteit, zyn overeen geko¬
men, geaccordeert, vereenigd, en bevredigt,
onder de artikelen hier naar gementioneert,
zynde, en luidende aldus

Eerstelyk, beloven wy Gouverneurs,
en wy al te zamen Hoofden van de Oe-
lisiwa’s en Oelilima’s, te vergeten en niei

meer in gedagten te nemen alle gepasseerde
verschillen en misverstanden, zonder van de
zelve iets te moveren, maar zullen met
den anderen woonen, en handelen als ge-
trouwe vrienden, en bondgenoten, zonder
ligtveerdig eenige calumnieuse rapporten te
gelooven, voorders zal 't des Koninks on-
derdanen, Mohhammedisten, vry, en tot
hare geliefte staan, om aan ’t Kasteel,
ofte andere plaatzen, haren handel te dry-
ven, van gelyken zullen de Nederlandse

ONSCHE
Vasallen , t zy dan Christenen ofte 1628.
Mohhammedisten, vry op al des Koninx
plaatzen haren handel doen.

Ten anderen, beloven wy, gezamentlyke
Hoofden van Loehoe, Cambello, Lessi-
di, Hitoe, en de omleggende Eilanden
ende dorpen, dat wy aan de Nederlan-
ders alleen zullen verkoopen en doen leve-
ren, nu en naar dezen, droog, schoon en¬
de wel geconditioneert, alle onze giroffel-
nagelen , volgens de oude contracten, ende
zullen dezelve voor de Portugeesche Bbaar

betalen zestig realen van achten, dienvol¬
gende ons mede verpligten , aan niemand
anders als de Nederlanders, eenige nage¬
len te verkoopen, ofte leveren.

Voorders beloven wy voorgemelde, ag-
tervolgende de ordre des Koninx, en die
van Kaitsjili Aali, representerende zyn Ma¬
esteits perzoon, dat wy niemand admit¬

teren, alliantie met den zelven aangaan,
handel dryven, nogte acces op onze stranden
gedogen, nog eenige vreemdelingen, ofte
Kooplieden, ’t zy dan Europische ofte In-

diaansche natie, directelyk ofte indirectelyk,
toelaten zullen daar te komen, en zoo het

gebeurde dat eenige quaadwillige Hoofden.
ofte dorpen, dezen gemelden Koninks last niet
en agtervolgden, en dienvolgende loegank aan

eenige vreemdelingen gedoogden, zoo zal het
aan den Gouverneur en Kimelaha geoor-
loft wezen, de zelve vreemdelingen met ba¬
re vaartuigen vyandelyk aan te tasten, ende
dorpen die deze des Koninks ordre niei

prompt agtervolgd hehben, mede vermogen
te destrueren , alzoo de Konink van Ma-
cassar, en de Konink van Ternate, in ter-
men van oorlog jegens den anderen staan , dien
volgende aan alle zyne bondgenooten verzocht
heeft de gemelde Macassaren overal te wa¬

ter, en te lande te vervolgen, en is t mo¬
gelyk, te destrueren.

Ingevalle de Konink van Macassar ceni-
ge magt, ofte armade in deze quartieren.
en herwaard overzond, om cenige invasie
ofte overlast in de Eilanden, ofte plaatzen
van des Koninx onderdanen te doen , zo0
heeft de Gouverneur van ’t Kasteel in
Amboina van zyne zyde beloosd de zelve

met de presente en toekomende macht jegens
zodanige oppressie te helpen protegeren, van
gelyken zoo eenige macht van vyanden t
Kasteel, ofte des zelfs onderdanen, quam
offenseren, zoo beloven wy gezamentlyk van
de Oelisiwa's, en Oelilima’s, den gemelden

Gouverneur in alles naar ons vermogen te
helpen, en te assisteren.

Zoo het gebeurde , dat eenige plaatzen ofte

dorpen, zich jegens haren Heere vergrepen
ofte quamen te rebelleren, zullen de Gou-
verneur en Stadhouder des Koninks de zel-

ve rechten, of wel naar gelegenheit, vyan¬
delyk aantasten, en tot gehoorzaambeit bren¬
gen. Van gelyken beloofd de Gouverneur
die van Loehoe, Cambello en Lessidi
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1628. zoo om ryst, of andere zaaken mogten ver-
legen wezen, de zelve tot haare nooddruft
te assisteren, en by de respective Kooplieden
vat civielder te doen verkoopen, als ordina-
rie, en courant verkocht werd, namentlyk
dat wegen den lossen ryst haar een gantang
op yder reaal meer, als aan ’t Rasteel, ver-
kogt werd, zal geleverd werden, insgelyk.
den ryst in balen, voor z réaal van agten
ider baal.

Nopende de prys van de Chormandelsche

en Suratse klecden, heeft de Gouverneur

mede geaccordeert te agtervolgen, de lyst en
prys , daar over in Ternate beraamd, be¬
houdentlyk, dat geene in betalinge voor na-
gelen zullen opgedrongen worden, maar zel
t zelve tot haar eigen geliefte wezen om

wel contant, ofte kleeden daar voor, te ne¬
rnen.

Voorders; zoo t geviel dat eenige Ne¬
derlanders, ofte naturele Amboineesen, naar

Loehoe, Lessidi, Cambello , ofte eenige

andere des Koninks plaatzen, quamen over¬
loopen, en zullen de zelve niet vermogen
Mohhammedist te maken; maar zal de

Stadhouder, of andere Hoofden, gehouden
wezen de zelve weder aan ’t Kasteel t.

zenden , insgelyks en zal de Gouverneur
geen overgelopen Mohhammedisten vermo-
gen Christen te maken, maar, als voren, dic
mede den Stadhouder des Koninks overle-

veren , zoo daar eenige slaven quamen aan
’t Kasteel loopen, en zal de Gouverneur
de zelve niet vermogen Christen te maken,

maar dezelve geboeid weder aan den Stad-
houder zenden. Desgelyks en zal de Stad
houder geen verloopen slaaven van het Ka-

steel vermogen Mohhammedist te maken;
maar als voren gehonden den Gouverneur
doen overleveren, en zullen de zulke , die
de slaaf, ofte slavinne, als lyfeigen toekomt,
voor berg-loon van de zelve vyftien realen

van achten gehouden wezen te betalen. Ver-
der in gevalle eenige dorpen, ofte particulie-
re perzoonen, uit hun eigen moetwil, ofte
motief , hun onderworpen te rooven, imand
verradelyk te vermoorden, of de landvruch-

ten te verderven, aan wien van des Gou-
verneurs , ofte des Kimclaha’s onderda-
nen , 't zelve geschiede, ende de Gouverneur
aan den Stadhouder daar over justitie ver-
zogt, ofte dan dat de Stadhouder over gelyk
delict recht van den Gouverneur vorderde, en

dat zoo wel aan den een, als de andere zy-

de geen behoorlyke satisfactie gegeven, ende
opregte justitie gepresteerd wierd, zoo zullen
naar verloop van een maand naar dato vayn
de insinuatie, de Gouverneur ofte Stad
houder, den zelven vermogen te destruee-
ren , en hem zelven te rechten, zonder dat

by den respective gesustineerd zal mogen wer¬
den, dat daar in qualyk, of niet conform de
unie, gehandeld ware , en zoo imand met
moedwilligheit tegen imand ingenomen ge¬
weest is, zoo zal zoodanige revengie jegen.

KEN.
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de particuliere plaatzen geexecuteerd, enin

t werk gesteld werden, als men zal redelyk
vinden , zonder dat de andere plaatzent
zelve mede subject zullen zyn, ofte den last
van de ander hen gemeen wezen zal.

Zoo daar imand verzocht eenige schulden
’t zy comptant ofte van kleeden by de Koop-

lieden in de respective dorpen te maken, on-
der conditie de zelve op t gewas, ofte na ec.
nige tyd en maanden, te betalen, ende na
de expiratie van de tyd hen absenteren, zoo
zal de Gouverneur, of de Stadhouder,
gelicentieerd wezen, en vry staan, den ge¬
melden debiteur te doen opzoeken , en aan den
dag brengon, en de zelve zoo lange in pri-
vate apprehensie, of gehoeid houden, tot 'er
tyd de schuld behoorlyk afgelegt, en betaalt is.

Vorders zullen des Koninks van Terna-
te ’s Vasallen , tot gerief van den handel in
ryst ofte kleeden, of tot presentatie van de
vruchten, ter plaatze daar zulx vereischi
werd , op t verzoek van den Gouverneur
gehouden wezen aan te wyzen zekere be¬
quame plaats, daar de inwoonders ter eer-
ster instantie een gerieffelyke wooninge, bui-
ten kosten, zullen moeten maken , doch naar
’t zelve eens behoorlyk in effecte gebragt zal
zyn, zal de Nederlandsche Compagnie

gehouden wezen tot eigen kosten, al t gene
daar aan gebreken mogte, te doen répare
ren : insgelyks zoo ’t geschiede , dat eenig ver-
schil quam te ontstaan, ter oorzake de respec-
tive Kooplieden niet opregt met de inwoon-
ders handelden, ofte eenige overlast deden,
t iware dan in 't stuk van den Godsdienst,
of omtrent de vrouwen en kinderen, of dat
de soldaten eenige questie moveerden, en zal
men ter oorzake van dien niet mogen tot de

wapenen procedeeren ; maar ’t zelve den

Gouverneur aangeven die, naar behoore-
lyke inspectie van de zaak genomen te heb-
ben , beloofd de zelve naar exigentie, ten o¬
verstaan van ’t gansche dorp, publyk te doen
corrigeren. Belangende ’t stuk van een iders
onderdanen en jurisdictie, hehbben de voor-
gemelde Capitein Laoet, en de Gouver-

neur, aangenomen ’t zelve by der hand te
nemen , op t gevoeglykste, en opregste te
confesseren en te verhandelen. Ook beloofa
de Capitein Laoet, ’t zelve den Konink
in Termate, en de Gouverneur, dit aan den
Gouverneur Generaal te exhiberen , ten
einde ’t zelve by de respective magten mag
werden geapprobeert , en van waarde ge¬
houden, naar velke voorgaande approbatie
de zelve in deze quartieren aan den Gou-

verneur en Stadhouder, mitsgaders de ver-
dere Hoofden van des Koninks onderdanen.
zal overgezonden werden, op dat ider dien
volgende zyne onderdanen kan richten, be¬
houdentlyk dat ider, de Gouverneur, ofte
Stadhouder, in volkomen bezit zal houden
zoodanige plaatzen en jurisdictie, als te de-

zen tyde ider pretendeert, ende in possessie
heeft, zonder dat de een des anders onder-
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danen eenigen overlast zal vermogen te doen;
Mohhammdaanen zullen geen Christenen

en Christenen geen Mohhammedisten
vermogen gemaakt te werden, maar zal een
ider vry ftaan zyne onderdanen naar zyne
manieren te buigen, ende zoo het geviel, dat
des Gouverneurs onderdanen, ofte des Stad-
houders, Vasallen des Koninks, bare re-

spective Hoofden niet behoorlyk gehoorzaam
den, zal de een den ander op zyn verzoek
assisteren, dog zo by zich magtig, en ge¬
disponeerd vond, om ’t zelve alleen te ver-
richten en uit te voeren, zoo zal de een op

des anders proceduren niet vermogen te re-
procheren

Al het welke wy, Capitein Laoet,
Kaitsjili Aali, ten overstaan van alle mync

raadsperzoonen respective, Hoofden van Ter-
nate, en Makjan, en de Stadhouder
Landvoogden en Hoofden, Oelisiwa’s,
en Oelilima’s van Amboina en Ceram,
gezamentlyk de Majesteits van Ternate’s
onderdanen van wegen den voorgemelde zyne
Majesteit van Ternate, en de Gouver-
neur Philip Lucassoon, uit den naam van
den Gouverneur Generaal, Jan Pieters
zoon Coen, gezamentlyk, die van onze,
en die uit den Landraad van Amboina we-

gens de Hoog Mogende Heeren Staaten Ge¬
neraal , den Prince van Orangie, ende
Bewindhebberen der Vereenigde Geoc¬
troyeerde Oost-Indische Compagnie van
de Nederlanden , goedgevonden, en besloo-

ten hebben, gelyk wy de een aan de ande
beloven, 't zelve met getrouwe en opregte
gemoederen te onderhouden, en te doen on-
derhouden , in teeken van dien hehben wy
Capitein Laoet, Kaitsjili Aali, en Gou-
verneur Philip Lucaszoon, yder particu

lier bier onder onze gewoone signature , en
zegelen gesteld, gelyk wy mede den Stad-
houder van Loehoe, de Landvoogden en
Hoofden Oelisiwa’s, en Oelilima’s van

Amboina, ende Ceram voorgemeld , yder
voor zoo veel hem aangaat, hebben geteekenc
eenen van gelyken inhoud, als dezen, ende de

zelve op ons Wet-boek be-edigt, gelyk wy
tot meerder en bhondiger affirmatie onze re
spective gewoone ondertckening onder dezen
gesteld hebben; waar nevens wy Hoofden
ende Raaden van de Ternataansche en
Makjanse armade, en die uit den Landraad
van Amboina, ons als getuigen constitueren.
tot verificatie van ’t welke wy dezen mede
ondertekend, geschreven, gearresteerd, en be¬
sloten hebben, in ’t Kasteel van Amboina de-
zen twee en twintigsten dag der maand Ra
biul-awal in ’t jaar des Propheets Mo¬
hhammed’s, duizend agt en dertig. Stilc
Romano den 22 October A. 1628. Actum
in ’t Kasteel van Amboina, datum ut
supra, en was geteekend, Philip Lucas-
zoon, Gerard Westerman, Nicolaas
Maarsman , Johan Ottens, Timon L.
Copel, Jan de Meyer, Salomon de Waal
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1628,lager stond het merk van Kimelaha Leli-

ato, het merk van Orangkai Parmatta,
’t merk van OrangKai Tanahhitoe Mes¬
sing, ’t merk van Kaitsjili Aali, ter zy-
den stond Manuel, Koning van Kilang
’t merk van Thomas de Silva, Konink
van Soya, ’t merk van Don Andrea,

2Hoofd van Halong, Gaspar de Fretis,
merk van Don Pedro, Hoofd van Hoe-
toemoeri, ’t merk van Antoni de Costa.
Hoofd van Mardika, ’t merk van Antoni
Tawiri , Hoofd van Tawiri , ende het

merk van Steven Ticera , Hoofd van
Pauta.

Hy bleef twee maanden lang aan ’t Zyn na-

Kastcel, ’t zy om na deze en gene zaa-der Ac-
coordken naaukeurig te vernemen, of wel om
met diezich tegen beide de Kimelaba's, die we
van Loe-

wenschten, dat hy al weg was, sterk te
100

maken. Terwyl hy hier was kregerCambello

en Lessidideze en gene geschil met de Amboine
162 8.sen, dat nu en dan al vry hoog liep, zoc

dat zy hier en daar al wat klop kregen.
Hy vertrok eindelyk , na zeer nobel

van den Landvoogd onthaalt te zyn, den
: December na Hitoe, alwaar men hem

groote eer aandeede en groote geschenken
toekomen liet

Van daar vertrok hy na Loehoe daar
hy met geen minder eer ingehaald, en
met heerlyke geschenken als opgehoopt
wierd. De een zond hem fraaje kleeden,
de ander groote gongen, en zommige
andre fracijgheden t'huis, die zamen wel

zooo Ryxdaalders in waarde beliepen.
Na daar ook wel onthaalt te zyn, ver- Zyn

gaderde hy ten eersten weer zynVloot vertrek
van ’t Ra-by een, die tot 35 Coracora’s aangroei-
steel nade, waar mede hy voornemens was na
Hitoe en

Cerams Zuid-kust te gaan, om de ge- Ceram.
vlugte Bandaneefen op te vangen, zoc
hy voorgaf ; maar de ware redenWas

maar, om daar zyn beurs te vullen.
In’t jaar 1629 stak hy van Loehoe af- Komst

en vond, op Ihamahoe gekomen , den an de

Heer vanHeer Lucaszoon , om eenige verschillen
Lode-te vereffenen; op welke tyd ook de
tein.

Heer Gysbert van Lodestein, staande als
Landvoogd na de Moluccos te vertrek-
ken, hier aangierde

Ondertusschen gaf de Prins Aali daar

voor, na Cerams Oostkust te willen gaan,
om eenige dorpen de schatting, in 30 ja-
ren niet betaald, nu te doen uit keeren.
Men raade hem dit sterk af, zeggende
dat dit onderdanen van de E. Maatschap-
py waren, en dat hy hen, wilde hy wel
doen, niet moest lastig vallen; doch hy
volgde zyn kop; hoewel hy een maand
daar na onverrichter zake weer op Loe-
hoe quam, alzoo die dorpen hem niets
hadden willen geven.

In deze tyd verscheen hier op Hitoe
een
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1629. een vaartuig van Java, door Radja Boe¬
En van kit, of den Vorst van Giri, aan hen tot

een vaar- onderhouding van de oude vriendschap
ruig van gezonden, alzoo der Hitoeësen voorou-
Giri. ders Javaanon van afkomst zyn. Dit was

het voorgeven; doch wy zagen ’t voor
een smokkelaar aan, die alleen om nage-
len hier quam. Men haalde derhalven
dit vaartuig aan, nam 4 a slieden daar af
m arrest, en onderzocht dit alles naau-

keurig, dog de Hitoeesen, niet weinig
hier over geraakt, schreeuden dat men
hunne stranden violeerde , hun recht
krenkte, en hen als onderdaanen handel¬

de, daar zy niet verder als bondgenoo
ten wilden aangezien zyn, ’t geen zoo
verre ging, dat zy op ’t laatst met ont

niet meer wilden te doen hebben.

De zaak raakte eindelyk door tusschen-

spraak van Aali uit de weg, en men liet
de gevangenen los

Ontrent dezen zelven tyd vielen dieAfva
van Assaloelo en Larike van ons ook afvan die

van Assa niet uit zich zelve, maar door Leliato
loeso, ei aangezet, die hen geraden had onze par-
Larike. ty te verlaten, en zich maar na de last

van de Ternataanen te reguleren.
Ondertusschen was een menigte vanSmok

Macassaarse en andere vaartuigen in dekel-vaar.

tuigen,1 maand Februari op Boero’s Zuid-zyde, 15
Boero Jonken, en ; Gorops Gzckere roof-vaar-

tuigen) sterk, op Waysama ten anker
gekomen, waar na toe de meeste nage
len vervoerd wierden.

De onzen, dit wetende, hadden daar

onlangs 2 vaartuigen van Java verovert;
dog de Boeroneesen wilden ons de Java-
nen niet over geven , om dat het hun
geloofsgenooten waren.

De Heer Landvoogd tydig berigtDaar

hen de hier van bekomen hebbende , liep met
Land- 18 Coracora’s na Boero; maar daar hoo-
voogd rende, dat zy 't al ontsnapt waren, gier-
gaat op

de hy op Mampa aan, daar hy den Prins
zoeken

Aali vond.

De Landvoogd, ziende, dat ’er vanWat hy
daar ver-onze klagten over de moord op Cam-

bello niets quam, geraakte met dien Prinsrigt.

in een hevig gesprek, verwytende hem,
dat hy met zyn aanwezen alhier noch
niets gevorderd , dat hy de zaaken eer
erger, dan beter, gemaakt, ja dat hy de
arme Amboineesen maar door schattin

gen uitgemergelt, en zyn zakken wel
gevuld; maar in onze zaaken, waar o-
ver wy regt eischten, nog niet het min-
ste gedaan had, eischende verder een an-
deren Kimelaba tot ons genoegen op Loe¬
hoe in plaats van Leliato, met welken
wy niet konden te regte komen, dewyl
hy onverdragelyk trots en kribbig was
Hoe zeer hem dit op zyn Prinzelyken
teen getrapt was, vond hy egter goed

den Heer Landvoogd gelyk te geven,
en hem te beloven ordre hier ontrent te
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1629.zullen stellen, en Leliatouit Ambon tever-
voeren; doch ’t was zoo verre van daar,
dat Leliato zelf al ’t volk van den Prins
terwyl hy op Manipa was, weg druipen

Brengtdeed. De Landvoogd, op zyne beloft
arike engerust, vertrok van Manipa, gierde of

Assaloelo
Larike aan, en bragt, door bemiddeling weer on-

der ons.van Capitein Hitoe, die twee afgevalle
ne dorpen weer onder onze gehoorzaam-
heid , alzoo zy voorgaven door Leliato
hier toe verleid te zyn.

CapiteinBy de komst der schepen van Batavia
Tepilzag men Capitein Tepil, en maar twee
keert vander Ambonsche Orangkaja’s, weerir
Batavia

Amboina verschynen, alzoo de twee an-
dere , te weten , Manuel Castanja, en
Paulo Gomis, op Batavia overleden wa-

ren. Oim dezen Capitein met alle be¬
denkelyke eere in te halen, wilden die van

Hitoe hare Coracona’s van strand in zee
brengen. Men verbood hen dit, waar
over zy zeer gestoord waren, meinende,
dat wy niet vermogens waren dit te doen,
alzoo zy zeiden maar bondgenoten te
zyn.

Vergeef-Men vernam ook van de overgekome
beleg desne vrienden, hoe de Soesoehoenan van Ja-
716t

va, de stad Batavia vrugteloos van Augu-hoenans
stus des voorleden jaars tot Decembervan Bara-

toe belegerd hebbende, onverrechter za-via.
ke, en met groot verlies, genoodzaakt
geweest was af te trekken.

HalaenesTerwyl Capitein Hitoe na Batavia was
gedrag by

had men ’t bewind van zaaken zoo lang
Tepils af-

aan zyn zoon Halaene toevertrouwd ; wezen.
dog hem den ouden Samsamoe, een na-
zaat uit ’t vermaard geslagt der Tanihi¬

toemessens, als zyn raadsman bygezet
Samsa-Deze wulpse jongeling, die vry brusk en

A gaver,ertrots was, voerde een grooten staat
zynen

lyfwagt , een zaak, die men onderdehoog-
Amboineesen niet gewoon was te zien, moed
en dat zelf dien ouden gryfaart Samsamoe misnoegt.
zoo verveelde , dat hy, na de weder-
komst van den ouden Capitein Hitoe,
van den Landvoogd verlof verzoeht, om
zich met Hausihol, en een deel van Hi-
toe Lama, op Capaha neer te mogen
staan, gelyk hy deed, gansch niet vol-

daan over ’t groot gezag, dat zich Ca-
pitein Hitoe, en zyn trotse zoon, be-
gonden aan te matigen.

Die van Mamalo, mede over de Hi- Gedrag
an dietoeesen niet voldaan, hebben zich ook
van Ma¬van hen afgescheiden, dog dit was om
malo.

hcimelyk met de Ternataanen te heulen

t welk ons door Capitein Hitoe gezegt
zynde , zoo wierden ’er vyf voorname

mannen van die van Mamalo gevangen,
en in ’t Kasteel gezet, ’t geen hen zoc
verbitterde , dat zy dreigden Capitein
Hitoe den oorlog aan te doen; doch zy
waren in September weer vrienden,
vooral op ’t los laten der gevangenen.

Ontrent dezen tyd kreeg men hier uit
Bam-



Die van
Manipa
na Boero

vertrekt.
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1629. Banda berigt van een zware aardbeving,
Aardbe¬ in dit jaar daar voorgevallen, waar van

ving in wy onder de stoffe van Banda zullen
Banda, er

spreeken.
nier. Men had de zelve ook hier gevoeld;

dog zy moet hier zoo zwaar niet geval-
len zyn, aangezien ik 'er niet byzonders
van aangeteekent vind.

Zekere Kaitsjili Labatta, hier vanVuilen
Boeton met eenig volk gekomen, regttetoeleg

van Kaits n Augustus dezes jaars 1629 cen leelyke
sili Labat- zamenrotting ontrent het Kasteel aan;
ta. hebbende verscheide getrouwde vrouwen

en slaven eerst heimelyk verkogt, en
hen daar na verleid, om met hem weg
te vlugten, van welke eenige agterhaalt,
twee mannen opgeknoopt, en twee vrou-
wen gegeesseld wierden.
De Prins Aali,die bevorens een Vloot vanSlegten

35Coracora’s had, kon ’er nu niet meer alsstaat van

Prins Aa-vier te voorschyn brengen, die hy belast
li. had op Manipa en Kelang te vertimme-

ren, houdende zelf op Bonoa huis, daar

hy de beide Kimelaha's wel by zig hield,
onder de naam van met hen te raadple
gen, maar die ondertusschen dagelyks
werk maakten, om zyn volk in stilte
van hem te doen verloopen. Hy hield ze
meest by hem, om hen te beletten hem

eenig quaad te doen; maar zy wisten hem
vonderlyk te blindhokken, en in zyn
weerwil, hun oogwit te bereiken.

Ondertusschen had Koning Hbamza,
van alles, dat by hier gedaan had, zeer
net berigt bekomen, dat hem noodzaak-

te Calimbatta als gezant na Amboina te
zenden, die, in of voor September hier
gekomen zynde, hem ’s Konings mis-
noegen over zyn gedrag deed weten.

Hy keerde daar op na Manipa, en
zond, dewyl hy nu by zyn eigen Koning
zoo wel, als by ons, zich stinkende ge-
maakt had, dezen Calimbatta als gezant
nia den Koning van Macassar, eischende

van hem uit naam van zyn Koning de
Landen, die hy den zelven afgenomen
had, of bedreigde hem andersins den oor-

log aan te doen.
Behalven dezen Calimbatta zond Ko-

ning Hhamza nog eenen Sengadji Cajo
na Amboina, met mondelingen en schrif-
telyken last, om na ’t gedrag van den
Prins Aali onderzoek te doen, en zelf

om ’s Konings misnoegen daar over aan
den Heer Landvoogd Lucassoon bekend
te maken. Hy quam hier den 24 No-
vember, en niet lang daar na vertrok
Prins Aali van Manipa na Boero, zet-
tende zich op Waisamma neder, met
voorgeven van in ’t kort na Tomahoe,
en zoo verder na Bangay (dat de Terna-
taanen Gape noemen) te zullen vertrek-
ken, hoewel hy niet anders zocht, als
de Amboinecsen zoo lang hy kon, uit te
mergelen; zoo dat men geen gissing op

NSCHE
1629.zyn vertrek maakte, voor dat de nagef-

oegst voorby zou zyn, om de Ambon-
sche gans nog dezen schoonen veder uit
den steert te plukken.

Sengadji Cajo bragt ook de goedkeu-
ring des Konings op het verhandelde en
gecontracteerde tusschen den Prins Aak
en den Heer Landvoogd mede.

Ook bragt hy mede een acte van au- Kimelaha

thorisatie voor Kimelaba Loehoe, om als Lochoe,

zesde Stadhouder in Leliaio's plaats te zesde
Stadhou-volgen, die zich daar op te Loehoe pleg-
ler des

telyk voorstellen dede. Konings.
Deze Kimelaba toonde zich in ’t eerst

(ten minsten in schyn) een vriend van ons

te wezen, duldende geen vreemde han-
delaars meer op Loehoc, en doende de

nagelen aan ons ook leveren. Hy zeide
ons ook toe te zullen bezorgen, dat wy
een steene Logie op Loehoe kregen,
hoewel dit de Loehoeneesen nietal te wel

behaagde.
HalaenesHalaene ondertusschen, die zich toen
rdrHhoekom noemen liet, en Capitein Hi-
gedrag.toe, hoe langer hoe barser werdende.,

zoo wierd de scheure tusschen hem en ’t

huis van Tamhitoemessen, en dat van
ge-Cajoan, anders Orangk aja Toeha

naamd , hoe langer hoe grooter. Ter.

dier tyd openbaarden de misnoegden
van Mamalo ons, dat zy beide hen, en
de 15Oostelyke dorpen van Hitoe dwon-

gen, alle de nagelen aan hen beiden te
leveren, die zy dan na Manipa en Boe¬
10 de vreemde Handelaars wisten ter

hand te stellen. Ook bespeurden de on-
zen klaar, dat zy dit niet alleen in

de 15 Oostelyke, maar ook wel in de

15 om de West gelegene dorpen, ge-
daan hadden.

Dat Halaëne geen vriend van ons was,
zagen wy niet alleen aan zyn trotse
taal tegen ons, maar ook daar aan, dat

hy den Orangk aja van Larike, met ee-
nige der zynen wederom na die van
Assaloelo had doen verloopen. Men kreeg
hem daar gevangen; dog die Orangka-
a wierd op verzoek van den Landrand

kort daar aan weer op vrye voeten ge-
1et.

Die van Thamahoe zich aan den eed,
A. 1621 gedaan, zeer weinig kreunen-
de, waren by de minste voorvallende ge-

ge-legenheid de zelve, die zy te voren
weest waren, dat is, groote schelmen;
maar zoo ras zy door deze of gene be¬
naaud wierden , wisten zy wel fyntjes
den Landvoogd om zyne bescherming te
verzoeken; dog hy gaf hen, met de Hon-
gi in November dezes jaars aldaar zynde,
tot antwoord , dat , zoo de Ternataa-
nen hen wat geplaagd, zy dat rykelyk
aan ons door hunne ontrouw verdiend,
en hem reden genoeg gegeven hadden,
om zich met hen in dat stuk niet te be¬

moejen,



A

1629. moejen, gewoon zynde zyne vrienden,
maar niet zyne vyanden, en meyneedi-
gen, te helpen.

Men kreeg ondertusschen met chaloe-
euTweede

pen, en vaartuigen berigt, dat de Soc-vergeefs

beleg des soehoenan Batavia in Augustus weer had
Soesoe- belegert, dog in October weder vruchte-
hoenansvan Bata-loos opgebroken, en daar op gedwon-

gen was vrede met ons te maken.via.

In dit zelve jaar was de Heer Opper-
De Heer

landvoogd Coen op Batavia den 20 Sep-oen

1629. tember overleden, en den 23 door den
door de Heer Jaques Specx als zevende Opper-
Heer landvoogd van Nederlandsch India ver-Specx, als

vangen.zevende

Opper¬ De moeite, die men in dit jaar met
land- den Javaanschen oorlog gehad had, was
voogd

oorzaak, dat men nu met den aanvangvervan-

van ’t jaar 1630 een slegt ontzet van driegen.
lichte scheepkens met geen volk, en wei-

Een van de zelvenig voorraad krceg.

strandde nog op ’t Eiland Cambayna, en
de twee andre quamen den 12 Januari in
Ambon.

Met de zelve zond de Heer Specx zy-

ne goedkeuring op het verhandelde met
den Prins Aali.

Acte van Approbatie op ’t voor-
gaande contract verlcend by

Ja¬de Ed. Heer Generaal

ques Spez, primo Maart A.
1630

Jaques Spex, Gouverneur Generaal
wegens de doorlugtige Hoog Mogende Hee-
ren Staten Generaal der Vereenigde Ne-
derlanden , zyn Princelyke Excellentie,

Fredrik Hendrik, by der gratie Gods,

Prince van Orangie ap;c. mitsgaders de
Ed. Heeren Bewindhebberen van de ge-

nerale vereenigde geoctroyeerde Nederland-
sche Oost-Indische Compagnie in In-
dien, allen den genen, die dezen zullen

zien ofte hooren lezen, saluit, doen te we-
ten.

Alzoo ’t zedert eenige jaren herwaards

tusschen de Heeren Gouverneurs wegen;
de Hoog Mogende Heeren Staten Gene-
raal der Vercenigde Nederlanden, zyn
Princelyke Excellentie, Fredrik Hen-

drik, by der gratie Gods , Prince van
Orangie &amp;c. en de Bewindhebberen der

vereenigde geoctroyeerde Oost-Indische
Compagnie zoo in de Moluccos, als in Am-

boina ter cenre, ende de Stadhouders als

Opperhoofden van de omleggende Eilanden
en dorpen van Amboina en Ceram, we-

gens de Koninklyke Majesteit van Ter-
nate in de gemelde quartieren, en de Mo¬
luccos, ter andere zyde, verscheide mis-
verstanden ende differenten ontstaan, en by
verloop van tyd zodanig toegenomen wa¬

ren, dat onze, en zyne Majesteits onderda-
H. DEEL VAN AMBolNr.
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nen daar door niet alleenlyk een geruime
tyd in groot misvertrouwen ende oneenig-
heid hebben geleefd, maar dat ook gescha-
oen stonde , tot ons en zyne Maje-
steits leetwezen , de zake in termen van
hostiliteit te vervallen, welke voorsz. mis-
verstanden , differentien, en oneenigheden
nog by de gemelde onze Gouverneur, nog
by zyne Majesteit, ofte zyne Majesteits Stad-
houders in de gemelde quartieren van Am-

boina, en Ceram, in eenige jaren niet
hebben konnen geassopieerd, ofte ter neder
gelegt werden, onaangezien dat 'er ver-
scheide conserentien en onderlinge commu¬
nicatien wegens de gemelde respective Gou-
verneurs , en Stadhouders, tot dempinge
van de voorsz. aneenigheden, zoo in Am-
boina als Termate , bier over gehouden
reweest zyn , tot dat eindelyk de Heer
Gysbregt van Lodestein, onze jegen-
voordige Gouverneur in Ternate , en

Azynen Raad, mitsgaders de Sultan
djal, Emier el, Moemenin, Hhamza

Nasseron, Minalahi sjah, Konink in Ter-
nate, geassisteerd met den ganschen Ter-
nataanschen Raad, mitsgaders den Heer
Philip Lucaszoon, onzen jegenwoordigen
Gouverneur in de quartieren van Am-
boma, geassisteert met zyn Raaden, en de
naiurelle leden uit den Land-raad aldaar

mitsgaders Kaitsjili Aali representerende
zyn Majesteits perzoon aldaar, geassisteert
met zyn Majesteits Stadhouder Leliato,
de Landvoogden van Loehoe, Cambello,
Lessidi, en de Hoofden van de omliggen¬
de Eilanden en dorpen, Oelisiwa’s en Oeli-

lima’s, op onze, en zyn Majesteits ap-
probatie alle questien ende misverstanden
ter nedergelegt , en op het minnelykste met
den anderen overeen gekomen veraccordeert,
en bevredigt zyn, onder alzulke conditien,

en artikulen, als de origineele contracten
by de gemelde respective Gouverneurs en

zyne Majesteit van Ternate, Kaitsiili
Aali, in den jare 1629 gemaakt ende re-
ciproque getekend, breder is blykende.

Zoo is 't dat wy gezien, geventileerd en
overwogen hebbende , de gemelde contracten
en conditien , daar inne gestipuleerd, zulx

als ons de zelve by onze gemelde respective
Gouverneurs van Amboina, ende de Mo¬
luccos toegezonden zyn, de zelve met ad-

vys van onze Rade naar bare forme en

inhoude gelaudeerd, geapprobeerd en gerati-
ficeerd hebben, gelyk wy die lauderen, ap-
proberen, en ratificeren mits dezen, belasten,
en bevelen derbalven alle Gouverneurs.
Presidenten, Commandeurs, en Opper-
hoofden, die van wegen de Hoog Mogende
Heeren Staten Generaal, der Vereenigde
Nederlanden, zyn Princelyke Excellen-
tie, ende de Bewindhe bbers der geoctro-
yeerde Oost-Indische Compagnie uit onzen
name jegenwoordig in de quartieren van Am-
boina , ende Ternate gouverneren en com-

maen-

163c.
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manderen , de gemelde contracten op alle

plaatzen, onder baar gezag, en gehoor-
zaambeid sorterende, in alle haar leden vol¬

komentlyk ende religieus te observeeren, en
te doen observeeren, mitsgaders tegen de con¬
traventeurs van dien , op ’t rigoreuste
te procederen , en te doen procederen.
op paene van te vervallen in de boog-

ste straffe, alzoo wy zulx tot augmentatie
van de onderlinge vrindschap, en vermeer-
dringe van de mutuele commercie ten besten
van den Ternataanschen, en onzen staat,
mitsgaders afbreuk van onze algemene vyen-
den , alzoo bevinden te behooren. Onder-
stond.

Aldus gedaan in t Kasteel Batavia de-
zen eersten Maart A. 1630. Was getekend

Jacques Spex.

Smol- Ondertusschen waren eenige vreemde
kel-vaar- vaartuigen, bestaande in twee Macassaar-
tuigen op sche Jonken, en twee Galeyen, op Cam-
Cambel

bello en Lessidi gekomen, welke denlo en Lef-
Landvoogd met 4 Coracora’s den 17 di-sidi.
to ging opzoeken; dog zy, reeds in staat
van verdediging geraakt, deden hem met
verlies van vier dooden wyken, konnen-
de hy nog den Prins Aali, nog Kimelaba
Loeboe, bewegen, om iets tegen haar te
ondernemen.

De Boetonsche Koning maakte ons

ondertusschen ook ’t gezantschap van
Aali na Macassar bekend, waar over hy

zeer vreemde gedagten had. Men deedBerich
wegens met de gekomene scheepen, en eenige
Aalis ge gehuurde borger-chaloepen, zoo veel,
zantschap als men kon, om de vreemde handelaars,
na Ma¬

die wel 16 sterk op Lessidi, en Cambello
r

geweest waren; te beletten met de na
gelen door te gaan; dog doorhard weder
gedwongen weer na huis te keeren, had-
den zy hen dit niet konnen beletten.

De Landvoogd zond eenige gecom-Kaggs
des Land mitteerden, om over de Kimelaba's by
voogds Kaitsjili Aali, als schenders der contrac-
aan Aali

ten, te klagen, dog hy gaf tot antwoord,over de
dat het maar slegte lieden waren, die hyKimela-

ha’s verlof gegeven had, om dat ze tegen de
wind niet weer op konden komen.

Dus zag de Heer Landvoogd, dat de
cene Ternataan zoo goed als de ander.

en dat 'er geen van hen allen in Ainboina
was, die zich of aan ’s Konings bevelen,
of aan onze contracten, eenigsins gele-
gen lieten zyn, maar dat ider van hen
maar zogt zyn beurs te vullen; ’t geen

Aali te meer deed, dewyl hy by al de
Inlanders nu zeer gehaat, en in zulken

veragting by die van Hitoe ook geraakt
was, dat zy hem de dogter van den over¬
leden Arigoena, Tepils oudste zoon, die
hy ten huwelyk verzogt had, rond uit
weigerden.

Vertrek Hy vertrok derhalven in Mey van
van dien Waysamma na Tomahoe, daar hy zich
Prins.

NSCHE
met 4 Coracora’s in een huis; op ’t water, 1630.
gebouwd, onthield.

De Heer Lucassoon, over dien eersten Moeje¬
togt der 2 scheepjes en der chaloepen lykheden

met dieniet voldaan, rukte met 4 schepen en
an Cam-18 Coricora’s na Cambello en Lessidi.
ello

om die vreemde handelaars te straffen,
dat egter weder op de voorspraak van
Kimelaba Loehoe, en verscheide Orang-

Raja’s, belet, en uitgesteld wierd, al-
zoo men beloofde, dat het de laatste zyn,

en dat zy ook zonder eenige nagelen ver-
trckken zouden. Te meer moest de
Heer Landvoogd dit inschikken, ver-
mits liy niets magts genoeg had, om die

van Cambello, daar vry wel versterkt.

met hoop van goed gevolg te konnen
aantasten, alzoo zy verscheide vastighe-
den hadden, voor al op zekeren heuvel,

daar zy niet wel te genaken waren.
Hy vertrok dan met de Coracora’s

weer na huis, zendende 15 der zelve op
den 20 May na Cerams Oost-kust met

eenig voll-, om dezelve te straffen, over

dat zy op Tobo zeven Coracora’s kl’ar
maakten, om op die van Banda op roof
te gaan; gelyk zy dat het geheel voor-
gaande jaar, op ’t aanstoken der gevlng-
te Bandaneesen , gedaan hadden ; doch

hard weder dreef hen, met verlies van
drie Coracora’s, na huis

De Heer Lucassoon, nmiet zyn Vloot van D¬

Land-Loehoe vertrolcken zynde, had met ee-
voogdnen ’t comptoir aldaar geligt, dog ot
icht ons

verzoek van de Inlanders twee manner comptoir

in de verlatene Logie gelaten. opLoc¬

Onde tusschen gingen zy daar met de hoe
vreemdelingen al weer den ouden gang
zoodanig , dat 'er van die vorige maar
6verhuisden, blyvende de andre ’t geheele
aar daar over, en zeggende niet te kon-

nen vertrekken, voor zy wederom had-

den , ’t geen zy aan de Inlanders hadden
uitgeborgt, dat zy uit de volgende nagel-
moesson halen moesten.

Ondertusschen was onze Logie op
Loehoe door onbekende brandstigters
in May afgebrand; doch door bestel van
den Kimelaba wierd ten eersten een be¬

ter in de plaats gemaakt waar in toen
de Opperkoopman, Jacob Janszen Pa¬
tocka, geplaatst is ; dog de Kimelaba, omKimelanha

van onze gedurige klagten ontslagen te Lochoe
Le- en Lelia-zyn, vertrok na Manipa, waar op

to règee-opliato terstont met zyn huisgezin weer
ren.

Lochoe quam, gelyk hy zedert daar ge

bleven is, en met zynen neve zamen ge-
regeerd heeft , waar uit immers klaar
bleek, dat zy met de bevelen des Ko-
nings den spot dreven, doende maar,'t
geen zy zelfs goed vonden: want zoo zy
laar eenige agting voor gehad hadden;

moest Leliato al lang, zelfs volgens mon-
delinge ordre aan den Prins Aali gege-
ven, na Ternate opgezonden zyn.

Na
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1630. Nu ging het weer op den ouden voet
met de vreemdelingen, zoo ras hy weer
deel in de regeering genomen had, zoo
dat de onzen nu klaar zagen, dat hiergeen
zalf aan te stryken, en geen ander mid-

del was , dan om ons nu zelf door de
wapenen te redden; dat men eerst on-

trent de vreemdelingen voornam in ’t
werk te stellen

Vrou- Zeker onderchirurgyn, Henrik Vrou-
wen- wenzoon, nam in Scptember voor met

zoons be een soldaat, twee vrouwen, en twe-sla-
dryf met

ven, over Hitoe en Cambello, met eenzyne aan

dezer Jonken na Macassar te zeilen, enhangers

en straf tot de Spanjaarts over te loopen.Ly
stelden dit ook in 't werk; dog wierden
op de daad betrapt, en gevangen opge-
bragt. De soldaat wierd opgehangen,
de chirurgyn onthalst; doch de andre
wierden gegeesseld.

In die zelve maand quam Halaene deHalaene:

stoute laatste maal aan ’t Kasteel, durvende uit
daad. zyn vaders naam al de dorpen van Oërien

af tot Alang toe, de beste nagelplaatsen
van geheel Amboina, voor hem van den
Heer Landvoogd afeisschen, onder voor-

geven, dat ze van ouds onder Hitoe ge-
staan hadden, ja dat ze door den Heer
Opperlandvoogd aan zyn vader, toen hy
laatst op Batavia was, al toegestaan wa-

De Land- ren; dog, na bewys gevraagd zynde.
voog- kon hydat niet toonen, behalven dat de
ontzeit

onzen wel wisten, dat dit maar verdichthem zy-

nen eisch. was , waarom de Landvoogd hem zyn
verzoek, of liever zyn stouten eisch, vlak
uit ontzey

Zyn Kort daar op wierd Halaene ziek, wil-
dood. de zich over de Pas na huis laten voeren;

dog stierf onderweeg, waarschynelyk

vergeven zynde door een Portugeesche
mistice, zyne boelin

Om nu zoo een grootmanna zynever-Ook

Samsa- diensten te begraven , heeft Samsamoe,
moes be de meergenocmde grysaart uit de stam
dryf, en

van Tanihitoemessen volgens ’s lands ge-
dood

woonte) eerst een dorp, te weten, Ha-

toemeten op Cerams Oost-kust, afgeloo¬
pen, en verscheide lieden van daar ge-
rooft ; doch in ’t wederkeeren quam hy
zelf ook te sterven.
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In Halaene's plaats wierd Kakiali, 1631.de

K,jalljongste zoon van Capitein Tepil die noge
eenige jaaren uit de stam Noessatapi in Halaene
de regeerlng bleef) Hhoekom, en Cajoan, en-hoe¬
of anders Orang Kaja Toeha, bieefkom.
nog het gezag houden uit de stam Tani-
hitoemessen.

Onder de laatste werken van den HeerDe Heen
Lucas-Lucassoon moet men tellen ’t maken van
169557cen nieuwe Stadskerk, eveneens als nu
maakt

de Maleytsche Kerk is , die ook opde een nieu¬
zelve plaats , daar die nu staat, en in we kerk
plaats van de oude Portugeesche kerk
St. Paulo, die in de maand Juli door een
storm ingewaaid was, en waar van de zee
t land hoe langs hoe meer weg spoelde,

gezet is, dat hem ook genoodzaakt heeft
de negry verder na buiten uit te leggen;
ook heeft hy in zyn tyd in de Christen-
dorpen veel nagelboomen laten aanplan-
ten, behalven dat ook nu in dit jaar zoo
schoon een nagel-gewas voor handen was,
als ’er in geen thien jaaren geweest was

Dit gaf oorzaak, dat de Heer Lucas- Schoon
nagel¬zoon alle jagten, chaloepen, Coracora’s
gewas diten vaartuigen, die hy byeen krygen kon
aar 1631.

in ’t begin van A. 1631 by Boero, en
Manipa op een kruis-togt zond, waar

Smok-door hy in Maart 21 smokkel-vaartuigen.
kel-vaar-die op dat groot gerucht aanquamen
tuigenverovert , de meeste verbrand, en vie
veroverd

daar van aan ’t Kasteel gebragt heeft.
Een van de laatste zaken, by hem ver- Goude

rigt, is dat hy aan verscheide OrangKa-hoed¬
vanden ,2’s mede zulke goude hoedbanden, als
aan dewy bevorens beschreven, geschonker
Orangheeft.
Kajas

vereerd.Daar op is zyn vervanger, de Heer
Zyn ver¬Artus Gysels, uit het Vaderland weer in

trek, enIndien gekomen,en den 24 Maart A. 1631
de Heer

hier verschenen , aan welken de HeerGysels

zyn ver-Lucassoon zyn bestier overgegeven heeft,
vanger.gelyk hy ook, na dat hy drie jaren min

24 dagen hier geregeerd had , den 23
May na Batavia vertrokken is, zynde

duar nog eenige jaren ordinaris Raad, en
Directeur Generaal, geweest, daar wy
hem weder onder de stoffe van Batavia
zullen vinden.

L2 TWEF-
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TWEEDE BOEK

EERSTE HOOFDSTUK.

Prins Aali’s vertrek na Xoela en Tamboeko , en ook na Boeton. Van waar
by aan de Heer Specx schreef. Word door den Koning van Macassar vergeven. Beschry-
ving van dien Prins. De Heer Gysels brengt eenige Amboineesen uit Holland. Als
ook de eerste Hollandsche vrouwen, twee Predikanten, enz. Ettelyke smokkelaars ver-
brand, en Kimelaha Loehoe gevangen. De Heer Gysels neemt een vaartuig met nage¬
len. Ons comptoir op Lochoe gelicht. Herstelling van dit comptoir. 't Morren van den
Inlander, over ’t kruissen op vreemde vaartuigen. Ottens als Hoofd op Loehoe gelegt.
Patacka door Leliato geborgen. De Heer Gysels verbetert het Kasteel met aarde wal-
len. Kerkelyke Commissaris hier ingevoerd. Artus Gysels, tweede Chineesche Capi-
tein. Tobo verovert. Accoord met hen gemaakt. Itawacka afgebrand. En verdre vyan-
delykbeden. Steene Logie op Loehoe. Komst van den Commandeur Antonissoon met
ontzet, waar mede de Heer Gysels die van lhamahoe aantast. Kimelaha Loehoe’s be¬
dryven. Doen 't comptoir op Loehoe weer lichten. Hy verzoend zich met ons. Guaffos
komst uit Ternate bier. De Heer Gysels verrichting voor Hatapoeteh op Kelang, en
voor Assahoedi. Komst van Capitein Hitoe by de Hongi. Staat der nagelboomen op
Hoewamohel. Die van Ihamahoe komen weer aan onze zyde. Opstand van die van
Hatoeaha. Ottens bouwd een nieuwe Logie op Hila. De Heer Brouwer agtste Opper-
landvoogd. Verrichting van den Commandeur Antonissoon en den Heer Gysels op Hoe-
wamohel. Moord door Leliato op Way, en elders De Heer Gysels na Ceram-Laoet Komst
van den Heer Commissaris van den Heuvel. Den Landvoogd dwingt hen tot accoord.
Zyne bevinding op Goeli Goeli, enz. Verdre moetwil der Kimelaha’s. Gevaar van
den Heer van den Heuvel. Verlies van den Heer Gysels op zyn tocht geleden. De dood
van Capitein Hitoe, Tepil. Door Kakiali vervangen. Zyne Authorisatie, zyn goede
belofte, en bloedige inhuldiging. Bericht van de komst van de Heer van den Heuvel.
Zyne behandeling omtrent de Heer Gysels. Zyn vertrek na Banda, en komst voor Haja.
Verder moejelykheden met den Kimelaha. Aanbieding des Konings van Siseoeloe verkeerd
door de Heer van den Heuvel opgenomen. Verdre verrichting van de Heer Hulft met
den Koning. De Heer van den Heuvels vertrck na Termate met Ottens. De Heer
Gysels verrichting met de Hongi op Caybobo, en elders. Komst des Konings van Ti-
dore op Keffing, en klagten over de Ambonsche borgers. Beschuldiging door de Heer
van den Heuvel tegen de Heer Gysels. Hooge gedachten van zyne diensten. Dat op
wind en rook uitkomt. Vyandelyke handelingen van Kimelaha Loehoe. De Heer Gy-
sels bezet Assahoedi, en verbrand het. Zyne verrichting op Lessidi. Steene Reduyt
op Larike gemaakt. Kakiali’s verraad ontdekt. Trouw der Lochoeneesen, en van
Sibori. Hun verzoek om bezetting enz. soegestaan. Kijay Sibori Laxamana komt
met den Sadaha in Amboina. De Heer Gysels voorstel aan den Sadaha. Het Noorder-
deel van Celebes door de Macassaaren verovtrd. De Loehoeneesen ontdekken veel
slingze aanslagen van Kakiali, en den Kimelaha. Dien de Heer Gyscls waarschouwd.
Zyne verrichting op Manipa. Bericht wegens den Koning van Macassar, waar van hy
kennis aan den Sadaha en Kakiali geeft. De Sadaha verzoekt ons ’t lichten van
Loehoe’s bezetting. Wat de Landvoogd daar tegen eischt. Kakiali belast de Hitoe-
ésen na t gebergte te vluchten. De Koning van Macassar zend hulptroepen aan den
Kimelaha. Verder bedryf van den Landvoogd, die t Fort Bullebak op Loehoe bouwd.
En weer na t Kasteel keerd.

Xoela, vergaderde daar by nog 7 Cora-E Heer Gysels trad den 23
cora’s, en vertrok in 't begin van’t jaarMay als zevende Landvoogd
1631 na Tambocko, dat hy weer vero-in het bestier. Pas voor zy-
verde, en onder zyn Koning bragt. Hetne regeering was Prins Aali,
jaar daar na (want wy zullen nu zien,tot November 1630 op Tomahoe noch
waar hy verder blyft) vertrok hy na Boe¬gebleven zynde , van een geheel ander

ton, ontmoette daar de Heer Antoni Caan,besluit ontrent zyne zaaken geworden,
als gezant aan de Koningen van Macassar,alzoo hem nu idereen, zelfs de Soasiva's,
en Boeton gezonden, by wiens te rug-of ’s Konings Raaden, verlaten, en de
reize na Batavia hy een brief aan de Heerreis na Ternate met een geseende Cora-
Opperlandvoogd Specx schreef, waar incora aangenomen hadden. Hy liep dan
hy zich wegens zyn vierjarig verblyf inmet zyn ; laatste Coracora’s van daar na

Am-

1731.

En na
Boeton.
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1631. Amboina verontschuldigde, zeggende nu
Van daar verschenen te zyn, om van den Ko¬

waar hy ning van Macassar die landen weer te eis-
ande schen, die hy van den Koning van Ter-
Heer

nate genomen had, waar door hy de ge-Specx

schrcef. melde Oost-kust van Celebes, ’t Eiland
Pangesane, Saleyer, en meer andre, wel

eer door Koning Baboe veroverd , ver-
stond.

Hy had daar over wel aan den Koning
van Macassar geschreven; maar die maak-
te geen haast met hem daar op besluite-
lyk te antwoorden, payende hem onder-
tusschen maar met zoete woorden enuit-

stel, om tyd tot zyne bezending na Am-
boina te winnen, waar na toe hy voor-

nemens was een fraaje Vloot af te vaar
digen.

Word Deze Prins Aali kreeg eindelyk van
door der den Koning van Macassar antwoord,
Koning maar ook eenige confituuren, waar door
an Ma¬

hy vergeven wierd, en aan zyn eindecassar ver-
raakte , hebbende niet veel voor zichgeven.

zelven, zeer weinig voor zynen Koning,
en noch ’t minste voor ons uitgericht;
dan dat hy onze arme Amboineesen meer

Beschry- uitgemergeld had. Hy was wel van geen
ving van juaden inborst; maar geen man van uit-
dien

voering, en geheel op zyn vermaak ge
Prins

zet.

Daar ziet men het einde van een Prins,

diens groote denkbeelden van zich wel
haast een kroon in Amboina, of elders,
op ’t hoofd te zetten, in rook en damp
vervlogen; terwyl Hhamza zeer verblyd
was, van hem ontslagen te zyn.

By de wederomkomst van de HeerDe Heer

Gysels, Gysels uit Holland, die hier ook met den
brengt eer-titel van Extraordinaris Raad van In-
eenige

dia verschenen was, bragt hy van dieAmboi¬

neesen uit vier kinderen der Orangkaja's, door
Holland. hem zelf na Holland mede genomen,

er drie weder behouden in Amboina,
alzoo Laurens van Halong onderweeg o-
verleden was.

Hy bragt ook met zich zyn huisvrouw,Als ook

en twee ongetrouwde zusters, zynde dede eerste

Holland eerste Hollandsche vrouwen, die men hier
se vrou- zag; alzoo de vorige Landvoogden geen
wen, twee vrouwen gehad hadden. Ook waren met
Predikan-

hem twee nieuwe Predicanten , Helmi-ten, enz.

chius Helmichii, en D. Heemstec, van Ba-

tavia gekomen, benevens de Comman-
deur, Adriaan Antonissoon , die men op
de vreemde handelaars uitzond, van wel-

ke hy er op Kelang en Erang 22 ver-
brandde

Het voornoemde groot Moesson hadEttelyke

smokke- wel veel nagelen, maar juist niet aan
laars ver ons gegeven. Een vry groot deel was
brand.

in handen der vreemdelingen, waar van

er noch wel 16 op Keffing waren, ge-
raakt; maar wy hadden pas 13  1400

Bhaaren bekomen, zynde zeer weinig
in vergelyking, van dat 'er dit jaar wel

K EN. 85
geplukt, en gewogen was ; weshalven 1631.
men goed vond, zoo veel ’t mogelyk
was, op de vreemdelingen te passen, en

voor eerst nog ontrent die van Hoewa-
mohel niets te ondernemen.

In Juni verschenen hier verscheide Pa- Kime-
laha Loepoewase roof-vaartuigen , onderdamen
hoege-van den Koning van Tidore, zy hadden
angen.niet lang te voren Kimelaba Loehoe ge¬

angen genomen, en hem toen op Cam-
bello tegen een groot randsoen op vrye
voeten gesteld, roovende nu met een
paspoort van hem, en met belofte van
zyne bescherming, op onze verdre on-
derdaanen, verkoopende die dan op Les-
sidi en Cambello, waar ontrent zy zich
ophielden.

De Heer Gysels, zulken pest in zynen
boesem niet langer willende verdragen,
en genegen het land daar van te zuiveren,
zond ’er vier Coracora’s op uit, met laft
om niet alleen hen, maar ook de vreem-
de handelaars van Hoewamohel, te ver-
dryven; doch eer de onze daar quamen,
waren ’t de Papoewa’s al ontsnapt, en
de Macassaaren hadden de Rivier van A¬

er Mira met boomen zoodanig toege-
stopt, dat 'er niet by te komen was. Zy De Heer
namen by de te rug-reize een vaartuig Gysels

neemtmet 24 Bhaar nagelen, en met  bassen
een vaar-voorzien, komende van Caylolo.
tuig met

De Kimelaba Loehoe, dit hoorende, nagelen,
zeide, dat het zyn goederen waren, eis-ons
schende die, en ’t vaartuig, met groote comptoir

op Loe¬bedreigingen weerom, of dat hy anders
hoe ge-

zyn schade op de onzen te Loehoe her icht.

halen zou; om ’t welk te beletten, men

den Opperkoopman Patacka, met 't
gansch Comptoir, ten eersten van daar
lichte, waar over echter de Inlanders
zeer t'onvrede waren, verzoekende her-

Opstelling van ons Comptoir aldaar.
wat wyze dit geschied is, konnen wy
nader uit dit volgende opstel oordeelen.

Herstel-Donderdag den 11 September 1631.
ling van ’tgemerkt dat ontrent medio Juli door pure
comptoir

dreigementen van den Kimelaha Loehoe-
aldaar.

ende eenige zyner creaturen, de Opper-
koopman Sr. Jacob Janssoon Patacca,
van Loehoe op Hitoe geretireerd is , en
dien volgende by resolutie de effecten onzes
comptoirs van Loehoe geligt zyn, en nu
door ernstelyk aanhouden van de vier Hoof-
den van Loehoe by missive instantelyk
verzogt werd gemelde Sr. Patacca, ofte
een Onderkoopman, haar luiden op Loe-
noe mogte toegezonden worden, te meer,

alzoo zy luiden wel wisten, dat de Ki-
melaha in zyne actien ongefundeert was,
ende zelve ook niet alleenlyk tegens haar
wil, maar zelfs tegen expresse ordre van
den Konink in Ternate, was &amp;c.

Zoo is 't dat de Heer Gouverneur,
Artus Gysels, ende den Raad, om ver-

L 3 scher-
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scheide wigtige consideratien dienstgi en
raadzaam gevonden hebben , tot bevorde-
ringe van 's Compagnies voordeel in de-
ze gelegentheit, ons ondergeschreven als zy-
ne gecommitteerden op den 5 stanti naar
Hitoe by hare gemagtigden af te veerdi-
gen, met intentie, om aldaar ten overstaan
van den ouden Capitcin Hitoe de zaken
zoo te bevredigen , dat op intercessie (ten
ware onder bewillinge van een steenen buis,

ofte andere verzekeringe) haar verzoek
met ons voordeel mogte ingewilligd werden,
tot welken einde wy neffens Capitein Hi-
toe, ende den gezant Hatib Mamala,
op den 8 dezer op ons comptoir vergadert
zynde, op ons verzoek van ons comptoir
de Novo op Loehoe te stabileren, dit
navolgende tot antwoord voorgesteld is, te
weten, dat wy dusdanige dreigementen van
den Konink in Ternate, ofte zynen subal-
ternen in deze quartieren, niet gewoon, of-
te dezelve ook te verdragen niet gezint en
waren, dat de Kimelaha, ende de Opper-
hoofden van Loehoe, moesten gedenken,

wat trouwigheid zy, zoo uit kragte van
de oude, als de gerenoveerde contracten zoo

wel den nagel-handel, als de bevorderinge
van de vrede concernerende , aan ons in
alle manieren verobligeerd waren, dat wy
buiten verzekeringe van een steenen huis op
Loehoe , ofte andere assurantie, tot we-
deromkomen niet zouden konnen resolveren.
dat zy luiden wel zelfs konden verstaan.
ingevalle wy als voren continueerden, Com-
pagnies effecten altyd op de genade van
den minsten slaaf, ofte vagebond, consequen-
telyk berusten zouden &amp;c.

Daar op gemelde Hatib wederom reve¬
rentelyk diende, dat het de Opperhoofden
van Loehoe wel hertelyk leet was, dat

deze differentien door den Kimelaha Loe-
hoe waren gerezen, dat zy luiden ook
wel wisten de zonderlinge trouw , welke
zy aan ons in verscheide contracten had¬

den beloofd, die zy ook poinctuelyk zogten
naar te komen. Dat de Opperhoofden pre-
senteren , by zoo verre wy van heden af
met den handel op Loehoe wilden conti-
nueeren  zy op het aanschryven van zyn
Majesteit in Ternate, gansch gewillig
waren voorsz. steenen buis zelfs te helpen
formeren. Dat zy ondertusschen den Koop-
man, met 's Compagnies middelen, on-
der bare sauveguarde zoo vriendelyk zou-
den aannemen, dat men geen redenen van
misnoegen vinden zou.

Ende alzoo wy als vorens gezegt is,
de vriendelyke correspondentie met de over-
kust gansch dienstig oordeelen, hebben wy,
na verscheide debatten ten wederzyden,
eindelyk met toestaan van den Ed. Heer
Gouverneur Gysels, ende onder approba-
tie van den Ed: Heer Generaal, geaccor-
deerd, dat , zoo baast de Kimelaha , wel-
ke in de voorstelling van de Opperhoofden
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weinig gemeld werd) een teeken van ver- 1631.
zoek aan den Heer Gouverneur zal ge¬
daan hebben , dadelyk een bequaam per-
zoon tot Koopman baarlieden op Loehoe

zal toegezonden werden, verwagtende mid-
delertyd aanschryvens, en nader ordre van
Batavia.

Actum op 't Comptoir Hitoc. Datum
ut supra. Was geteekend, Everd Hulft,
J. J. Patacka, Joan Ottensz.

Men zond ook ’t jagt Mocha, en den
Boejer Banda , alzoo die hier weinig
dienst konden doen, met het fre-

gat Noessanivel, na Boeton, om ontrent
die wal op de jonken, die daar voorby
moesten, te passen.

Deze gedurige overkomsten van vreem-
de vaartuigen waren oorzaak, dat den In-

lander wat meer als gewoonlyk gebruikt
wierd, om met de Coracora’s, en andre
vaartuigen, op haar uit te gaan.

Hier over begonnen ’er verscheide,'t Morren
van denen vooral die van de Uliassers, alzoo zy
nlandernu zes maanden aan een gedurig hadden
vOr t

moeten scheppen, zoodanig te morrenruissen
dat zy zeiden hare Coracora’s liever tevar

vreemdewillen verbranden, als zoo met dit schep-
vaartui-

pen geplaagd te zyn. Zy waren ’t niet
gen.alleen; maar die van Hatocaha zeiden ’t

zelve, en liepen daar op ten eersten tot
de Ternataanen over schreeuwende,
dat zy de Coracora’s, die hen zoo veel
geld kosten, maar in onzen dienst afsse-
ten, zonder dat wy 'er een stuiver toe
betaalden. Hier onder roeiden die van
lhamahoe niet weinig, zich niet ont-
ziende onze Christen-ovcrloopers van Si-
risori, en Tochaha, aan te houden.

Men zond den Fiscaal Jan Ottens ’er
na toe, maar zy zeiden tegen hem, dat
zy niet langer onder hunne hoofden op
SiriSori en soehaha wilden staan, alzoo
die hen zeer qualyk gehandelt hadden;
weigerende om die reden ook weder tot

ons af te komen waarschynelyk door
die van Thamahoe aangezet, die zoo stout
op hunnen onwinbaren berg waren; dat
zy het daar tegen ons wel meinden te
zullen uitharden.

De Heer Gysels nochtans, merkende,
dat het veroveren van dit eene nest een

groote verflagenheid aan de rebellen ge-
ven zou , verzocht aan de Heer Specx
verlof, om hen te mogen aantasten.

Ondertusschen verzochten de vier
Hoofden van Loehoe, en alle de Loe-
hoenesen, weder zeer ernstelyk, dat men
doch by hen het comptoir herstellen,
en ’er weer een Koopman zenden wilde,
versoejende de handelingen der Kimela-
ha’s, en verzoekende, dat men dit hen
niet wyten zou

Men zond ’er dan Ottens als Hoofd, Ottens

dien zy beloofden in 't kort een steene als Hoofd
lo-
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1631. logie te zullen verzorgen
op Loe In de maand September was de Op
hoege perkoopman Patacka met een jonk na
laatst.
Patacka Batavia vertrokken; doch ontrent Boero’
door Le- Westhock gestrand, en door Kimclaba
hatoge- Leliato (o wonderl) geborgen, en of
borgen. Lochoe gebragt, waar over de Hee

Landvoogd zeer verbaast stond , alzoo
dit het eenig goed was, dat ons die boos
wigt bewezen; en toegebragt heeft.

De Heer De Heer Gysels, bespeurende, hoe slegi
Gysels het Kasteel nu noch gesteld was, deec
verbeter

vooreerst de grachten een roede rondon
net Ra

wyder maken, gebruikende de aarde, diesteel.

’er uit quam, tot het vullen der gordynen.
en tot het verbreeden van den barm

Ook maakte hy in ’t Kasteel nieuwe ver-
trekken voor de soldaaten, alzoo de oude

vergaan waren

In zyn tyd ordonneerde de Heer Op-Kerkely

perlandvoogd ook aan de Kerkelyken, datke Com

missaris zy voortain een Kerkelyk-polityck Com
tier ing missaris in hunne vergadering zouder

voerd
moeten dulden.

By ’t opnemen van ’t getal der ChiArt¬
neesen, bevond men hen honderd man-zysels,

tweed nen sterk, ider van welke wegens hoofd-
Tsjinee

eld ii Ryxdaalders ter maand betaler
schen Ca¬

moest, dat hun Capitein verzameldepitein.
Niet lang geleden was de eerste Capiteir
Her man, een Christen zynde, van een
Chinees, dien hy in zyne rechtveerdige
zaak geweigerd had te helpen, deerlyl
vermoord , en daar op de 2' Cineesche

Capitein, die mede onlangs Christen ge
worden, en na den nieuwen Heer Land

voogd, ook Artus Gysels genaamd was,
in zyn plaats gekomen

Een van de eerste zaaken , door deTobe

veroverd Heer Gysels verricht, was zyn tocht ne
Tobo in November 1631. Dit was ee
vuil roofnest, dat die van Banda, door
aanhitzing van de Keffingers en geylig
te Bandancesen , van tyd tot tyd zeer
geplaagt had. Hy ging 'er met 25 Co
racora’s na toe; konnende die van Hitoe

nog Ceram (die dat in lange tyd niet ge
daan hadden, als ook die van Hatoeaha

Thamahoe, en Honimoa, niet tot het zen-

den van eene Coracora bewegen
De Heer Gysels, die veinsde die var

Thamahoe te zullen aantaften (daar hen
die van Hitoe ook ten eersten kennis af

aven, liep zoo stil als het mogelyk was
na Tobo, hoorende op Tamilau ook ce-

nige klagten over die van Hitoe, die hen,

en die van Hatoemeten, voorleden jaar

hadden willen dwingen, om, in de plaats

van Oelisiva's Oelilima’s te werder
daar die van Tobo niet weinig hun rol
onder gespeeld hadden

De Heer Gysels, die hen zyn hulpe toe¬
zeide,belaste dat zy hem met hun Coracora
volgen zouden. Zy deden dit, en be
wogen ook die van Hatihauw niet alleen
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om hun voorbeeld te volgen, maarmaak- 1631.
te ook, dat alle hunne onderhoorige Al
foereesen over land mede na Tobo trok-
ken

Dus verscheen dan de Heer Land-
voogd den 21 November voor Tobo

met zyn Vloot, zynde te land nog 1180
Alfoereesen tot zyn hulp verschenen, die

hem wonderlyk wel te stade quamen
om zyne Coracora’s tegen het steil strand
op te halen. Zy waren verblyd ons volk

daar te zien, houdende die voor hunne
vrienden, en voor Oelisiwa’s, om dat die.
even als zy, spek aten

Men belegerde daar op Tobo doch
nen zag weinig kans, om met stormer

te vorderen , om dat het op een steile
rots, die als een half Eiland in zee uit-

tak , versterkt, en alle toegangen, en
assen zoo wel verzekerd waren, dat 'er

niet by te komen was

Echter wisten de onzen in eenige daar
egen overstaande clappus-boomen een
jattery te maken, en hen door ’t licht
jeschut; daar op gebragt, zoo te be-
naauwen , dat zy zich den 30 dito by
accoord overgaven, stellende zich onder
onze gehoorzaamheid, belovende beter-
schap, en wedergeving van de gevange-
nen, door hen gerooft, gelyk men uit

dit volgende accoord zien kan.

Copie van 't accoord gemaakt, ende gela-
ten in handen van den Orangkay van
Tobo

Op huiden den laatsten November
1631. de Ed. Heer Gouverneur Artus
Gysels, nevens de respective officieren, ende
Orangkaja's der Nederlandsche Staat in
leze quartieren Amboina, met de magt var
t Krygs-volk voor de negery Tobo, op den
21 dezer verschenen zynde, en deze plaats
tot heeden toe rondom belegert wezende,
m door deszelfs middel na regt, reden, en
in redelykheid, eene harer begane fauten var

ntrouw op ’t aanzienlykste met reputatie te
straffen, zoo is ’t nu evenwel zulx, dat

aangezien de Orangkaja’s, als mede de ge¬
meene inwoonders van voorsz. Tobo in¬
stantelyk verzoeken, dat wy de verdiende
straffen uit medogentheit hen voor deze rei-
ze igratieuselyk willen vergeven, wy je-
renwoordig uit verscheide inzichten ons wel

beradende , haar ootmoedelyk verzoek, onder
deze stipulatie haarder beloften, waaragtig
tocstaan en accorderen, namentlyk

Ten eersten, dat de OrangKays, ende
gemeene inwoonders der voornoemde neger-

Tobo, van nu eeuwig zullen verpligt, ver-
honden , ende onderdanig blyven, de Ed:
Joog Mogende Heeren Staten Generaal de
Vereenigde vrye Nederlanden, zyn Vor-
stelyke genade , Frederik Hendrik , by
der gratie Godes , Prince van Orangie,

&amp;c
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&amp;c. de geoctroyeerde Oost-Indische
Compagnie, mitsgaders baar Ed. subal-
terne Regters dezer India’s.

Ten tweden, dat jegenwoordig tot te-
ken van waarheit twee der principale Hoof-
den baar kinderen onder opzigt van zyn
Ed. in 't Kasteel zullen gehouden, en tot
nader belieften aldaar opgetrokken wor-
den.

Ten derden, dat zy preciselyk alle ja-
ren zullen gehouden zyn tweemaal, ofte ten
minsten eens met een, of meerder vaartui-
gen, aan ’t Kasteel te verschynen.

Ten vierden, dat alle verlopen slaaven
uit de quartieren van Amboina, Banda,
ofte de Moluccos, gehouden blyven voor de
zomme van vyftien realen, t'haarder kom¬
ste in Amboina, Banda, ofte de Moluc-
cos, aan de Compagnie over te leveren
ofte aan de eigenaars van de gemelde plaat-
zen, op Tobo komende , voor de zomme
van thien realen gewillig te laten volgen.

Ten vyfden, dat de gemelde Orang-
Kay, ofte inwoonders dier meergemelde
plaats , van nu af geaccordeerd, ende toege¬
gestaan werd met praeuwen , ofte grotei
vaartuigen, zoo wel in de quartieren Am-
boina als Banda, vry ende vrank te mogen
navigeren, met zoodanige vryheid, als an-
dere onderdanen, onder het Kasteel zorte-
rende.

Eindelyk , dat na den dag van heden nie1

zullen vermogen met eenige onzer onderda-
nen ’t zy van Amboina, de Eilanders,

Uliassers, ofte zelfs op de kusten van Ce-
ram , in oorlog te treden , zonder expresse
last, ofte kennisse des Ed. Heer Gouver-

neurs van Amboina.
Ende op dat dit bovenstaande met meer-

der kragt gevolgd werde , beloven wy ge-
melde Tobo, neffens de inwoonderen van

dien , tegens alle geweld, lasten ende preju-
diciabele attentaten ernstelyk te zullen be¬

schermen, blykende dan, dat dit boven-

staande aan onze zyde getrouw ende opreg-
telyk naargekomen zal werden, zoo is dit
tot teken der waarheit, als een vaste belof-
te met eigener handen ondertekend, ende met
onze gewoonlyke signature bekragtigt. Al-
dus gedaan, ende geaccordeerd , in de be¬
zettinge voor Tobo, Datum ut supra.
ende was ondertejkend, Artus Gysels, E-

vert Hulft, Joan Ottens, en M. Rom¬
bouts, Secretaris.

Na ’t maken van dit accoord, maak-
te hy ook, by ’t drinken van de Mata
kau (zynde de eed der Inlanders, waar
van wy onder de zaaken van den Gods-
dienst breder spreken) een vast verbond
met de Alfoereesen, en alle de Oelisiva's,
waar by dat zy hem, niet alleen tegen

de Oelilima’s van Ceram, maar ook o-

veral, daar hy hen gebruiken wade, hel-
pen zouden.

NSCHE
Men vertrok toen, zonder meer te 1631.

konnen verrigten, met de Vloot na huis,
moetende ’t aantasten van Werinama,
dat op een steilen berg lag, tot een ge-
legener tyd uit stellen

ItawackaOndertusschen had Kimelaha Loehoe
afgebrantom zich over ’t veroveren van Tobo aan

ons te wreeken, die van Thamahoe niet

weinig tegen, de onzen opgezet
en hen verlof gegeven, om op de onzen

te rooven, gelyk zy in December zoch-
ten te doen : want zy verschenen toen

met in de twintig Coracora’s, en andre

vaartuigen voor Oelat, alwaar voor hen

wel niets te doen viel; doch Itawacka

hebben zy in 't wederkeeren niet alleen

aangetast; maar ook verbrand, veel vrug-
ten en boomen bedorven , verscheide

koppen van SiriSori en Toehaha gehaalt.
en veel andren van Toehaha verraderlyk

En ver-vermoord. Ook bragt Kimelaba Loehot
dre vyan-by zyn aanwezen op lhamahoe wel70
delykhe-Christenen, van die twee dorpen tot her
den

overgeloopen, tot afval, dwingende her
Moorsch te werden, en hem in alles te

gehoorzaamen. Om dit nu te bevesligen
moesten zy aanstonds een Christen dood

slaan, en zyn hoofd by den Kimelaba

orengen, ook roofden die van Lucièla

op zyn verleend verlof, sterk op de Chri-
stenen, waar van zy 'er eenige dood sloe-
gen, en eenige gevangen na Lucièla en
Loehoe voerden, van welke wy 'er ver-
scheide door de Loehoeneesen weer ge-
kregen hebben.

Kimelaba Loehoe nam ook twee vrou-
Steene

wen, en zoo veel schooljongens met zig, Logie op
die hy Moorsch wilde doen werden, van Loehoe.
welke de eene jongen het ontliep. Ook
dreigde hy de Uliassers sterk met den
oorlog ; dat echter geenzins belettede
dat de Loehoeneesen, die zyne bedry-
ven, en wrevel verfoeiden, ons zeer ge-
trouw bleven ; makende voor ons een

nieuwe Logie op een klippigen berg,
daar hun dorp lag, voorziende die met

een steene borstweering, die veel vaster
dan de oude op strand was, in welke de

nieuwe Opperkoopman Ottens , win-
nende nu 120 gl. ter maand, met onzen

ommessag getrokken is

In’t jaar 1632 kreeg de Heer Land-De komt
voogd een redelyk ontzet van 336 man van van den

Com¬Batavia in Januari en Maart, onder den
mandeurCommandeur Adriaan Antoniszen, waa
Antonis-mede men voornam die van Thamahoe
zoon met

aan te tasten. De Heer Gysels ging ’er ontzet.
met de schepen en 17 Coracora na toe

en raakte den 23 April daar voor.
75Hy had 9 compagnien, ider van Waar

Europeers, met zich gebragt, waar bymede de

Heer Gy-Capitein Westerman nog met een fraaje
sels diemagt over land quam. Deze, in twe
van lha-troepen geschaart, zyn op hen los ge-
mahoc

gaan, hebben al hun vaartuigen (dewyl aantaft
zy
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1692. zy niet wilden af komen) gelyk ook de
meeste vrugtboomen, vernielt, alzoo
men dezen hun dorp te vast versterkt
zag, hen niet veel andre schade toebren-
gen kon.

Ondertusschen kregen de onzen ook een
vaurtuig, van Macassar pas aangekomen,

met schryvens van den Koning aan den
Kimelaha, waar by hy hem toezei in 't
aanstaande wester-saysoen cen fraaie Vloot

te zullen zenden, als hy maar eenigen

staat op cen goed nagel-gewas maken
SOn

Den 29 April bragt Pati Naja in ons
leger ook 300 Alfoereesen, door Radja
Sahoclau tot onze hulp met twee van zy-
ne zoonen gezonden. Men liet hen met

eenige soldaaten, tot schrik van de vyand
daar blyven, gelyk zy hen meer schade.
dan duizend van onze soldaaten, gedaan,
en ’t gansch Land t’eenemaal verwoest
hebben, na dat ons leger den 5 Mey op-
gebroken was

Terwyl de Heer Landvoogd voor I-
hamahoe lag, begon Kimelaba Loehoe

zich tegen ons volk op Loehoe zeer
vyandig aan te stellen, verlatende Gaim-
masongi, en zich op Luciela by zyn necf
Lelioto gaande versterken.

Ook had hy iets voor tegen onze Lo-
gie op Lochoe, en tegen ’t schip Coets-
jien, daar ter Reede leggende, dat de
onzen tydig door de Lochoeneesen ge-
waarschouwd, met het lichten van hun

comptoir, nu voor de derde reis, ont
weken.

De Koning van Ternate schreef een
beleefden brief omtrent dezen tyd aan
den Landvoogd , waar in hy wel uit-

drukkelyk verbood het geschut, en de
nagelen, door de onzen den Kimelaha af-
genomen, aan den zelven weer te geven.
Ook verbood hy wel streng aan den Ki-
melaba cenige Macassaaren aan te hou-
den, daar al weer niet meer op volgde,
dan op zyn vorig schryven; zoo dat men
daar uit vaststellen moest, dat hy of an-
der schryvens van den Koning had, of

niet veel na zyne beveelen luisterde.
In dezen tyd quamen de Papoewa’s

hier weer sterk op de onze rooven, daar

toe waarschynelyk door den Kimelaba ge-
noodigt, alzoo onder hen ook lieden van
Bonoa, Assahoedi en Lissabatta waren
die dat buiten zyn bevel niet zouden heb-

ben durven doen. Deze wierden open-
baar door die van Mamalo beschermt,
doende ons allen afbreuk, die zy kon-
den , om daar door den Landvoogd van
lhamahoe af te trekken. Eindelyk best
keurende in vrede te leven, om dat hy
nu vreesdc, dat het zyn beurt wel eens

mede werden mogt, zoo heeft hy zich,
ten minsten uiterlyk, met ons verzoend,

bekennende, dat hy door onbedagtzaam-
HI. DeeL VAN AMBoINA.
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heid qualyk gedaan had. Ook verzogt
ny, dat de onzen weer op Lochoe wilden
komen, dat wy ook deden, om van ’t
aanstaande nagelgewasch daar meester te
werden.

Wy zonden daar op den laatsten May
de krygsmagt, oordeelende die nu niet
meer van doen te hebben, met den bevel¬

hebber den Heer Antonissoon weer na Ba-

tavia; in een tyd, dat wy voorzien ken-
den, dat men de zelve wel zeer noodig
konde hebben : want daar waren op
Ceram Laoet 28 vreemde vaartuigen ge-
komen, die daar eenige tyd gerooft heb-
bende, zonder nagelen na huis vertrok-
ken , hebbende ’er 9 hier gelaten,
om ’t aanstaande saysoen af te wagten.
Het waren ten deele Javaanen, ten dee-
le Maleyers, dog meest Macassaaren; en

men kreeg berigt, dat 'er 7 op Hatapoe¬
tch, en 2 op Assahoedi, opgehaalt wa-
ren.

GuaffosOmtrent dezen tyd quam hier ook’s
komst uitKonings gezant Guaffo uit Ternate, die

ermate
nu last had, de geschillen wegens de

hier.

reemde vaartuigen en jonken te beslis-
sen, en alle vreemdelingen te verdryven;
doch wanneer dit wat streng gevordert
wierd, zeide hy, daar toe geen last van
zyn Koning te hebben.

Het fraeist van allen was, dat wy van
Loehoe door ons Hoofd aldaar een net-

te copye van een geheel andren brief
van Koning Hbamza aan den Kimelaba
bequamen , waar uit ons bleek dat hy
zelf de schuld van alles, en dat de Kime-

laba maar zyne bevelen gevolgt en uit-
gevoert had; zoo dat wy nu eerst recht
wisten, hoe de zaaken aan het Hof van
Ternate stonden, dat ons een grootlicht

in deze troubelen gaf, alzoo wy nu dui-
delyk zagen, dat zoo wel de grooten
daar, als de kleene hier, den spot met
ons dreven.

De HeerDe Heer Gysels, belust om die 9 jon-
Gyselsken magtig te werden, peurde met 15
verrich-Coracora’s na Erang, alwaar onze ver-
ting voor

dre scheepsmagt een Vloot van 300 sol Hatapoe¬
daaten, en 8oo Inlanders, uitmaakte, met teh, en

Assahoe¬welke hy den 21 Augustus na Hatapoe
d.ch op Kelang overstak, daar hy , jonken

vond verborgen leggen, voor welke hy
de jagten, en andre vaartuigen, in be¬
zetting liet; terwyl hy na Assahoedi met
de Coracora’s schepte, daar hy 2 vaar-
uigen in de Ooster-kreek verbrand-
de, vindende al ’t volk van dat dorp ge-
vlugt. Na zyne wederkeering naKelang
tastte hy de Javaanen ook in hun vastig-
heden aan , die hy wel 300 sterk, en
wel 100 der zelve met snaphaanen ge-
vapend vond. Hy veroverde hun wer-
ken met weinig verlies aan weerzyden.
log verbrandde al de jonken, en keerde
dus zegenpralende den 28 Augusti na huis.

M In
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In September gaven de Orangkaja1672.
van Amboina een geschrift aan den Land
voogd over, met verzoek, om dat aan
den Heer Opperlandvoogd te zenden

Het behelsde een voorstel, hoe dat
het onder de twee eerste Landvoogder
de manier geweest was, dat hen de Co

ricora’s, in Compagnies dienst verloren
wierden goed gedaan; doch dat, de Heer
Blok dit afgeschaft hebbende, zy die ze
dert uit hun beurs hadden moeten beta

len, betuigden dit niet langer alleen tt
konnen dragen, en verzochten dierhal-
ven , dat de E. Maatschappye hen met de
helft der onkosten geliefde te gemoet t
komen

Terwyl de onzen met de Hongi nogKom

van Cap op Hatapoetch lagen, quam Capitein Hi-
tein Hi- toe daar ook met een Orembaey, voor
by d gevende, dat de Coracora in 't afhaler
Hongi.

beschadigt, en hy daar door niet in staa
geweest was met de zelve eerder te ko
men; hoewel hy maar, om eens te zier
wat de onzen deden, daar verscheen.

Het verdiende zyne opmerking, dat6122

dernagel-men ontrent deze tyd ook vernam, hoc
booren verscheide boomen, door de Nassousche
Hoe¬ Vloot geschild, nu weer nagelen be¬
-umolic

gonden te dragen, en vol vrugten wa
ren, behalven dat veel jonge boomen

naderhand door die van Hoewamohe

aangeplant, nu mede al vrugten voort-
bragten

In dezen tyd verscheen ook aan ’t Ka

steel een zoon (zoo by voorgaf) van Ra-
lja Samet zeggende, dat zyn vaderdoor

de Portugeesen onder Don Andrea Fur
tado na Radja Siseoeloe gezonden, on
de Alfoereesen te bewegen hem tegen de
Mooren te helpen , daar gebleven, er
'er getrouwd zynde, naderhand omge-
komen wa-

Deze borst wierd met een deel van
zyn volk van Ceram afgehaalt, en wee
op zyn oud dorp, by Haroeko, geplaatst
Hy zei dat de Koning van Siseoeloe ons
zyn hulp tegen de Mooren aangeboden
en 31 dorpen, en daar in wel 348
mannen, al te zamen wakkere Alfoereesen
onder zich had

Ook gaf hy ons uit last van Radja SaDie van
Ihama- boelau te kennen, dat zyne magt in
hoe weer 11350 mannen bestond, en dat hy ge-
aan onse reed was, om in ’t aanstaande droog say
uyde. soen, zoo wy hem maarbevel gaven, dis

van Ihamahoe aan te tasten. Dit werk-
te by die van Ihamahoe, die 'er berigt
af kregen, zoo veel uit, dat zy door
tusschen-spraak van Kakiali om een stil
stand van wapenen verzochten, die on
veel gewigtige redenen toegestaan wierd.
belovende weer aan onze zyde te zullen
komen, en met ons te scheppen, zoo me
nigmaal Capitein Hiroe dit deed.

Kakiali waarschouwde ons ook tegen

ENSC H a
Timelaba Lochoes quade voornemens. 632
voorgevende , dat Prins Aali om geer
indre reden na Macassar vertrolcken wu

dan om de Macassaaren met een groote
nagt na Ambon te trekken; doch zyn
zeggen had geen grooten ingang by ons
in dat zyn oudste zuster pas eenige
naanden geleden met Rimelaba Loehoe

getrouwt was
Opstancie van Hatoeaha kregen nu ook weer

de krullen in ’t hoofd : want in plaats van die
van Ha-

van hunne nagelen, op onze aanmaniiig toeal
in October, aan ’t Kasteel te brengen,
dorsten zy wel stout uit zeggen, zy zou-

den die brengen, daar 't hen de Kime-
laba gebieden zou. Zy hadden zig ook
reeds in ’t gebergte versterkt , binnen

velke vastigheden zy ons volle niet wil-
den laten komen, dat iet quaads van hen

voorspelde
In dezen tyd had de Opperkoopman Oiten-

Sttens zyn verblyf op Hitoe, doch zoo, bouwt
cen nieu-sat Lochoe ook daar onder stond ve oos

Hy brak de oude Logie op Hila af, en opHaa-
bouwde een nieuw steenen huis, de ge
daante van een Redont hebbende.

In ’t begin van’t jaar 1633 hoorde DeHeer
men , dat de Heer Brouwer als agtste brouwer,

agtste OpOpperlandvoogd van Indien, of als vyf- perland
de op Batavia, in plaats van de Heer Specx voogd
in December 1632 gevolgd, en daar
voorgesteld was

Deze Heer zond 5 jagtjes, met een
fraai getal hulptroepen onder den Com-

mandeur Adriaan Antonissoon, (die nu ten
derdemaal hier verscheen) om die van

Hoewamohel, en alle onze andere vyan
den alhier, cens wat beter te leeren na

ons te luisteren , en hen te verleeren,
vrcemdelingen aan te haler

Zy quamen in de maand Januari hier, Com

en wierden ten decle na buiten gezon-mandei
den, om op de vreemde vaartuigen te pas-enom

2OOns
ten. Zy vonden ’er 7 op Manipa, Ke-yerrich
lang en Erang, die zy verbrandden; gelyk ting, en
zy ook de lichten brand in de dorpen van de

Heer Gy-Massavoi en Kelang gestoken hebben.
sels op

Daar op volgde de Heer Gysels in A-Hocwa
pril met de Hongi, met welke hy al de mohel
aartuigen op Erang vernielde. Hy be

dierf ook hunne nagelbosschen, kappen¬
de in Noela, Erang, en Tabinolo’s om
trek , wel 5ooo nagelboomen, 100noo

en-muschaat-boomen, en 50o clappus-
joomen om verre; dat zy nu maar aan

strand deden, alzoo men niet wel op 't
zebergte komen kon.

De Landvoogd gaf aan de OrangK a-
ja’s van Massavoy, Kelang en Erang,
eenige gevangenen weder, latende hen
veten, dat hy hunne negryen verbranc
nadde , om ’t aanhouden der vreemde-

lingen. Ook had hy hunne Coracora’s
in bewaring, om te beletten dat de Ki-

melaha die tot het vervoeren der nagelen
niet
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1633. niet gebruikte. Daar beneven had hy

de Inlanders na vermogen verschoont,
hoewel de Kimelaba ons zoo veel quaad
deed, als hy kon. Dit werkte, vooral
door ’t weder aanbieden van hare Cora-

cora’s, by die van Hatapoetch zoo veel
uit, dat zy hem zelf de vaartuigen, op
hun stranden verborgen, quamen aan-
wyzen

Men bevond ’t getal der ontdekte jon-
ken te weinig, en stelde vast, dat 'er hier
of daar meer moesten schuilen. Men

giste, dat zy wel op Ceram-Laoet mog-
ten roesten, weshalven de Heer Land-
voogd met 29 Coracora’s en 2 chaloe¬
pen den 30 April na Hitoe overstak, met
voornemen om na Ceram-Laoet te loo-

pen , hoewel men dit kind een andren
naam gaf

Op Hitoe komende verstond hy den
moord, door Kimelaba Leliato aan 12 of

15 persoonen op Way, dat hy af liep,
bedreven, behalven nog 50 gevangenen.
die hy mede sleepte, dat hy ook aan ee-
nige Chineesen met vrouwen en kinde-

ren, en een slaaf van Mamala , gedaan
had, slaande ook een Hollander voor on-

ze Logie op Hila den kopaf, over welk
Romein-stuk hy den 30 April op Lucie
la veel eerschoten doen liet

Dit belette den Heer Gysels niet om

met zyn Vloot voort te varen, latende

verluiden, dat het op Werinama gemunt
was. Zy, dit ook hoorende, boden vol

gens de gewoonte der Inlanders) by ons
voorby scheppen, zich zelven en hun
land , door ’t overgeven van een kasje

met aarde, aan ons vrywillig aan, ge-
vende zich dus volkomen aan ons o-

ver

Hier quam ook de Heer Commissaris,
Antoni van den Heuvel, met  schepen by
hem

Komende op Ceram-Laoet, merkte hy,
dat zyn komst verklikt was, alzoo de
onderste fortressen, die een steene muur
10 voet dik en 10 voeten hoog hadden
verlaten, en zonder volk, en 9 van hunne
vaartuigen om slaven, en Massoy na O¬
nin waren.

De Inlanders zouden zich met ons we

bevredigt hebben, dog moesten ’t laten
om de Maleyers, die hen dreigden dood

te slaan, zoo zy maar tot ons uitkomen

wilden, zy vonden ’er 3 Javaansche, en
3 Macassaarsche jonken, die zy na ver-
mogen bedierven. De Amboineesen kre
gen in de 2 a 3 eerste dagen schoonen
buit, 50 koppen, en 245 gevangenen
van welke de Landvoogd vernam, waar
hunne voornaamste sterkten waren, al-

waar men hen aantastte; dog het ging
daar zoo glad niet, als men gegist had
want schoon wy maar 4 dooden kregen,

zoo moesten wy eindelyk met 136 ge-

K EN. 91
quetsten afwyken. Men maakte daags 1633.
daar na toestel om hen weder aan te ta-
sten, schoon men het niet in den zin
had; dat egter van zoo veel uitwerking
was, dat zy verzochten te accordeeren.

ZyneMen stond hen dit toe, om veel rede
bevindingnen, en om ons volk te spaaren, zy be
p Goeligaven zich mede onder de E. Maat.
Goeli

schappy, belovende aan ons, tot vergoe-enz.
ding van de onkosten, op deze togt ge-
daan , vyftig Tapil Cerams goud, en
200 slaven, betalende aanstonds de helft,
en voor de andre helft bleven die van
Keffing en Oerong borg; welke eerste
zich byzonder wel op deze tyd gedra-
gen; ons veel dienst op Ceram-Laoet
gedaan, en alle gehoorzaamheid aan ons
beloofd hebben , verheugd zynde , dat
wy de Oelilima’s, hunne vyanden, zoo
veel afbreuk gedaan hadden.

De Heer Landvoogd vond de meeste
volkeren ontrent Goeli Goeli, en daar
om strecks, gevlugt, dog hier en daar wat
Zagoe, en verversching voor de Hongi,
op strand of in de Tempels staan, waar-
om ook hunne dorpen niet gemoeid wier-

den, doende hen door die van Keffing
zeggen, dat zy maar weer af zouden ko-
men, gelyk zy daar na deden , betoo-
nende ons verder de gansch Zuid-zyde
aan die kant alle gehoorzaamheid, uit-
genomen, die van Latoe en Hoewaloy,
die vlak uit zeiden, met den Landvoogd
niet te doen te willen hebben;ten ware hen

Capitein Hitoe belastte met hem te schep-
pen.

VerdreOndertusschen ssoeg de Kimelaba nog
moedwil,in de zestig menschen ; en daar onder
der Ki-

agt Hollanders voor Assaloelo dood, ter
melaha’s.

wyl zy bezig waren met hout te hak-
ken, behalven nog verscheide andren, die
men met ’er tyd miste en daar na dood
vond.

Daags te voren, eer de Heer Land-
voogd weer t'huis quam, was Kimelaba
Leliato met 10 Coracora’s voor Alang
en Liliboy geweest, dog was daar zoo
deftig onthaalt, dat hem niet lustte te
landen. Hy deed, in zyn wederkeeren
’t dorp Topi ook aan, dog wierd daar
tweemaal afgeslagen. Van daar voer hy Gevaar
na de drie gebroeders, of Noessa Telo van den

Heer vanalwaar hy den Heer Commissaris van der
den HeuHeuvel, de vifite op Hila doende, er
vel

met de Heer Jan Ottens van Hitoe met

een chaloep komende , ontmoette, die
in groot gevaar raakten ; dog het nog
gelukkig ontquamen. Zy hadden zeer
fel met bassen, en musquetten, op hen

geschoten, doch daar niets mede opge-
daan

Het was ook wonder, dat de Land-Verlies
voogd in zyn wederkeeren hem nietont- van den

Heer Gy-moette; doch door ’t quade weer zich
sels orna huis haastende, quamen zy den 14 zyntocht

M2 May geleden.
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1633. May weer aan ’t Kasteel, hebbende
Coracora’s en een Orembaey verloren.

Men vernam ook, dat 'er weer 2c
vreemde vaartuigen op Boero, Manipa
en Kelang gekomen en al eenige van
hunne goederen op Cambello gelost wa¬
ren ; dog om op hen weer af te gaan
was onmogelyk, alzoo de Amboinceser
te zeer afgemat, en veel soldaaten ziel
waren.

In plaats van den overleden D. Jan di
Praat, dit jaar hier gekomen, verscheen
hier in 't begin des jaars weer D. Justu
Heurnius.

Ook stierf in April de oude CapiteinDooc
van Ca itoe, Tepil, in wiens plaats wel zyn broe

pitein H¬ der, OrangKaja Boelan de eerste (ge¬
toe, Tepi

neenlyk Latoe Lissalayk , dat is, in
Ambonsch, den strydenden Koning, gehee-
ten, en Aboebakers vyfde zoon benoemt
vierd, terwyl Baros , Aboebakers zesde

Doo zoon , daar zeer om woelde , dog Ka-
Kakial

kiali wist door zyn vleyen te maken, da
vervan

hy in zyn vaders plaats als Capitein Higen.

toe volgde
Men ziet zyne anthorisatie in dit vol

gende geschrift:

Alzoo de ingezetenen van Hitoe door magZyne

Authori- en middelen van de generale Nederlandscht
satie. Compagnie, in den jaare 1605 verlost, en

vrygesteld zyn uit t geweld en de tyrann
der Portugeesen, onze algemeene vyanden
en door de zelve wederom gebragt in t vry
bezit, en gebruik van goederen, landen en
steden, uit welke zy by gezegde Portugee-
sen waren verdreven, en dat in recompens
van zoo groote weldaden by verscheide con¬
tracten, verbintenissen, en eeden, de voorsz.
ingezetenen van Hitoe haar zelven vrywil
lig hehben onderworpen, en verbonden, aan
de Hoog Mogende Heeren Staten Generaa
der Vereenigde Nederlanden, en aan de
gemelde Compagnie, maar dat by vor-
loop van tyden de zelve contracten, verbin
tenissen, en eeden byna al vergeten, en

in veelen gebroken zyn geworden; daar be¬
nevens dat , by versterven van den ouder
Capitein Hitoe, des zelfs zoon Kakiali,

met de andre drie Hoofden, ofte Orangka
ja’s, aldaar ernstelyk hebben verzocht, dat

een ander bequaam perzoon in des afgestor-
venen plaats , door magt, authorisatie, en
bevel van den welgemelden Nederlandschen

flaat zoude werden verkoren, ingevoerd en
erkend, zoo is 't dat de Heer ArtusGysels
Raad van India, en de jegenwoordige
Heer Commissaris in de quartieren van d
Moluccos, Amboina en Banda, Anton
van den Heuvel, ook met goedvinden, ende
toestemming van de Raaden aldaar present.
by provisie, en tot approbatie van den Ed
Heer Hendrik Brouwer, Gouverneur
Generaal van India, geresolveerd, ende be¬

sloten heeft, dat Kakiali in plaatze van

NSCHE.

zyn overleden vader tot Capitein, en Op- 1633.
perhoofd op Hitoc zal werden gesteld,
zulx hy gesteld werd mitsdezen, daar bene

vens , dat alle de voorgaande contracten
verbonden en accoorden, tusschen de Veree-
nigde Nederlanden , en die van Hitoe

pgeregt , van nieuws af geconfirmeerd, en
de bevestigt zullen werden , ende dat
voorsz. Kakiali, als Capitein ende Opper-

hoofd, mitsgaders de andere drie Hoofder
en Orangkaja’s ten aanhooren ende by goed-
vindinge van alle smalle Hoofden onder t

gebied van Hitoe sorterende, niet solemnel
eeden zullen verklaren ende beloven , de
voorsz. contracten onverbrekelyk te houden

ende te agtervolgen, gelyk de zelve hier na

olgende , ende uitgedrukt zyn
Eerstelyk, zoo belooft en zweert Ka-

kiali als Opperhoofd, en Capitein van
Hitoe, voor hem, en zyne onderdaanen
mitsgaders Baros Totohatoe, ende Tani-
hitoemessing, mede Orangkaja’s, end
Hoofden voor haar, en haar onderdaanen
dat zy de Hooge en Mogende Heeren Staten
Generaal, zyn Princelyke Excellentie

ende de Ed: Heeren Bewindhebberen van

de Vereenigde Nederlandsche Compag
nie, en hier te lande den Ed. Heer Gou
verneur Generaal, ende Raaden van Indie,
vooral, en inzonderheit, den Gouverneur

van Amboina, in alles gehouw ende ge¬
trouw zullen zyn, daar beneffens zweeren
en beloven zy, dat zy de zelve tegens alle
hare vyanden, ofte die haar Edt beoorlogen-
te water ofte te lande , helpen , bystaan.
ende assisteeren, zelfs tegen den Kimelaha
inde alle zynen adberenten naar baar uiter
ste vermogen, met goed en bloed, gelyk ge-
trouwe bondgenoten en vrinden schuldig
171.

Ten laatsten , zweeren en beloven wy
aan niemand anders eenige giroffel-nagelen
te verkoopen, dan aan de Koopluiden van
de gemelde Compagnie, die dezelve o
Hitoe zullen moeten ontfangen, zonder dat

die van Hitoe gehouden zyn de nagelen aan
t Kasteel te leveren.

Daar beneffens is goedgevonden, en tus-
schen de generale Compagnie, ende die van
itoe bescheiden, en besloten, dat yder zys
geloove zal vry houden , en niemand van
wederzyden daar inne zal gemolesteerd wer-

den

Zoo een dienaar van de Compagniever-
iep, ende in ’t gebied van Hitoe hem ver-

stak, zullen de ingezetenen van Hitoe, op
t verzoek van den Heer Gouverneur, zoo-
danigen wederom ter hand stellen, gelys
haar luiden overgeleverd zullen werden, die
iit de bare by het Kasteel bevonden en weg
geloopen zullen wezen

Eenige dienaars van de Compagnie
ingezetenen van de Compagnie overlast doen-
de , zullen naar exigentie van zaaken by den
Heer Gouverneur worden gecorrigeer-

In-
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Indien iemand van de onderzaaten van

Hitoe de Christenen ’t zy man ofte vrouw,
onder het pretext van huwelyk zonder con-
fent ende voorweten van den Heer Gouver-
neur tot het Moorendom bragte, zal zo-

danige voor de eerste reize verbeuren duizent

patoolen , ten profyte van de generaale Com-
pagnie, ende zullen de Christenen die ee-
nige Moorse vrouwen van Hitoe halen,

zonder consent als voren, in gelyke paene ver-
vallen, en wie bevonden werd voor de twee-
de reis ’t zelve gedaan te hebben, zal zon¬
der genade aan den lyve gestraft werden. In-
gevalle de Heer Gouverneur, die van Hi-
toe tot cenige werken, ten dienste van de
Compagnie te maken, dede vorderen,
zullen zy zonder eenig tegenspreeken daar toe

helpen, mits dat die van de Oelisivas ende

Oelilima’s te zamen tot zoodanige werken
zullen werden geroepen.

Waar tegens de Heer Gouverneur van
wegen de Hooge en Mogende Heer en Staaten
Generaal, zyn Princelyke Excellentie,
ende de generale Compagnie, op believen
van den Ed. Heer Gouverneur Generaal.

beloofd heeft de voorsz. Kakiali als Capi-
tein ende Opperhoofd, mitsgaders alle de
andere Orangkaja’s , en ingezetenen van
Hitoe, als haar cige natie tegens alle bare
vyanden te water, en te lande te helpen, by
te staan ende te defenderen, daar de nooo
zulx is vereischende, alle welke conditien,
van dezen contracte bekennen voorsz. O¬

rangkaja’s van Hitoe ten aanhooren van
alle smalle Hoofden ende hare meeste onder-
danen te wezen de oude ende zelve contracten,
poincten ende artikelen daar mede van ouds
aan de generale Nederlandsche Staat ende

Compagnie zyn verbonden, die zy ook be¬
looven getrouwlyk na te komen. Ten oirkon¬
de hebben dit ondertekend, onderstond op t

Fort van Hitoe dezen 17 Juni 1633. was

getekend met deze merken.

TOuCCOC Dc.

Hy wierd daar op in May, na ’t on
derteekenen van al de vorige contracten,
door de Heeren Gysels en van den Heuvel
voorgesteld , belovende geen gemeen-

schap met Kimelaba Lochoe te zullen hou¬
den, nog hem zyn zuster (aan welke
men zeide dat hy nog maar ondertrouwt
was) niet te zullen geven; en men zegt,
dat deze zyne voorstelling, om ze kragt
te geven, door de hoofden van 2 boots

gezellen op Hila, die op zekeren nacht
door eenige Loehoeneesen in 't bosch
dood geslagen wierden, ingewyd wierd;
een slecht en bloedig voorteeken , dat
veelen toen al niet aanstond. In deze tyd
nu wierd Hitoe door dezen Capitein, door
Radja Hitoe (die van weinig aanzien was
en door vier andere Hoofden, die de
vier eerste hoofdstammen verbeeldden,
bestierd.

EN.K

Wy zeiden te voren, dat de Heer van
den Heuvel, by den Landvoogd versche
nen was. Die Heer Advocaat Fiscaa
an Indiën, en als Commissaris der drie
Oostersche Landvoogdyen van Batavia

gezonden, om te zien hoe men het om
de Oost, en ook hier al stelde, was den

10 Maart A. 1633 aangekomen. Hy
vond den Heer Landvoogd niet t'huis
alzoo die toen op Erang, en ’er dierhal-
ven voor hem de beste gelegenheid van

de wereld was, om na zyn gedrag (dat
hy ook met alle vuilaardigheid deed, te
vernemen; waar op naderhand niet veel
goeds quam te volgen. Altoos men gaf
zeer quaad rapport van hem op Batavia.
Of dit de Heer van den Heuvel uit zich

zelven, dan of hy dat door ophitzing van

cenige geveinsde vrienden van den Heer
Gysel, aan ’t Kasteel gedaan heeft, is on-
bekend

De Heer van den Heuvel oordeelde,
dat de Heer Gysels beter gedaan zou heb-
ben al de vaartuigen van den Kimclaba,
als zoo veel nagelboomen, te bederven,
dewyl hy dan geen 300 Alfoereesen van
Tanoeno op de kust van Hitoe zou heb-
ben konnen zetten, gelyk hy nu gedaan,
en daar door dat land zeer onveilig voor
de onzen, inzonderheit ontrent het Ka-

steel, gemaakt had; komende na Alang,
en tot in de Laha toe, om koppen te
halen.

Zrnver¬Na dat hy alles in Amboina wel door-
trck nasnuffelt had, vertrok hy na Banda, daa
Sanda, en

hy alles wel vond, en van waar hy, na komst

voor Ha-2 dagen verblyf met 2 schepen, 150s0
jadaaten, en 5omatroosen, na de Ambon-

sche oorlogs-magt trok, toen met den
Heer Landvoogd voor de bogt van Haja
leggende , van waar hy met hem naCe-
ram-Laoet geloopen is, daar hy mede
veel op het doen van den Landvoogd te
bedillen had, oordeelende, dat hy spoe-
diger geland, den vyand eer aangetast,
en hem dus ’t vlugten na zyne sterkten
op t gebergte belet moest hebben; hoe¬
wel de verovering van dit Eiland daar na

een groote knoop toehaalde, en veel
schimpen afsneed.

VerdreMen hoorde, nu te huis gekomen
moeje-zynde, dat 'er nog 6 galeyen op Kelant
lykheden

Ja¬gekomen, en daar van 300 man met
met den

panse roers gewapend, na den Kimelabo- Kimela¬

getrokken waren en verzocht hadden ha-
daar te handelen, dat hen, op ’t betalen
van een merkelyke zomme aan tol, door

hem ook toegestaan was, wel verzekerd

zynde , dat men in ’t Ooster-Moesson
niet wel by hen komen kon.

Deze verzekerden hem ook, dat maar
de helft der jonken dit jaar vertrekken,
en de andre tot zyn onderstand hier bly-
ven zouden, waar door hy zoo onver-
dragelyk trots wierd, dat hy weigerde

M 3 de
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de brieven van zyn Koning te ontsangen,1633.
en vlak uit zeide, geen vrede met ons te
willen maken, ten zy men hem van ider

barot twee Ryxdaalders gaf, gelyk hem

de vreemdelingen gewoon waren te ge
ven

Aanbie Terwyl hy ons nu ook groote afbreuk
ding de

net zyn Alfoereesen deed; quam de
Koning

Alfoereesen Koning van Siseoeloe metvan Si-

ecelten 26 man aan ’t Kasteel, biedende zyn
verkeen dienst aan, om ons tegen de Oelilima’s
van den
Heer van met zyn volk te helpen, zoo wy ’t zel
den Heu ve van Cerams Noordkust maar wilde

vel opge-afhalen. Hier over wierd de Land
homen. voogd door den Commissaris al mede

doch door onkunde , bespot, alzoo hy
meende, dat deze Alfoereesen met die
de welke op Hitoe het zoo bont maak-
ten, een en de zelve, en derhalven voo

ons te gevaarlyk waren
Verrich De Opperkoopman Evert Hulft

ting van was ondertusschen met een schip na Ce
le Heer

rams Noor-kust in Juli gezonden, onJulft m
sen Koning van Siseoeloe weer na zynden Ko

ning. land te brengen, en om te zien, of hy
ons met meer volk zou konnen helpen.

Hy kreeg nog 600 man byeen, doch-
nog meer volk willende verzamelen, be

lette de Kimelaba hem dit, met bedrei
ging van zyn land te zullen bederven
zoo dat zy t'huis bleven. Egter volgd
hun Hoofd de Opperkoopman Hulft
wyzende hem nog verscheide vaartuige:
op ’t strand van Nuniali, die voor der
Kimelaba gemaakt wierden, en die de
onzen mede na ’t Kasteel namen

In Juni vertrok de Heer CommissariDe Hee
van der an den Heuvel, met de Heer Jan Ot
Heuvels tens, Fiscaal, na Ternate, in een tyd, da
vertrek

lier, en elders in Indien, een groote sterf
na Te

te wasnate mef
Ottens. In deze tyd vergaderde de Heer Gysels
De Heer ook de Coracora-vloot weer , de zelve

Gysels. grooter makende, alzoo by die van Noes
ianivel belastte z , die van Latoehalat,

Halong, Way, Soeli en Baguala, ide
een byzondre Coracora van 22 3 Gnadjos
en die van Assaloelo, en Oerien ider
ook een kleene Coracora te houden, da

die van Camariën mede begonden te
doen

Daar op ging hy den 1 Septembe
weer uit, nemende op Hitoe eenige sol
daaten in, welke Hitoeesen die van Ce
ram door vuuren op hun gebergten van
onze komst waarschouwden

Het eerst dat men dede, was, dat meiVerrich
alle de vaartuigen der Caybobers vernielting met

de Hongide, of deelde verscheide der zelve onde
SC4U de Vloot, waar onder ook Coracora’s
bobo, e

en galeyen waren. Dit deed men, onert.
dat men verzekerd was , dat zy noc
maar onlangs met den Kimelaba den ma
tacanu gedronken (dat is, den eed ver
nieuwd) hadden

SCH E
Van hier ging de Heer Gysels na Pi- 1633.

roe dog, daar geen dorpen aan stranc

vindende, trok hy na Seroelau, boven
in ’t gebergte een myl landwaard in
gelegen, alwaar veel oude schoone na
gelboomen waren, die hy vernielde
verbrandende het ledig dorp op den
September. Ook bedierf hy alle de na-

gelboomen van Hennekelang, van wel
ke ryke nagelplaatzen de Kimelaha alle
jaaren 160 Bhaaren nagelen trok

Daar op na Caybobo weder gekeerd
zynde,daar zy 4oo huizen, en daar onde
18 Baileoe’s (of Raadhuizen) en een me

nigte van hunne duivels-huizen, vonden
alzoo zy op Ceram voor de grootste dui-

vels-dienaars bekend waren, zoo liet men

hen nog eens tot afkomen noodigen,
welk geweigerd zynde , nam men de
voorste negry Henne-Ela twee maal, en
daar na de twee andere gehugten of dor

pen , Peylissa en Hennesamma (zamer
aybobo uitmakende) in, en verbrandde

het dorp, latende geene van hunne vrugt
boomen ongeschonden, waar onder 2300
clappus-boomen , behalven dat ook d’

velden vol Padi, boontjes, &amp;c. stonden.
Van daar stak men over na Hitoe, al-
waar Capitein Hitoe den Landvoogd zogt
wys te maken, dat Seroelau onder hem
stond, waar op die Heer hem antwoord¬
de , dat hy dan moest zorg gedragei
hebben , dat wy de nagelen er af ge-
kregen hadden, dreigende hem ook zoo
danig met alle plaatzen te zullen hande
len , die de nagelen aan hem niet lever-
den, al stonden zy onder hem

Van daar vertrok men na Oerien, daar
men een weinig uitrustte ; doch d
Landvoogd ging met der haast den 15
September na ’t Kasteel , om te zien,
hoe ’t met die van Soeli was, zendende

ook a Coracora’s met den Koopman
Pieter de Goyer na dat dorp, om het te
helpen, alzoo men zeide, dat de Kime-
laba het afgeloopen had, ’t geen een leu-

gen bevonden wierc

In de maand van Juni was de Koning Kom

van Tidore, Kaitsjili Gorontalo ontrent des Ko-
nings vanKeffing geweest over welke plaats en

meer andre op Oost-Ceram, hy voorgaf opkes
recht te hebben, van waar hy ook eenig sing
volk, volgens dat regt, mede nam, on
daar mede na Ternate om des Konings
zuster uit te gaar

KlagteOmtrent dezen tyd vielen ’er groot
over deklagten over de Ambonsche borgers, dat
Ambon

zy met particulieren handel in kleeden
che bor

de E. Maatschappy grooten afbreuk de-gers
den, zeer ongebonden leefden, en meest
maar slavinnen trouwden, denkende ver-

der niet dan op drinken en hoerceren
Weshalven de Heer Gysels, en de Com
missaris van den Heuvel, van oordeel wa-
ren, dat men geen Coloniers meer ii

Am
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Ambon behoorde te houden, en aan nie-1633.
mand het trouwen, dan met Inlandsche
dogters, toe te laten, om de herten der
Inlanders zoo veel te meer tot ons te
trekken; doch beide die voorstellen gre-
pen in ’t vervolg geen stand.

Den 3 September toonde de Heer vanBeschul-
diging den Heuvel, by zyn rapport aan haar E-
door de delheden ten laste van de Heer Gysels,
Heer van

dat hy zich aan veel baatzoekingen tot
den Heu

vel tegen nadeel der E. Maatschappy schuldig ge-
de Heer maakt, en tot zynen particulieren han-
zysels del duizend paar zyde, en ettelyke hon-

derd paar zayette koussen, verscheide zy-
de stoffen, veelerlei klynodien van goud

en zilver, en een party koper-werk,
mede in Amboina gebragt, die goederen
daar uitgevent, en wel 10 a 12000Ryx-
daalders daar van gemaakt had, alzoo de
zyde koussen tot 10 Ryxdaalders ’t paar

verkogt waren.

Ook gaf hy voor, dat hy uit de ge-
melde zyde stoffen aan Sarassi, gezant
des Konings van Ternate, wel voor doc
Ryxdaalders aan waarde verkogt, en
hem die in betaling der Koninklyke tol

len aangesmeerd, en contante penningen
van de E. Maatschappy daar voor geno-
ten had.

Als ook dat Daniel Robol, een Am-

bons vryborger , nog 300 Ryxdaalders
wegens zulke gekogte goederen aan hem
schuldig was.

Hy voegde hier by, dat hy daar Arak
van Towak, uit boomen der E. Maat-
schappy getyfferd, deed branden, en die
dan aan de E. Maatschappy weer onder
vreemde naamen verkoopen, belastende

die aan ’t volk ook tot randzoen uit te

deelen, tegen 180 Ryxdaalders de legger,
daar men die van Batavia tegen 5o Ryx

daalders de legger met de ledige schepen
zenden kon ; behalven dat hy ook tot
oppasser op ’t Arak-branden een affi
stent, die 6: Ryxdaalder ’s maands won

gebruikte
Dat hy van de clappus-boomen der E

Maatschappy ’er nog 7ovoor zich zelven
gehouden, en die niet verpagt had.

Dat ook zyn huisvrouw uit de pacht
van de visschery elf van de beste visch-

plaatzen voor zich had laten bedingen,
van welke maar een bloote helft haar coo

Ryxdaalders opgebragt had.

Ook beschuldigde hy haar, dat zy door
assistenten , sergeanten, &amp;c , in de U-
liassers, olie, hoenderen, en andre waa-
ren, opkoopen, en onder de borgers
weer dier uitventen deed. Buiten alle

welke schraperyen had de Heer Gysels,

na zyn opgeven volgens de boeken we
gens provisien in een jaar nog 6114 gl
in Amboina getrokken.

Alle deze gravamina zonden haar E-

delheden aan dien Heer over, om zich
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1633.daar over te verant woorden.

Ook had de Heer van den Heuvel aan-

genomen deze, en meer andre zaaken
ten laste van dien Heer, te bewyzen,
gelyk hy daar over ook aan de Heeren
zeventienen schreef

Pohoe¬Hy verzogt ondertusschen ook om na
gedagten’t Vaderland te gaan dat hem toegestaan
van zynewierd , hebbende geen andre verbeel

diensten.
ding van zyne gedane diensten , dar
dat hy van daar zekerlyk Opperland-
voogd van Indien zou gemaakt werden;
dog haar Edelheden hadden hem onder¬
tusschen als een man vol menschelyke
zwakheden en onbetaamlykheden (hoe-

danig zy hem bevonden hadden/ beschre-
ven , en daar by gevoegt, dat hy den
Heer Gysels wel sterk (vermits hy na
zyne Landvoogdy haakte) beschuldig-
de; dog dat hy nog zeer weinig tot zyn
nadeel bewezen had.

Dat van ’t Arak-branden was meest Dat op
wind, enwaar. Dat van de Soo Ryxdaalders aan
rook ui-zyde koussen door den gezant gekoft
komt

was van weinig belang, en de rest meest
onwaar, en verzonnen.

Haar Edelheden raaden den Heer van

den Heuvel liever Advocaat Fiscaal te

blyven, dog, hy zyn hoofd volgende, lag
het neder, en gaf daar door aanleiding
om hem ten eersten over verscheide mis-

lagen, gedurende zyn Commissaris-ampt,
als andersins, begaan, voor den Raad van
ustitie op Batavia aan te spreeken.

Vyande-In October ontsloopen, door agteloos-
heid der onzen, de vreemde vaartuigen lyke han

delingen
met nagelen volladen, alzoo men by Ke

van Ki-
lang, en Ajer Mira, niet wel toegekekenmelaha

had, zeer gemakkelyk na Macassar, waarLoehoe

mede de Kimelaba een gevangen Neder-

lander tot slaaf aan den Koning van Ma-
cassar zond verzoekende zeer ernstig
zyne hulp tegen ons.

Ook had Kimelaha Loeboe nog 34 lie-

den van Way gevangen, om welke te
lossen de Heer Gysels zien wilde, hier of

daar eenige gevangenen te krygen, en
die aldus tegen malkander te verwisse-
len

De HeerDaar op quam hy, zoo stil als ’t mo-
Gyselsgelyk was, met 14 Coracora’s, 1 jagt bezet As-

en 2 chaloepen met 160 blanke, en 8oc sahoedi,
Inlandsehe koppen bemand, den 26 Oc- en ver¬
tober voor Assahoedi , dat uitnemend brand het
naauw besluitende.

Zy wilden ’t egter, Eoe veel elenden
zy uitstonden, niet opgeven, zy zonden
wel eenige gyzelaars, om quanfuis van
vrede te spreken; dog ’t waren maer sla-

ven, en daar quam ook geen vervolg op,
alzoo zy bystand van 300 Ternataanen.
en 150 Bonôers bekomen hadden, met

welke zy eerst het uiterste wilden wa-

gen.
Vermits nu die Ternataansche hulp-

benden
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benden niet doorbreken kon, zoo sne
den zy ook eenig volk van ons af, die
niet weer aan strand konden komen,
waar door de Landvoogd, schoon byna

meester van Hennetcllo, genoodzaakt
wierd dat beleg den 8 November op te
breken, manhaftig door den vyand he-
nen te slaan, en zoo den weg na ’t strand
te openen , hebbende niet meer dan 2

gequetsten gekregen.
Daar na is hy met de Coracora’s wat

Oostwaard opgelopen, alwaar hy in de
regte bogt van Hennetello, daar ’t bin-
nen-meir Hoekomena legt, een nieuwt
Coracora vond, die hy afhaalde, kee
rende weer na Assahoedi , dat hy ver-
brandde, met verlies van  matroozen,

dic tegen gegeven ordre gingen moes¬
koppen

In ’t keeren na huis deed men den 11

November Lessidi aan, dat men ledig
vond. Men verdierf daar op dien tyd
wel 400 nagelboomen. By den hoek
van Siel quam de Uliassersche magt van

13 Coracora’s, en daar onder die van
Haja, Hatihoe, Hatoemeten en Tobo.
den Landvoogd te gemoet, met welke
hy na Soetela wilde, dog de Orangka-
ja’s verzogten, na huis te keeren, alzoo

zy nu al lang geschept, zelfs hun nage
len te plukken hadden, en op Soetel-
geen gewasch dit jaar was

Men vertrok dan naar huis; doch or
Larike aangierende, liet de Landvoogd
toebereidzelen tot een nieuwe steene Re-

duit aldaar, in plaats van ’t oud bouw-
vallig huis, maken, die’t jaar daar aan
ook volbouwd is.

Ontrent dezen tyd ontdekte ons Ca-

joan (uit Tanihitoemessens stam) een
schendig verraad van Kakiali. Hy quam
ons in December 1633 waarschouwen
dat 'er iets gevaarlyks by Kakiali gebrou
wen wierd; dog wilde niet zeggen wat
het was ; maar verzogt van ons eenig
volk tot zyne bescherming op Hitoela-
ma, en om die van Mamala, nog in 't
gebergte voor ons schuilende , daar by
zig te hebben, dat hem toegestaan is
Ook verzogt hy, die van Anin en Soe-
bela, van den Kimelaba afkeerig te ma¬
ken, waar toe hy zeide gelegenheid te
hebben.

Ondertusschen kon men aan Kakiali
niets, dat daar na geleek, bespeuren, ja
zelfs quam hy ons voor de quade stree-
ken van den Kimelaha waarschouwen, en
verzekeren, dat hy zou maken, dat die
van Latoe, Hoewaloy en Hatoeaha
weer tot ons overquamen. Ook zeide
hy ons, van Hila na Hatoe-noekoe te
willen verhuizen, met wat inzigt, kon men

niet doorgronden, alzoo hy alle tegen-
werpingen aanstonds wist goed te ma
ken, met te zeggen, dat hy onze be¬
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ste vriend was , van welken men geen1633.
quaad denken moest.

De Lochoeneesen, en zeker Terna-

taans Prins van Koninklyken bloede, die
Kakiali nog voor een geheim vriend van
ons hielden, verzogten hem verlof, om
na den Landvoogd te gaan, alzoo zy
hem iets van gewigt te zeggen hadden;
dog hy, bekommerd, dat zy zyn voor-
nemen mogten uitbrengen, hield den

brief, en openbaarde alles aan den Kime-
laba.

Zy maakten hun verzoek ons egter Trouu

eindelyk door Cajoan bekend, waar opder Loe
hoenec-zy den 17 December met Sibori, op be¬
sen en

komen velof , drie Orangkaja s sterkv an Sibo¬
alzoo de vierde na den Kimelaha over-ri.

geloopen was) aan ’t Kasteel versche-

nen

Zy gaven te kennen, dat zy, des Ki- Hun

melaba's quade gangen hoe langer hoe verzoek
om bezet-meer ziende, zich van hem wilden af
ting enz.

zonderen, verzoekende op Loehoe, door
’t leggen van een vesting, daar tegen ge-
dekt te werden, zelf nog voor de komst
der schepen , zich ook geheel aan ons

onderwerpende, waar op zy den Mata-
kau met ons aanbooden te drinken.

Men stond hun verzoek toe, zond hen

ten eersten ’t jacht Socburg met 4o sol-
daten onder den Lieutenant Walrave de

Riviere, om in Loehoe een bequameve-
sting te bouwen. Ook gaf men de Loe-
hoeneesen een verborgen leuse, om , by
de minste opstand van den Kimelaba, ons
daar kennis van te geven.

Den 15 Januari 1634 verscheen hier Kijay
Siborieen Coracora uit Ternate met den Kaits-
xma¬jili, Kijay Sibori Laxcmana, en den tolk
komt

Gerard Roelofszen, die ’s Konings gezantmet den

den Sadaba, met nog een Coracora,op Sadaha in
Amboi-Boero gelaten hadden. Zy bragtencen
12.brief van de Koning aan den Landvoogd

inhoudende, dat de Sadaha quam met de
hoogste magt, om alle geschillen af te

doen , om de vreemdelingen ’t land te
ontzeggen, en om beide de Kimelaha's,
met hunnen aanhang, na Ternate te
brengen , om daar hun doen voor den
Koning te verantwoorden, met verderc
last, om Fakiri, den Kimelaba van Boero,
in hun plaats aan te stellen, en honderd

andre zoete beloften meer ; waar door
zig de Heer Gysels egter geensins mislei¬
den liet.

Hy veinsde nogtans alles te gelooven, en
vervoegde zich dierhalven met de Hongi
na Loehoe, om den Sadaha, tot ’t geen
hy beloofd had, aan te porren, en hem

ook daar in na vermogen te helpen.

Men quam dan den 12 Februari op De Heer
Loehoe, alwaar de gezant met den ou-Gysels

voorstelden Fakiri op zyn Coracora ordentelyk
aan deningehaald, en ’s Konings brief overluidga dh

voorgelezen wierd, na 't welke de Land-
voogd



1634. voogd zeide, dat hy nu wel eens wensch-
te te zien, dat men van de zaak , die
beloofd was, en die den Koning gebood.

werk maakte, alzoo by niet genegen
was zich langer door praatjens te laten
ophouden, verzoekende verder, dat hy
ten eersten met zyn zaaken voortvaren
zou, alzoo hy geen drie dagen daarmeen-
de te blyven ; dat dezen Sadaha vry won-
der in zyn ooren klonk, zoekende maar

het touwtje van verleng, en allerlei uit-

stel , om den Landvoogd te doen ver-
trekken , alzoo by niet gekomen was,

om te verrichten , ’t geen die brief

inhield.
Ondertusschen verzogten de Loehoe-

neesen weder, dat men hen dog niet
verlaten zou, alzoo zy wisten , dat de
Kimelaba zig by de eerste gelegenheid
aan hen zou wreeken.

Het In dien zelven tyd hoorde men ook.
Noorder dat de Macassaaren een Vloot benoorden
deel van

het Eiland Celebes gezonden, en aldaar
Celcbes

Manado, Gorontalo en J omini, vero-door de

Macassaa- vert hadden, dat den Landvoogd te eer-
ren vero der besluiten deed, om de Loehoeneesen
vert.

tegen de aanslagen van den Kimelaha te
dekken, vreezende, dat ’er nu zoo veel
eer ontzet van Macassar herwaard ko-

men zou.

Daar op quam Cajoan, en de Orang-De Loe¬
Kaja van Lochoe , Abdul Rabbman byhoence-

sen ont- den Heer Landvoogd, openbarende aan
dekken hem veel aanslagen van Kakiali en den
veel sling-

Kimelaba, om de Nederlanders uit Am-
se aanssa-

boina te verdryven, hunnen Koning afgen van

Kakiali, te vallen, en den Koning van Macassar
en den om hulp te verzoeken, welke hulp zy
Kimela-

ook dagelyx wagtten.ha.

De Landvoogd, om te doen zien, dat
Dien de

hier voor niet bang was, toonde aanhyHeer Gy
Kakiali, dat hy al zyn aanslagen wist,sels waar-

schouwt vermanende hem nogmaals voorzichtig
te zyn, indien hy zich zelven, en zyn
land, niet in een jammerpoel van elenden
neder wilde storten.

De Heer Gysels vertrok daar op metZyne
verrich eenige Coracora’s na Manipa, veroverde
ing or daar den 22 Februari voor Tomoewaroe
Manipa. een veeemde jonk met eenige krygsvoor-

raad, verstaande uit een overlooper, dat
dees jonk a ftukken, 4 bassen, en 8 mus-

quetten mede gebragt, en dat men nog
5 Macassaarsche jonken had te wagten.
Ook verstond hy van een BimineescheEn beirg
slaaf, dat de Koning van Macassar voor-wegens

den Ko¬ leden jaar Bima verovert, en ’t voorne-
ning var men had, om ao jonken tot bystand van
Macassar.

den Kimelaba te zenden.
Dezen perzoon nam den LandvoogdWaar

van hy mede na Lochoe, en deed hem dit alles
kennis in de tegenwoordigheid van den Sadaha,
an den

en van Kakiali (die daar mede gekomen
Sadaha,
en kalia- was) openbaar zeggen; hoewel de laat
ligeeft. ste betuigde nergens af te weten.

II DEEL VAN AMBOINA.
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De Sadaba vorderde ondertusschen

niets, dan alleen dat de overige van on-

ze gevangenen van Way, nog 31 fterk
van de vorige 43) in vryheid geraakten,
waar tegen de Landvoogd eenigege-

vangenen van Hennetello weder over gaf-
Die overgekomene gevangenen van Way
wisten te zeggen, dat die van Lucièla,

zoo onze bezetting op Lochoe bleef,
het drinkwater daar zouden vergeven
Ook hadden zy verscheide maalen ge-
zien , dat Capitein Kakiali nagelen na
Luciela gebragt, en dat zy te zamen al

voorleden jaar beraadslaagt hadden, om
de Logie van Hitoe af te loopen.

Eindelyk verzogt de Sadaha weder,
dat de Heer Gysels op Luciéla ter verga-
dering geliefde te komen, met wat in-

wist men niet.zigt,

Hy ging 'er echter na toe; dog wilde
met de 2 Kimelaba’s, als zynde van ha-
ren Koning reeds afgezet, niet te doen
hebben.

Daar komende , zag hy ’t aan land
krielen van Ternataanen; dat hem dede

besluiten hen in zyn Coracora te verzoe-
ken, daar de Sadaha , Laxamana, en
eenige andere Ternataansche officiers,

De¬quamen. Zy verzogten ’t ligten van on-
Sadahaze bezetting van Loehoe, belovende
verzoelt

dat de Kimelaba's dan van Luciéla weer
lichten

op Loehoe zouden komen woonen, dat van Loe
dic hoe’s be¬nergers op toeley, dan om zig aan

zetting.van Loehoe te wrecken.
De Landvoogd, hier over gestoord, Wat de

andbegeerde dat onze bezetting daar blyven
voogdmaar dat de Kimelaba al zyne vastighe

daar te-
den op Luciéla afwerpen, ’t geschut be gen eischt.
neden brengen, en de Manipeesen dwin

gen zou de jongste aangekomene Portu-
geesen, nevens ’t geschut en volk, on-
langs met vreemde jonken overgekomen.
en de oversoopers, by den Kimelaha op
Luciéla zynde, ons over te geven.

De Sadaba, dien men de spyt uit zyn
wezen, en van welken men klaar zien
kon,dat 'er iet anders gebrouwen wierd,
gaf op dit alles zeer weinig antwoord,
zoo dat deze vergadering vruchteloos
scheidde.

De Landvoogd liet ondertusschen de
Hongi op Loehoe, terwyl hy eens na 't
Kasteel ging.

KaklafKakiali had al de Hitoeesen belast na
belast degebergte te vlugten , vreezende, datt
Hitoeesen

de Landvoogd, by zyn keeren na huis
na ’tge-

hen zekerlyk aandoen zou. Beide zynbergte te

ooms, Orangkaja Boelan, en Baros, vluchten.
waarschouwden hem wel voor zig te

zien, dat hy zich, en ’t land niet ver-
dierf, zeggende, dat zy met wilden
vluchten, en raakten hier over met hem
verder in zoo harde woorden, dat zy
met groote verbittering scheidden.

Daar op kreeg men berigt, dat op
Way.

1634
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van de vesting Bullebak. 1634.Waysamma 18 jonken gekomen, en dat

Ook tastte hy in gezelschap van Ca-haar makkers, nog 22 sterk, ook onder-
joan, die van Anin en dat gespanschap,weeg waren, gezonden van den Koning
de pols, of zy ’t nog met de onzen wil-van Macassar, om den Kimelaha te hel¬
den houden; dog die menschen, hierenpen, en wrake te komen nemen over ’t
daar Ternataanen in hun dorp ziendeomhakken der nagelboomen, dat om
dorsten met ons niet spreken; belovendehunnent wil geschied was.
eindelyk een vesting voor ons op te wer-Ook veroverden de onzen een Javaan-
pen, en dan Cajoan te zullen waarschou-sche jonk ontrent Thiel, van Radja Boe¬
wen, om ’er bezit van te nemen.kit gezonden, om de Hitoeesen te be¬

Daar op quam de Landvoogd den 14 En weergroeten , en om den zoon van hunnen
Maart weer aan ’t Kasteel, hy gierdena’t ka-Marinho, van Java, daar in hare wet
met de Hongi op Lebalehoe aan, daarsteelstudeerende, hier weer te brengen.

keert.hem eenige gezanten van Nau, BinauDe Heer Gysels keerde na 6 dagen
Ceyt en Hahoetoena (zynde de andre alweer na de Hongi; dog bevond, dat de
na ’t gebergte gevlugt) quamen vragen,Ternataanen in 't geheel met hem niet
wat zy moesten doen, alzoo Kakiali henmeer wilden spreken, voor dat het volk
belast had Essen Wawani te versterken.

van Loehoe geligt was.
De Landvoogd zei, dat zy dat niet moe-De Landvoogd zeide, dat dewvyl zy,
sten beginnen, voor dat hen zulks door dentegen ’s Konings last, de vreemdelingen
Radja, en de vier Hoofden des lands,op zyn land lieten komen, en die niet
belast wierd, verbiedende hen naar Ka-verdreven, hy dan gehouden was ’s Ko-
kiali in zulke zaken te luisteren, alzooninks land te bewaren, om zyn regt en
hy hen in 't verderf brengen zou.onzen handel te staven.

Die van Hennehoelce quamen aan deOok vond de Heer Gysels goed , de
Coracora van Noessanivel ook bekendnieuwe opgeworpene vesting uit Loe-
maken, dat zy wel wenschten zich vanhoe’s dorp te verleggen, en beneden op
Kakiali af te zonderen; na al het welke’t strand aan de mond der Rivier te plaat-
de Hongi eindelyk den 16 Maart weerzen , om dat op de vorige plaats geen
aan ’t Kasteel quam.drinkwater was, gevende die den naam

TWEEDE HOOFDSTUK.

De Heer van den Heuvel, gaat in Februari 1634 van Batavia, om den Heer Gy-
sels te lichten. Des Sadaha’s cisch op de landen van Amboina, en ons antwoord. Ver-
zock der Hitoeesen om onze bescherming tegen Kakiali. Door de Heer Gysels toegestaan.
De Heer van den Heuvel als agtste Landvoogd voorgesteld. De goude Leeuw ontrent
Borneo verzeild; enz. Voorzorge van den Heer Gyscls tegen zyne beschuldigingen. Zyn
gedrag, nader beschreven. Hoe veragtelyk de Heer van den Heuvel hem behandelde.
Zyne beraadslaging met de Hitoeesen over Kakiali. De Hitoeesen ontkennen onderda-
nen van den Koning van Ternate geweest te zyn. Van den Heuvel belegt vergadering
op Lucièla. Neemt Kakiali, en andre Hoofden van zynen aanhang, gevangen. Pati-
wani’s bedryf daar op. Redenen van Kakiali’s gevankenis. De vesting Bullebak op Loe¬
hoe onvoorzigtig afgebroken. Van den Heuvel ontslaat de gevangenen, uitgenomen Ka¬
kiali, en Tamalessi. Nieuw contract met deze losgelatene Hoofden gemaakt. De Hi-
toeesen, na zyne gedagten, nu onze onderdaanen gemaakt. De Heer Gysels vertrekt
na Batavia, en zyne voorzegging aan de Heer van den Heuvel. De kinderpokjes hier
sterk. Moord, op Rarakit. De Hitoeësen, vlugten na t gebergte. Hun eisch aan
van den Heuvel. 't Comptoir op Oerien gelicht, en de vlugt van Seroys vrouw na den
vyand. De Heer van den Heuvel tast Wawani te vergeefs aan. De Sadaha voerd
de OrangK aja’s van Loehoe na Ternate. Fakiri keerd na Boero. Kakiali gepynigd
en gedwongen zyn verraad te bekennen. Zyn groote schulden. Dood des Konings van
Hitoe. Hatoe op strand geplaatst. Patiwani, door Valk geslagen. De Baricade wan¬
trouw op Hitoelama weer bezet. Oerien vrugteloos door de onze bestormd. Beginzelen
van den afval. Gastmaal, en geschenken om dit te stuiten. Alfcereesen op Hitoe gezet
De Heer van den Heuvel A. 1635 door den Commissaris Gysels gelicht, en door van
Deutecom, als negende Landvoogd vervangen. Luciéla’s vesting veroverd. Cajoan

als Capitein van Hitoe aangesteld. Gysels vertrek na Banda, en te rugkomst. Deu-
tecoms vrugtelooze verrichting voor Luciéla. Van den Heuvel, over zyn lasteren van
haar Edelheden, geschavotteerd. Word door de Heeren in ’t Vaderland, by een handeling
met de Engelschen verworpen. De Heer Gysels neemd Kakiali, en Tamalessi na Ba¬
tavia. Van Deutecoms barsche regeering. Doet de Amboincesen reden zoeken, om af
te vallen. Noteboomen op Kellemoeri, en Kelibon ontdekt. Die van Leytimor vlig-

ten
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ten A. 1636 meest na t gebergie. Gesteltenis op Oma, Honimoa, &amp;c. Moord op
Noessalaoet, ende Priserius daar gevangen genomen. Angst der onzen ; Leliato bele-
gert onze vesting op Oma vergeefs. Spyt hem aangedaan. De Heer van Diemen ne-
gende Opperlandvoogd geworden. Zyn komst met eenige Raaden van Indien. Voorval-
len den Heer Ottens ontmoet. De Heer van Diemen bestormd Luciela. Vastigheden,
waar in zich de Kimelaha’s onthielden. Door de onzen veroverd. De Heer Ottens ge-
quetst. Kakiali weer van Batavia gekomen. De Heer van Diemens verschyning aan 't
Hoofd-Kasteel. Waarom de Amboineesen nog niet af quamen. Larike door ons on¬
dersteund. Welke Orangk aja's ons nog toegedaan waren. Die van Honimoa met ons
verzoend. En die van Tamilau. Gedrag der Loehoeneesen. En der Hitoeesen, die
Kakiali’s, en Tamalessis, vryheid eisschen. De Orangkaja’s van Leytimor werden
in genade aangenomen. 't Billyk verzoek der Lochoeneesen verworgen. Verovering
van Cabauw en Caylolo. Bedryf der Alfoereesen. Verzoek van die van Hatoeaha,
Oma, Noessalaoet, enz. Om de vrede, die alle begenadigd wierden Radja Toehaha,
om zyn trouw, beschonken. Sibori by de Heer van Diemen verschenen. Mei verschei-
de bevelen des Konings. Leliatos gedrag daar ontrent. Luciela’s vestingen afgebroken.
De Heer van Diemen, ontslaat Tamalessi. Waar na de Hitoeesen van Wawani af
quamen. Hun verzoek. Door de Heer van Diemen afgeslagen, en fors bevel aan hen
gegeven. Sibori doet veel dorpen van den Kimclaha afvallen. Gedrag van Leliato
daar op. ’t Verzoek der Lochoneesen om bezetting, afgeslagen. Landdag in Ambon,
waarom de Hitocësche Orangkaja’s niet verscheenen. Hatoe en Liliboy verzoent ge-
lyk ook de OrangKaja’s van Leytimor met malkanderen. Zaken ontrent die van Oma-

Honimoa, en Noessalaoet. Een andre Pati op Oma gesteld. Nallahia en Ametver-
zoend. Zaaken, aan Sibori voorgesteld. Voorstel aan, en antwoord van vyf Ceramse
dorpen. Trouw van die van Elipapoeteh. Leliato’s onwilligheid om aan ’t Kasteel te
verscloynen. Sibori’s gesprek met de Heer van Diemen. Die ’s Konings komst hier ver-
2ogt Nader verzoek der Orangkaja’s van Leytimor. Zyn Edelheids antwoord.
Hoetoemoeri s vergeefse klagte, over haar hoofd. Den eedvan trouw by de OrangK aja’s ver-
nieuwd.

De Heer E Heer van den Heuvel uit tegen Kakiali verzogt ; weshalven de toeesen
van den Ternate op Batavia onder- Landvoogd, niet langer na ’t ontzet om onze
Heuvel. bescher-tusschen gekomen zynde. konnende wagten, de ligte jagten, en

ming te-
had zoo veel van Amboina 't verdere magt der Coracora’s, maar voor

gen Kaki-
waggelenden staat opgege- af na Hitoe zond , om die kust tegen al.

Kakiali'; slingse aanslagen te verzeke-ven, en zoo veel tot laste van den Land-
ren.voogd Gysels gezegt, dat hy den 18 Fe-

DoorEindelyk daagde de Heer Antoni vanbruari 1634 na Amboina gezonden
de Heer

den Heuvel den 4 May op, wierd den 8wierd, om den Heer Gysels te lichten,
Gysels

dito als agtste Landvoogd van Amboinaen in zyn plaats daar te regeeren; dog toege¬Gaat

en bestierder dezer Landvoogdy, voorge-staan-in Febru-hy vertraagde met zyn schepen zoo lang
De Heerari A. steldvoor Macassar en Boeton, dat 't heel We-
van den1634 van ster-faizoen byna ten einde liep, en Am- Hy had een van zyn schepen, de gou¬

HeuvelBaravia
boina dus in gevaar stond om door 44 de Lecuw genaamd, op een droogte van als agtsteom de

Heer Gy- Borneo, door een botte verzeiling ver-Land-onken van buiten, en door de verraders
sels te voogdloren. En ’t was zeldzaam, dat een schipvan binnen, overrompeld te werden.

aange-lichten. van die zelve naam 4o jaren daar na opOok had men voor, de vestingen van
steld.

de Tygers Eilanden, en ’t schip de Leeu-Loehoe en Hila, onder ’t lezen van ’s De goude
win, al mede na Amboina gaande, ee-LeeuwKoninx brief, af te loopen; dog Radja

ontrentnige jaren te voren ook op die reize ver-Hitoe, en de andre Hoofden, wilden die
Borneoongelukt is.niet ontfangen, om dat zy aan Kakiali,
verzeild,De Heer Gysels nam zyn wooningbui-en niet aan hen, hield, zeggende vlak uit. enz.

ten ’t Kasteel in de stad, hebbende zich Voor-geen onderdaanen van Ternate te zyn :
Des zorge vanbevorens al van goede getuigenissendat egter den Sadaha geenzins schromen

Sadaha’s de Heer
voorzien, zoo van Compagnies bediendeed, om zynen ongegronden eisch opeisch op vysels te-
den, als van de vrylieden , en Chinee-de landen van Amboina, de Uliassers, ende landen gen zyne
sen, tegens die genen, die hem van ee-beschuldi¬van Am-Ceram , eveneens als Leliato A. 1628

boina, nig quaad bestier, of particulieren han-gingen.deed, op nieuw te maken; dog men ant-
enz. en del, beschuldigt hadden.woordde hem kort, dat wy aan den Ko¬ons ant-

Hy had hier drie jaar, min 5 dagenning van Ternate geen eene voet land Zyn ge¬woord.
drag, na-geregeert, en waarlyk betoont een wak-wilden geven van ’t gene wy met den
der be¬ker en dapper Landvoogd te zyn; hoezwaarde gewonnen hadden.
schrevenwel het bleek , dat hy hier ook zynVerzoekDie van Hitoe, en hunne OrangKa-

der Hi- vyanden had, dog de tyd zal leeren, datja’s, hadden ook lang onze bescherming
N2 een
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een man, die regt in zyn schoenen staat,1634.
nooit reden heeft, om iemand te vree-
zen, en dat het hem ook aan geen ver-
stand ontbroken heeft om zig te red-
den.

Kort daar aan vertrok de Heer Land-Hoe
voogd van den Heuvel na de kust vanrerae,¬

lyk de Hitoe, zonder het goedvinden, of den
Heer van raad van den ouden Heer Landvoogd er-
den Heu

gens in te gebruiken, alzoo by zeer wysvel hem

in zyn eigen oogen was. Men gaf eg-behandel¬

de ter, om een schyn aan die zaak te geven,
voor, dat hy dit deed, om Kakiali te ge-
makkelyker by zig te krygen, alzoo zy
malkanderen broeders noemden.

Hy overlei dan op Hitoe met de ge-Zyne
beraadila- trouwste Orangk aja’s, hoe men Kakal.
ging mef best tot reden brengen zou, bespeuren-
de Hitoe

de aan de meeste, dat zy wel zouden
ésen ove

mogen lyden, dat men hem gevangenKakiali.

nam. Men riep hem dan mede in de
vergadering, daar hy in 't eerst niet wil
de verschynen; dog, nader aangemaand

zynde, quam hy met twee honderd vyf-
tig gewapende mannen, die rondom de
plaats , daar hy was, bleven oppassen,
zoo dat 'er voor die tyd niet aan te doen
was

De Sadaba, toen mede op Hila zyn-De Hi-
de, had ’s Koninx brief daar voorgele-toeesen

ontken- zen , dog repte nu geen woord van ’t
nen, ool wedergeven van ’s Konings landen onder
onderda-

dezen Landvoogd, eischende maar in 't
nen van

algemein weder , ’t geen de E. Maat-den Ko

ningge- schappy van zyn koning bezat, waar op
weest te de Ambonsche Orangkaja’s op Hitoe,
hebben. hem bespottende, en uitlacchende, vlak

uit zeiden, dat zy noit onder zyn Ko-
ning gestaan hadden. De Heer van den
Heuvel, gezien hebbende, dat hy te vo
ren niets kon uitrichten, belag de ver-
gadering nog eens, maar op Luciéla,
beroepende beide de Kimelaha’s daar me-
de, gelyk ook al de Orangk ajas

Hy ging met de Coracora’s eerst derVan den
Heuvel waards, en op Loehoe’s strand, Waran
belegt genaamd, quam Kakiali, met de Orang-
vergade Kaja’s van zyn aanhang, daar eerst by
ring op

hem, die hy ook alle zeer vriendelyk opLucicla.

zyne Coracora noodigde , daar zy ook
quamen.

Hy dagt deze gasten stil vast te zet-Neemt

Kakiali en ten, en dus ook de Kimelaba's, en den
andere Sadaha, gemakkelyk aan boord te kry-
Hoofder

gen; dog de Hitoeesen, hun Hoofdenvan zy-

nen aan- missende, maakten alarm , en daar op
hang ge- gingen die Coracora’s door, dog de

ratseen. Hongi volgde hen tot Luciela toe, en
gaf ’er dapper vuur op; dog zy ontspar-
telden het nog.

Hy hield dan Kakiali, en elf Orang-
Kajas, op den 20 May 1634 gevangen;
dog had niemand van den aanhang der
Kimelaba’s, of van die Loehoeneesen,
die by hem overgeloopen waren, in zyn
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magt konnen krygen.

Patiwant, die nu als Hoofd der Hi-

toeesen handelde , en voorgaf onquets
baar te zyn, liep met een kleen vaartuig
na Hitoe, om ’t volk in de wapenente

tekrygen, en met hen in 't gebergte
vlugten , alzoo zy nu wel zagen , dat
het hen gelden zou.

De redenen , waarom Kakiali gevan-
gen was, waren deze :

1 Om dat by de wapenen tegen ons opgevat
en een voornemen had, om ons te ver-

dryven , en om zich zelven meester te
maken

Om dat by de Macassaaren ingeroepen
had.

Om dat by reeds honderd roers of mus-
quetten van vreemden gekogt, en zich van

allerlei ammunitie voorzien had.

Om dat hy die van Hitoe belast had na
zyn nieuwe vastigheid van Essen Wa-
wani boven in ’t gebergte te vlugten.
Om dat by al zes dorpen van Ceram.
te weten Werinama , Hatoemeten.
Tobo, Keffing, Ceram-Laoet, en
Goram, door brieven tot afval verzogt
en aangezet had, om het met hem, en
de Kimelaha’s, tegen ons te houden.
Om dat by met den Kimelaha reeds voor-

genomen had, onze vestingen op Lochoe
en Hitoe, af te loopen.

Om dat door zyn bestelling op den 17Ju-
ni, de dag van zyne aanstelling, 2 ma¬
troozen van ’t schip Buuren het hoofd
verloren hadden, hebbende dus zyne in-

trede met Hollands bloed gedaan.
Om dat by die van Ihamahoe en Ha-

toeaha, tegen ons opgerokkent had, om

onze vrienden en onderdaanen op Elipa¬
poeteh vyandig aan te tasten, en verschei-
de koppen (gelyk in deze maand al ge-
schied was) van daar te halen.

Om dat by de Javaanen, en andre vyan-

den van ons, ophield, en op zyne stran¬
den beschermde.

10 Om dat by door den Landvoogd op
Hila genoodigd, wel trots had durven
antwoorden, dat de Landvoogd, had
by hem iets te zeggen, by hem op de Bai-
leoe , of beneden in de Pagar , komen
kon.

11 Dat hy met 250 gewapende mannen in
de Logie verschenen was, en nog ruim

zoo veel volk rondom de Pagar verborgen
gehouden had.

Al welke zaaken zekerlyk van groot
gewigt, en in zulk een man niet langer

dulden waren.te

De Heer van den Heuvel brak onzeve- De ve-

sting Bul-sting op Lochoe, Bullebak genaamd
lebak opontrent dezen tyd ook af. Hy oordee
Lochoc

de die voor de Loehoeneesen ondienstig, afgebro¬
meinende, dat zy te verre van hen aflag; ken.

dog

1634
Patiwa¬

ni’s be¬

dryf daar
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1634. dog hy beging een grooten misslag, alzoo
hy onze vrienden nu volslagen bloot stel
de voor de lagen der vyanden, die daar
door veel stouter, dan te voren, wierden.
Ook klaagden die van Lochoe met veel re-

den daar over, leerende met hun voor-
beeld aan andre Inlanders in ’t toeko-
mende ons niet licht toe te vallen, aan-
gezien men hen daar na voor de woede

hunner vyanden dus mede bloot konstel-
len

Van de Hier op vertrok de Landvoogd van
Heuve

daar na de kust van Hitoe, stelde al de
ontslaai

vandre OrangKaja’s weer op vrye voeten;de gevan

genen, dog hield alleen Kakiali, en Tamulessi den
uiigeno¬ Orangkaja van Wakal, gevangen, ma¬
men Ka¬

kende met de andren een nieuw contract,
kiai en

Tamales-dat zy voortaan den Capitein Hitoe niet
si meer, en geen ander dan de Landvoogd

boven zig erkennen , den Kimelabo

met zyn aanhang verlaten, en jaarlyk-
met de Hongi scheppen zouden. Den

inhoud vinden wy hier nevens uitge-
drukt.

Eenige Artikelen , welke de

Koning van Hitoe, de o-
rangkaja’s, ende de inwoon-
ders van 't Land beloofd en

gezwooren hebben voor

haar, en hare nakomelin-

gen, eeuwiglyk.

Artikel I.

Nieuw Alzoo de Koning van Hitoe, met de
contract Orangkaja’s , en het gemeene volk, ze-
met delosgelate-kerlyk weten, de quade raadslagen van Ca-
ne Hoos-pitein Hitoe (anders Kakiali genaamd
den ge- als voorgenomen hehbende den staat van de
maakt generale Nederlandsche Compagnie te

ruineeren, ’t land van Amboina, en Hi-
toe, van de goede vrede te berooven, en-
de ten verderve te brengen, dat ook eeni-
ge Orangkaja’s, uit vreeze zyne quade
practycquen toegestaan hebben, of, haar
insufficant kennende zulx te beletten, stil
hebben gezwegen, zoo is 't, dat de E-

Heer Gouverneur, Antoni van den Heu-
vel , overdenkende ’t geen tot de algemee-
ne wolstand van nooden is , voorgenomen
heeft te breeken deze quade raadslagen,
gemelden Capitein Hitoe gevangen te ne-
men , ter regt te stellen, ende te straffen
naar behooren , alzoo by verbroken ende

overtreden heeft het verbond met de Com-
pagnie gemaakt, en dat ook by hem be¬
loofd , ende bezworen was, op dat alze
het quaad mogte geweerd , ende t beste
verkregen werden , ’t welk nodig is tot
welstand van ’t land, ende rust van de
goede ingezetenen.

Dit al te zamen by den Konink van
Hitoe, de Orangk aja’s, ende t gemene
volk , aangemerkt zynde, hebben ’t voor
goed aangenomen , zoekende ’t zelve met

KEN. 1OI
een opregt herte te vergelden, belyden, en-
de geven te kennen, dat de Ed. Heer
Gouverneur wel, ende een goede zaake
voor ’t land van Hitoe heeft gedaan, be¬
loven ende zweeren by dezen, dat zy, en
alle bare nakomelingen, niemand anders
voor baren Heere, ende Hoofd willen er-
kennen, als den Gouverneur, die door de
Heeren Bewindhebberen van de Gene-
rale Nederlandsche Compagnie her-
waards gezonden word, gelyk zy aan den

zelven zweeren eeuwiglyk alle opregtigheid
ende trouwe te bewyzen

Artikel 2.
De Konink van Hitoe, en alle de O-

rangkaja’s, nevens alle ’t gemeene volk.
beloven gehoorzaamlyk naar te komen alle
de bevelen van den Ed. Heer Gouverneur,
gelyk als de andere Koningen, OrangKa-
a’s , ende ingezetenen van ’t land Am-
boina.

Artikel 3
De Konink von Hitoe , neffens de

vier Orangk aja's , ende de Hoofden van
de negryen, zullen ziet de Heer Gouver-
neur, ende Orangkaja’s van Amboina,
helpen beraadslagen, van ’t geene dat no-
dig is tot welstand van t gemene land,
tot welken einde de Ed. Heer Gouver-
neur in yder negry een Marinjo of bode
zal stellen, die een rotting, met het te-

ken van de Generaale Compagnie dra-
gen zal.

Artikel 4.
De Konink van Hitoe, de Orangka-

a’s van ’t land, ende ’t gemene volk,
beloven zoo veel Corcorren te maken,
ende gereed te houden, als doendelyk zal
zyn, ende te panggayen, waar t de Ed.
Heer Gouverneur believen zal, even als
de inwoonderen van Amboina.

Artikels

Beloven voorders, dat wie vyanden zyn
van de Ed. Hoer Crouverneur ook hure
vyanden wezen zullen, ’t zy dan de Ki-
melaha , de Ternataanen , ’t volk van
Lessidi, Cambello, en wie, ofte waar
’t zoude mogen wezen, willende de zelve
te water, ende te lande vervolgen, ende be¬
vegten, ende de geene welke vrinden zyn
van de Ed. Heer Gouverneur, voorstaan,
en helpen, even als de inwoonderen van
Amboina doen

Artikel 6.

Beloven ook de Konink van Hitoe, al-
le de OrangKaja’s, ende ingezetenen, geen
pitsjaringe te willen houden , ofte gemeen-
schap te hebben, met des Heeren Gouver-

neurs vyanden, ’t zy van ’t land van
Loehoe, ofte Cambello.

Artikel7.

Beloven ook geen nagelen, moer-nagelen
ofte steelen te brengen ofte te verkoopen
aan imand anders, als aan de Compag-
nie, wel verstaande, zuivere ande drooge

N; nage¬
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1634. nagelen, daar voor zy de waardye zullen
ontfangen , zoo als aan andere beloofd is,
ende indien imand eenige nagelen, moer-
nagelen , ofte steelen vervoerd ende aan
anderen verkoopt, ’t zy waar ’t zoude mo

gen zyn, zullen ’t zelve de Ed. Hec.
Gouverneur te kennen geven, op dat daa
over mogen gestraft werden.

Artikel 8
Alzoo Kakiali voornoemd, veel aan de

generale Compagnie schuldig is, zoo be
loven zy den Ed. Heer Gouverneur te

helpen, ende de nagelaten goederen van di-
to aan te wyzen, op dat alle zynen schul
den mogen betaald werden

Artikel 9.
Indien de Ed. Heer Gouverneur be

vind, dat op t land van Hitoe , eenige
onnodige Fortressen, ofte sterkten, zyn, .
zy waar of boedanig, de zelve zouden
mogen wezen, beloven de zelve af te bre
ken, ende andere te helpen maken, daa
t de Ed. Heer Gouverneur believen, en-

de goed vinden za
Artikel 10

Alzoo de inwoonderen van ’t land Hi
toe, haar houden aan de Moorsche Re¬
ligie, zoo beloofd de Ed. Heer Gouver-
neur t'haren verzoeke , gemelde bare Re

ligie niet uit te roeijen, maar steld in een
iders believen ofte daar by te blyven,

ofte de Christelyke Religie aan te nemen
begerende, dat nog de een, nog de ander
daar toe zullen gedwongen , ofte daaron

gestraft werden, welke artikelen, alle by de
Ed. Heer Gouverneur gestelt zynde vol
komentlyk van de Konink, alle de Orang
Kajas, ende inwoonders van ’t land aan¬
genomen werden, belooven en zweeren met
een matâcau (na des lands wyze) ende
verklaren voor God, die alles magtig is

mitsgaders voor alle de omstanders, die dii
contract hebben aangehoord, die ook als
waaragtige getuigen daar van konnen we-
zen dat indien zy dit verbond houden en
hare beloften volbrengen, de almagtige Godt
haar helpen wil, maar indien zy dit niei
naar komen , ’t geene zy gezworen heb-
ben, alle ongeluk , dat in de wereld is
haar moet overkomen, ende verderven.

Aldus gedaan, ende besloten, op dat het
stand grype, voor ons zelven, en onze na
komelingen eeuwiglyk, tot welken einde wy
het teken van onze handen onder dit con-
tract hebben gesteld, blyvende zulx zon-
der eenige veranderinge. Onderstond, Ac
tum op Hitoe in de Logie, dezen 26
Mey 1634. was getekend ’t merk van d
J. Konink van Hitoe , de naamen van
Tanahitoemessing, ’t merk van PTo.
tohatou, de namen van Orangk aja's
Baros, en van Pati Toeban. In ken-
nisse van my was getekend W. van Out-
hoorn, Secretaris 1634.

N 5H ESC
162OOok was de Heer van den Heuvel van
De Hipordeel, dat hy die van Hitoe nu doo

oeesen
se wapenen verovert, en tot onze on na zynt
serdanen gemaakt had edagter

nu onzeDe Hitoeesen ondertusschen warer
onderda-ly, vooral die ’t met ons hielden, da
nen ge-zy van dien wargeest, Kakiali, nu bevryd waadt.

varen, ons ook aanwyzende, hoe de E
Maatschappy, die over de 70 Bahaaren
aagelen van Kakiali hebben moest, beta
ing van hem krygen zoude

Het is egter waarschynelyk, dat al de
andre Orangkaja’s, die mede veel aan
de E. Maatschappy ten agteren waren
in hun herten maar van ons zogten ont-
slagen, en dus ook van schulden bevrye

te zyn, hopende dat zy in deze verwar-
ring daar af zouden konnen raken.

Daar was ’er geen een, die t recht met

ons meende, als de OrangKaja’s Cajoan,
en Boelan; ook liep ’t gemeene volk als
een stroom na de nieuwe vastigheid op
Wawani. Na dat nu de Heer van den De Heer

GyselHeuvel den 23 May weer aan ’t Kastee
vertrck naekomen was, begon men de zaaken tot
Batavia

het vertrek der schepen te schikken, met en zync
en van welke, Heusden genaamd , de voorzeg
Heer Artus Gysels zeer onpasselyk zynde, sing aar

de Hee
den 2 Juni na Batavia vertrok, latende van den
hier de gedagtenis, en een lyst van de Henvel.
longi, zoo aanzienelyk, en sterk, als

zy nooit voor dezen geweest was. Ool
oorzeide hy den Heer van den Heuvel,
die zyn regeering zeer straf begon, dat
hy maar agt maanden regeeren zou

Dit jaar stierven hier duizenden men-
De kin-

schen aan de kinderpokjens, die zig ook derpok
zeer sterk onder de Alfoereesen verspreid jens hier
nadden, zoo dat zy hunne meeste dor-kterk

en verlaten, en de vlugt na ’t gebergte
genomen hadden.

ntrent dezen tyd hebben die van Ke- Moord

linga, een kleen dorpken van Rarakit, opRara-3.
een vuile moord begaan, den Koopman
Balthasar Wynijes, en den Onderkoop-
nan, Abraham van der Plasse, die met
het schip de Angelicr, na Banda ver
rokken, en daar om verversching aan
zierden, schandelyk doodslaande, ter

wyl verscheide gequetsten het nog ont
luchtten

De Hitoeesen, hoe langer hoe min-
DeHi

der smaak in de Regeering van dezen toeeser
nieuwen Landvoogd krygende, begon-vligten
den hem hoe langer hoe minder te ver-nd ge
rouwen, en met hoopen na ’t gebergte bergte
te verloopen, waar toe hen de drie hoof-

den van ’t land Hitoe, en de meeste an-

dre Orangk aja’s, nu sterk begonden aar
te zetten, waar door het dorp Hila le
dig, onze bezetting van verversching ge
heel beroofd bleef, en niet in staat was
om het daar te konnen harden. Hy zond

er wel eenige borgers, en Mardheyker
in de plaats; dog dat kon weinig helpen.

De¬
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De Oostelyke dorpen hielden ’t nog1634
wel met ons, mitsgaders den Radja en
Cajoan, die wy eenige soldaten byzetten;
dog die van Negri Lima namen de vlugt
na Henneheloe, en Layn, waar na toe
ook die van Oerien en Assaloelo zig be¬
gaven, en die van Larike, en Wakka
sihoe stonden op ’t punt om hen te vol-
gen.

De Sadaba, en de Kimelaba's, nu

genoeg, zoo zy meinden, door ons ge-
hoond, namen voor, om zich over dit
gevangen nemen van Kakiali te wreeken:
weshalven zy 4oo Maleyers met schiet.

'tgeweer na Hitoe zonden, die zig op
strand van Wawani vastmaakten.

Hun eisch Egter lieten de Hitoeesen blyken, wel
aan van

genegen te zyn weer af te komen, zoe
den Heu

men Kakiali wilde los laten ; dog van
vel.

den Heuvel begeerde, dat zy eerst af ko-
men, en hunne vestingen afwerpen zou
den, maar zy wilden dat nietdoen. Dus
zag men van agteren, dat men zig eerst
meester van hunne vesting, eer men Ka-

kiali gevangen nam, gemaakt moest heb-
ben

Het comptoir op Oerién wierd toen't Comp¬
toir op ook geligt, van waar de vrouw van het
Oerien Opperhoord , Wouter Seroy, kort te
gelicht,e voren na den vyand overgeloopen was,
vlugtvan

waarschynelyk onder hen den eenen ofSeroys
vrouW den andren pol hebbende, dien zy liever
na den als haar man, had. Een wyf, dat ons
vyand

daar veel quaad doen kon.
Men zond in Juni de jagten, en Co-

racora’s, na de kust van Hitoe, in hope
van ’t vuur des oorlogs daar door te dem-
pen ; dog dat was het regt middel om ’t

De Heermeer aan te blazen. De Heer Land-
van den voogd tastte Wawam ook mêt 150blan
Heuve ke koppen, en 800 zwarten aan; dog de
tast Wa

sterke regen dwong hem met eenig ver-wanl aar

lies te wyken en af te trekken, zynde ’t

cenige, by hem verricht, dat hy de ver-
latene vastigheid op Mosappal veroverde,
en verdierf

De Sa- Ook zag men nu te laat, hoe onvoor-
daha zigtig men de vesting op Lochoe weg
voert de

genomen had, alzoo de Sadaha de O-
Orang
Kaja’s van rangkaja’s van Loehoe gevangen nam,
Locho en hen den 26 Juni na Ternate voerde
na Ter latende den Prins Sibori ziekelyk op Les-
nate sidi, hoewel men vast stelde, dat zy hem

al genoeg gegeven hadden, om ’er aan
te sterven. De Sadaba deed dit niet
buiten last van zyn Koning, en toonde

ons daar by, dat zy alle maar eene lyn
trokken , en doodvyanden van onzen

Staat waren.

De oude Fakiri , die Kimelcha dagtFakir
keert na te wezen, zag aan dat geheel werk wel.
Boero. dat daar niet van komen zou, weshal-

ven hy de twee vorige gerust op Lu-
cièla regeeren liet, en weer na Boero
keerde.
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Kort hier na liet van den Heuvel Ka- 1634.

Kakiahkiali pynigen, en dwong hem alle zynt
gepynigtverraderyen, en aanslagen met den Ko¬

ning van Macassar en de Kimelaha’s te-
gen ons, omstandig te belyden, dat is,
dat zy zamen opgestemd hadden, ons
volslagen te bederven.

Naderhand heeft hy hem wel gevan
gen gehouden , dog heusch gehan-
deld, wagtende na bescheid van Batavia,
om te vernemen, wat hy nu verder met
hem doen zou.

ZynMen tastte ook veel van zyne goede
gooreren aan ; doch die konden in verre ni
schulden

niet toereiken, om de schulden te beta¬

en, die hy aan de E. Maatschappy ten
agteren was.

In deze tyd quam ook de oude Ko-Dood des
Koningsning van Hitoe zeer ontydig te sterven,
van Hi-

alzoo zyn zoon Hongilamoe nog te jong
toe.

was, en al 't bestier nu alleen aan Ca-
joan stond , dat by de andren veel nyd
baarde.

Ondertusschen vernamen de Hitoeesen

aan de ingehaalde Maleyers, dat zy hen
tot-meesters over alles gemaakt, en over
t hunne zeer weinig te zeggen had
den.

HatG- opDie van Hatoe, in ’t gebergte nogge-
strand ge-legen, leden van hen, en van onze an
plaatst.dre vyanden aldaar, zoo veel aanstoot,

dat zy genootzaakt wierden zich na't
strand, niet verre van Liliboy, daar zy
nu nog leggen, te begeven

PatiDe Hitoeesen, die Patiwani, een dap-
Wani.per man, oorspronkelyk van Pati Toe¬

ban , tot hunnen veldheer na Kakiali'
gevankenis gekoren hadden, waren tus-
schen Hitoe Lama en Mamala komen
leggen, om onze bondgenoten van ons
zoo veel meer af te zonderen; doch zy
wierden door den Commandeur, Fran;

DoorLeendertszoon Valk, derwaards van ’t Ka-
Valk gesteel met eenig volk gezonden, ten eer
slagen.

sten van daar geslagen, waar na Patiwa
ni die van Thamahoe, Latoe, Hoewaloy,
en Hatocaha, aangezet heeft, om met
23 vaartuigen Capaha te overrompelen,
dat ook byna een goeden uitslag gekre-
gen had, alzoo zy al in het dorp gedron-
gen waren; doch Cajoan, ’t verraad nog
tydig merkende, dreef hen ’er door hulp
van onze soldaaten weer uit; waar op
de verraders van binnen, die met hem
geheuld hadden, nu ook de vlucht na-
men.

De Bari-Men vond ook goed, de Baricade
cadeWantrouw op Hitoelama,eenigen tyd
Wan-

weer imetdoor de onzen verlaten , 56 trouw op
soldaaten te bezetten, en Wouter Seroy Hitoela-

ma weerdaar als hoofd te leggen.
bezet.Men vergaderde nu ook weder alle

de Coracora’s , om de Hitoeesen allen
afbreuk te doen, de nagelen te plukken.

en de boomen om verre te kappen. Waar
mede
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mede Valk vertrok den 23 Augusti, liep
eerst na Oerien, maande hen aan tot af

komen; en begon hen, daar toe niet ge-
negen zynde, al te bestormen; dog wierd

afgeslagen, en kon niet anders tot hun
nadeel verrichten, dan dat hy de nagel-
boomen, ontrent ’t strand gelegen, ver
dierf.

Ook bespeurde hy, terwyl hy Kakiali
nu eenigen tyd op Hila bewaard had,
dat zyn Hongi-volk zeer onwillig begon
te werden, zoo dat hy voor erger, ja
een afval van allen , begon te vreezen.

En waarlyk de inlanders wierden over
dit gedurig scheppen zoo verdrietig, dat
veelen van hen al vry stout begonden te
spreken, zelf weigerden die van de Ulias-
sers ook, nagelen op de kust van Hitoe
te komen plukken, dat men al voorzoe
te koek moest aannemen, zonder dat
men daar iet verder op doen dorst, niet
tegenstaande men zeker wist, dat zy met

die van Ihamahoe gesproken, en iet quaads
voor hadden.

Om hunne gemoederen egter wat ne-
der te zetten, gaf hy hen na zyn weder-
komst een deftig gastmaal, en vereerde
aan ider Gnadjo, der gene die onder ’t
Kasteel behoorden, 15, en aan de on-
willige Uliassers, die op Oerien gewei-
gert hadden ons eenigen dienst te doen,
10 Ryxdaalders, aan allerlei kleeden, en

aan die van Elipapoeteh 50 Ryxdaalders,
om dat zy de deur der Alfoereesen wa-
ren; gelyk men in October ook 300 der
zelve van Radja Somiets volk op de kust

van Hitoe zettede , om onze vyanden
daar alle afbreuk te doen, waar door zi
ook, op ’t halen van ettelyke koppen
zoo bang wierden, dat zy niet uit hun
nesten dorsten komen; en om ’er groo-
ter schrik onder te brengen, en de Al-
foereesen te meer aan te moedigen, stel
de men op ider kop thien Ryxdaalders;
ook zond men een geschenk aan hunnen
Koning; doch men kon hen egter niet
bewegen langer, dan de maand Novem
ber, te blyven.

In December trok de Heer Land-
voogd met 3 Coracora’s , alzoo by 'er
niet meer byeen krygen kon, nevens
220 soldaten , en 43 gehuurde borgers
(die meest over land gingen) noch eens
na Hitoe, om de beloofde 500 Alfoe
reesen van Haja in te wagten; doch 2i

quamen niet, en hy was gedwongen met
zyn scheppers, die weer begonden te
grommen, na huis te keeren. Hy ont-
moette 23 jonken van den Kimelaba, en
van de Maleyers, schoot op de zelve, en
verbrandde een van hunne Coracora’s,
zynde de andere het ’s nagts daar aan
ontkomen.

In ’t begin van’t jaar 1635 hebben
die van Boero, en Amblauw onze be¬
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1695.zetting aldaar, in s soldaaten bestaande,

onder schyn van vriendschap schendig
vermoord. Men zond ’t jagt Mocha der-
waards met  chaloepen , ten decle om
dit te wreeken , ten decle om op de
vreemde vaartuigen te passen.

A. 1635Ondertusschen had de Heer Gysels, op
door denBatavia gekomen zynde, en de klagter
Comissa

van de Heer Commissaris van den Heu- ris Gysels

vel over hem gehoord hebbende zyngelicht.

zaaken by haar Edelheden zoo goed we-
ten maken, dat de zelve beslooten, hem

als Commissaris der Oostersche gewesten
weer na Amboina te zenden, met last

om den Heer van den Heuvel te lichten, en En door

den Heer Jochem Roelofszoon van Deutecom,van Den¬
recom als(bevorens eerst Corporaal hier, en daar
negendena Capitein op Batavin als negenden
Land-

Landvoogd in zyn plaats aan te stel-
voogd

en- vervarni-

Hy vertrok met 7 of S schepen vangen.
Batavia, quam in Februari in Amboina,
nam van den Heuvel ’t gezag aanstonds
af, en stelde Jochem Roelofszoon, ten eer-
sten in zyn plaats voor. Daar op gingen Lucielas
de Heeren Gysels, en de nieuwe Land-vesting

veroverdvoogd, met de magt der Coracora’s ter
eersten na Lucièla, kregen de vesting in
korten tyd in, en hebben die verbrand.

CajoanDe Heer Gysels liet hier den Heer
als CapiDeutecom blyven, om de zaaken te vol
ein van

einden, terwyl hy de comptoiren gingHitoe

visiteeren. Hy sprak geen enkel woordaange-
van Kakiali; maar stelde, na dat hy ver-stelt.
versching na ons leger verzorgt had,
Cajoan, of Tanihitoemessen, volgens last
harer Edelheden, als Capitein van Hi-
toc vooreerst aan, waar over de Hitoee-

sen noch veel gevoeliger geraakt wier-
den, alzoo zy niet gewoon waren hun-

ne hoofden van ons te krygen, maar die
zelf na hun zin te kiezen.

Hy ontbood in Mey een schip uit De Heer

Banda, waar mede hy in Juni benoorden Gysels
om derwaarts vcrtrokk , om zyne com-vertrelt
missic aldaar uit te voeren; het welk ge-ni banda,

cnve¬
daan zynde, quam hy in September weerderkomst
hier.

Ondertusschen had de Heer Deutecom Deute-

Lucièla wel verder belegert; doch zyntecoms
vrugte-aanleg was van geen voorspoedig gevolg,
looze

alzoo ’er veel van ons volk zick, en on-verrich-
willig wierd, behalven dat 'er ook veelting of
van de Hongi stieiven, en de haast aan-Luciea
komende Oostermoesson hem van zelf

vel van daar dryven zou; zoo dat hy in
April na huis keerde.

In May vertrok de Heer van den Heu- Van den
Heuvevel na Batavia, die, over de schande, hem
er zynby dit opontbod aangedaan, zeer teger
asteren

haar Edelheden verbittert, zich nietbe
van haar

dwingen kon eenige vuile woordenen Edelhe-

den, ge-lasteringen tegen de hooge Regeering
schavot¬den Heer Opperlandvoogd, en de Raa-
teert.

den van Indien te uiten, dat hem zeer
qua-



Z

1635. qualyk bequam, alzoo by daar over van
den Advocaat Fiscaal in regten betrok-
ken, en na verloop van eenigen tyd ver-
wezen wierd om zyn schendtaal, en la-
steringen, opentlyk op het schavot te
herroepen, en (dat nog verbeden wierd

gegeesselt te werden, mitsgaders noch
die gevoelige straf te ondergaan, dat hem

een zilvere priem door zyn tong gesto
En doo ken wierd. Hy vertrok daar op na ’t

de Hee- Vaderland, daar hy zedert zeer los leef
ren in ’t de, hoewel hy nog in’t jaar 1639 inde
Vader¬

ze en gene zaaken door de Engelscheland, by
een han- natie als gevolmagtigde nevens den Heer
deling Resident Boswel, tegen onze Maatschappy
met de

gebruikt is; doch de Heeren BewindEngelsen

hebberen wilden met zulken geweezenverwor-

pen. dienaar met alle reden niet te doen heb-
ben, verwierpen hem, en zeiden alleen

met den Heer Boswel gelyk wy elders na

der zullen zien, te willen handelen.

In September vertrok de Heer GyselsDe Heer
Gysels met Kakiali en Tamalessi ; na Batavia
emt voorgevende, dat hy zich tegen de Heer
Rakiali en

van den Heuvel, die hem aanklaagde, ver-Tamales

dedigen moest.si na Ba¬

avia. Jochem Roelofszoon van Deutecom een
Van Deu man van den degen zynde , regeerde
tecoms

slecht en straf, en hield zeer slegte aan-straffe re

teckening van de zaaken, onder zynegecring.

regeering voorgevallen, zoo dat men ’er
niet veel van naverhalen kan.

De Amboineesen, met hem ook zoc

weinig over weg konnende, als met van
den Heuvel, alzoo hy noch immers zoo
bars tegen hen was, sprak hy, schoon
zy met hunne smalle geschenken nu en

dan nog al by hem quamen, zoo verag-
telyk aan, dat het niet te dulden was
Zelf ontzag hy zig niet den Koning van
Soya te slaan, die daar na zeker Ambons

lied zong, waar door hy alle de Cora-
cora’s van den Landvoogd aftroonde.

Dit maakte den baloorigen Amboi-
necs zoo afkeerig van onze natie, dat zy
maar na een goede gelegenheid wagtten
om met alle man af te vallen.

Zy klaagden zeer sterk ’er over, datDoet de

men Kakiali, en Tamalessi, na Bataviaver-Amboi¬

neesen re voerd had; en zeiden dat van tyd tot tyd
den zoe- alle de andre Orangkaja’s mede der-
ken, on

waards zouden gezonden werden, daarafie val¬
van verzekerd zynde door een klerk terlen.

Sccretarye (zoo zommige willen, Mar-
cus de Roy genaamd, een Konings zoon,
die in Holland geweest was) die hen ge
zegt had, zulx in den Batavischen briefge-
lezen te hebben.

By al welke schynbaarheden nog een
derde quam, dat den Predikant Jacobus
Vertrecht uit eigen autoriteit, hoewel
met een goed inzicht , de naamen van

alle de zielen opgeteekent had, om daar
door een nette schets van den Staat der

Ambonsche schoolen en kerken te heb-
II. DEeL VAN AMBoInk.
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ben; dat de Amboineesen,quaadaardig uit- 1636.
leidden, en dat het geschiede om te zien,
hoe veel gevangenen men vervoeren, en
hoe veel ’er nog blyven zouden.

NooteMet een woord moeten wy hier tus-
boomenschen beiden zeggen, dat in’t laatst van
pKelle-dit jaar op Kellemoeri en Kelibon doo
moeri, en

den Bandaschen Luitenant, Laurens For¬Kelibon
senburg, over de soo schoone nooteboo- ontdekt.

men ontdekt wierden, terwyl hy met
het schip Banda na Hatoemeten geweest
was. Ondertusschen meinden de Am-
boineesen in 't begin van A. 1636, als
men hen den 23 Februari wat ernstiger
aanmaande, om op den dag der verove-
ring neerstig ter kerk te komen, dat
dit geen ander inzicht had, als om hen
dan in de kerk te overvallen, en gevan-
gen te nemen ; zoo dat zy overal ons

doen quade en verkeerde glossen maak-
ten.

Die vanHet was dan zoo verre van daar, dat
Leytimorzy toen in de kerk zouden komen, dat
lugtenzy in tegendeel met pak en zak stil nat1626

gebergte weken, dat men niet voor Maartmeeft na

’t geberg-by ’t afhalen der Coracora’s gewaan
1wierd; die zy, pas afgehaald zynde, daar

lieten leggen, vluchtende verder alle na
’t gebergte, uitgenomen dat die van ge-
heel Noessanivel, en de Orangk aja’s van
Soya, Oerimessing, Amahoesoe en Ha-
tive, nevens eenige huisgezinnen, als
ook de Mardheykers , by ons bleven,
onder welke huisgezinnen men daar na
bevonden heeft, dat verscheide verraders
en spions, geweest zyn. Die van Bagu-
ala hielden stand in haar dorp; dog die
van Alang, Liliboy en Hatoe, namen
al mede de vlugt na ’t gebergte, vallen-
de openbaar de Mooren van Wakkasi-
hoe, Tapi, en de Hitoeesen toe; terwyl
het bloot Larike ons alleen bleefaanhan-
gen. Op Oma vielen Christenen, en Gestelte-
Mooren af, en die van Hatoeaha maak-nis op O¬

ten zig op hunnen berg Alacca vast, ter- ma, Honi-
wyl de Kimelaba onze vesting op Oma noa, &amp;c
belegerde

Op Honimoa waren ’er geen , daar Moord
men eenigen staat op maken kon, dan op Noes-

salaoet, enop die van Oelat, Toehaha, Haria en
D. Pri e-

Poorto. Ook vielen die van Noessalaoet
rius daar

zeer schendig aan de zyde van den Kime- gevangen

geacoternt.laha over, en die van Amet gaven gid
zen en vaartuigen, om onze houte ve-
sting op ’t strand van Hatoemeten te over¬

vallen , en den corporaal met de thien
soldaaten dood te slaan.

Zy namen ook een Coracora van Key,
met den Predicant, D. Jan Janssoon Pri-
serius van een kerkelyke visite daar ver-
vallen, met 2 soldaten by zich, zoo als

zy, geen gedagten van eenig quaad heb-
bende, aan land gingen, gevangen, en
leverden hen aan den Kimelaha over, na

dat zy den Predicant zyne goederen en
boe¬
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boeken afgenomen hadden, hem noch
die gunst doende, van hem op ’t strand
van Papero neer te zetten, op dat hy by
de onze op Honimoa dus nog komen
mogt.

Hier zat nu de Heer Landvoogd niet
weinig benepen, niet wetende , alzoo
hy van een slegte bezetting alomme voor-
zien was, wat te beginnen. Het beste

was nog maar in de vestingen te blyven,
die wel te bewaren, en ondertusschen

spoedig om ontzet na Batavia, met een
berigt, hoe ’t hier stond, te schryven.

Kort daar aan tastte Leliato, onze be¬

naeuwdheid merkende, ons zelf aan, be

legerde met 30 Coracora’s onze vesting
op Oma, alwaar onze bezetting alles
verduurt hebbende, zoo vertrok hy na
Thamahoe, daar hem Radja Pedro, Ko¬
ning van Toehaha veel spyt aandeed
hangende in December een dooden hond,
en een bloedig verken boven de rivier,

uit welke zy drinken moesten; weshal-
ven, hy best keurde om, eer de Batavi-
sche Vloot quam, te vertrekken.

Met het begin van ’t jaar 1637 hoor-
de men niet alleen tyding, dat de Heer
Antoni van Diemen ’t jaar te voren Op-
perlandvoogd geworden was; maar mer
zag dien Heer met 17 schepen, met
2000 koppen bezet, nevens zyn huisge-
zin, en de Heeren Extraordinaris Raa-
den, Antoni Caan, en Jan Ottens, den
19 Januari op Hatamoeli, een halfuurt-
je bewesten Luciëla, in Amboina
verschynen, na dat hy den 30 Novem-
ber des voorleden jaars van Batavia ver-
trokken was

Daags te voren had zyn Edelheid den
Heer Ottens met een chaloep na Hilage-
zonden, om na den stand van Amboina

te vernemen; alwaar zy door een Ter
nataansche Coracora fel wierden bescho-

ten; dog die zeer dapper van hen afge¬
dreven wierd.

Die Heer, by nagt op Hila gekomen
zynde, wilde den Commandant Seroy de
joort naaulyks openen, vreezende dat

hier eenig verraad onder school, einde-
lyk binnen gekomen, en van alles wel
onderricht, quam hy, daags daar
aan, of den 20 Januari weer by den Heer
van Diemen, by zig hebbende den Ca¬
pitein Hitoe, Cajoan, en Abdul Rabbman.
Hoofd van ’t gehugt Timul-Pawayl ot
Loehoe, die zyn Edelheid een net be

rigt van ’s vyands ganschen staat ga
ven, waar op die Heer besloot Luciela
ten eersten te bestormen, zonder hen
veel tyd van beraad te geven.

Hy deelde de gansche magt, op dien
zelve dag nog geland zynde, in drie troe
pen, gaf den Heer Jan Ottens de voor-
troep, zynde 7 vaandels, of 506 kop-
pen sterk, de middelste aan den Heer

NSCHE
Caan bestaande in 4 vaandels, of 426 1637.
koppen, en de derde troep aan den Ma-

joor Fierre de Campsy sterk onder s vaan-
dels, 350 koppen. Buiten deze waren by
de voortroep nog 36 lichte vuurroers,
en 110 mannen, onder Willem Jacobs-
zoon Coster gevoegd, de eersten, om ’t
veld te ontdekken, en de laatsten, om de
stormladders aan te slaan, en de hand-

granaaten te werpen; alle welke zamen
een troep van 1525 man uitmaakten.

Het schip Brédam wierd gelast kort Vastighe-
onder ’s vyands vestingen te gaan leggen, den, waar

in zig deen die, zoo veel mogelyk, door geschui
Kimela-te benaauwen , alzoo zy vier vestingen
ha’s ont-

boven een aan Luciëla’s zuid-zyde op denhielden.
berg hadden , alle met steene borstwe

ringen aaneengehegt. In ’t onderste,
aan ’t strand gelegen hield Leliato, en in
t bovenste Kimelaba Loeboe huis ; behalven

deze hadden zy nog eenige andre vastighe-
den, onder den naam van Capitein Hitoe 's
vestingen, die meest met Maleyers en
vrcemdelingen bezet waren.

Na dat het gebed dezen morgenge-

daan was, trok ons volk eerst een half

uur langs strand, en daar na den berg op-
De vyand schoot wel met een yzer stuk
op hen, trof een soldaat ; dog met de
tweede schoot viel dit stuk voor over uit

zyn affuit, dat een zeer quaad Ambonsch
voorteeken, en niet anders te zeggen was,
dan dat hun geschut, en volk voor de
Hollanders zouden moeten buigen.

In ’t aandoen van de eerste vesting Doorde
hadden de onzen het vry quaad , datonze ver-
eenigsins toequam door wat met de overt.
storm-ladders (alzoo die te lang waren
te zammelen, zoo dat de vyand, niet
langer konnende schieten, hen met stee-
nen, en hasagayen afkeerde; dog na dat
de onzen op de stormladders gekomen
waren, en uitriepen, val aan mannen,
daar is weinig volk binnen, zoo waren
zy ten eersten meester niet alleen van die

vesting, maar ook van alle de andre, die
men ontrent thien uuren ’s morgens al in
had.

Wy hadden daar voor 10 dooden, De Heer
en 30 gequetsten, en de vyand ’er bin-Ottens
nen maar twee dooden (dat te verwon-gequetit
deren was) bekomen; zynde onder onze

gequetsten de Heer Ottens, die een To-

rana, of hasagaey, in zyn been gekregen
had.

Men vond 7 kleene stukken geschut,
14 bassen, 150 groote kogels, 14 vaten
kruit, en 6 spatten in de vestingen, en
op een andre plaats nog 20 vaatjens, ider
met 150 pond.

De beide Kimelaba’s waren ’er in; dog
’t meeste volk was uit geweest na 't
bosch, om kost te zoeken tegen hunne

vasten. Men vond op strand ; Coraco
ra’s, en nog 120 andre vaartuigen, die

ten
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1637. ten deele weggeschonken, ten deele ver
brand wierden.

Daags 'er aan quam zyn Edelheid metKal-iali
weer van zyne gemalinne, en de verdre Heeren,
Batavia in de -eroverde vestingen, alwaar hy een
gekomen dankpredikatie doen liet. Hy zond ook

ten eersten den Commandeur, Jacol
Janszoon Patacka, met de voornoemde

Orangkaja’s na Hila, zoo om de tyding
van onze verovering te brengen, en de
gemoederen der Hitoeesen nu eens te
polssen, te meer, alzoo zyn Edelheid
Kakiali weer medegebragt had, als ook

om den Heer Landvoogd kennis te ge-
ven, dat hy nu mits deze spoedige ver-
overing, niet by zyn Edelheid behoef-
de te komen.

Zyn Edelheid belaste de bovenste ve-DeHeer

Die sting te behouden, en de andre af te wer-
mensver pen, leggende in de eerste 400 man on-
schyning der den Commandeur Willem Jacobszoon
aan 't

Coster, om ’t naaste bosch te doorkruis-Hoord

Kaste sen , de nagelboomen alomme uit te roe

jen, en den vyand alle afbreuk aan te
doen. Ook vonden zy hier en daar
niet alleen goeden buit van nagelen,
porcelyn, gongen, &amp;c; maar ook meei
volk in ’t bosch, als zy gedagt hadden,
weshalven zy wel gewapent en met groo
te troepen, er op af moesten gaan.

Daar op vertrok de Opperlandvoogd
met 12 schepen, liet ; schepen voor Lu-
cièla, en verscheen den 30 Januari 1637
hier aan’t Kasteel.

Waarom Ondertusschen verscheen, na die vero-
-r

de Am vering van Luciela, nog geen der ge-
boincesen vlugte Orangkaja’s, om by zyn Edel-
nog niet

heid de vrede te verzoeken, waar van deafqua¬
reden, zoo men, daar na ontdek-men.

te, alleen was, dat zy niet genegen wa-
ren langer onder den barzen van Deute-
com te staan. Zy lieten eindelyk aan hem

weten, dat vermits hun vlnugten met ge-

meene bewilliging begonnen was, het
afkomen ook zoo wel diende te gaan,

en dat daar toe tyd om te beraadslagen
van nooden was.

Die van Larike, ondertusschen doorLarike
die van Wakkasihoe, Assaloelo en meerdoor ons

onder- andere, die in hun dorp gevallen waren.
steunt en daar eenige menschen dood geslagen

hadden , besprongen, verzochten onze
hulp door hunnen priester, dien zy na 't
Kasteel zonden. Weshalven de Land-

voogd met 8 schepen, en 2 chaloepen
daar heen gezonden wierd , die eenige
verlatene vastigheden van die van Wak-

kasihoe verdierf, hebbende weinig an-
ders uitgericht, dan dat hy die van A
lang bewoog af te komen tot hunnen
Pati, die by ons gebleven was, doende
goede beloften; doch met verzoek van
uitstel

Die van Liliboy en Hatoe, gaven aan

de onzen trots bescheid , wyzende hen
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zeer veragtelyk af, met bedreiging van 1637.
hen , zoo zy weer quamen, qualyk te
zullen handelen.

WelkeDe eenigen, die zyn Edelheid van de
Orangrangkaja’s aan ’t Kasteel, en ons toe
Kaja’s ons

gedaan vond , waren deze ; de Koningtoege-
van Noessanivel, Don Andrea, Gaspar de daan wa-
Fretis, Hhoekom van Hative, Don Pedro,ten-
OrangKaja van Hotoemoeri, Joan, O-
rangkaja van Latoehalat, Diego, Pati
an Halong, Louis Gomes Hoofd der
Mardheykers, Martyn Antenio, Orang-
Kaja van Tawiri, Diego Makatita, O¬
rangkaja van Amahoesoe, Moriani, O¬
rangk aja van Hative Kitsjil, Simau Ba¬
quala, Johan Bakar Besi, Orangk aja van
Way, den Pati van Soeli, Jan Tempessi,
Orangkaja van Oerimessing, Laurens
Mendes, Orangk aja van Hoekonalo, en
Jordan de Sylva, broeder van den Ko¬
ning van Soya.

Die vanDie van Honimoa quamen eerst by zyn
HonimoaEdelheid, klagende zeer over den Land
met ons

voogd van den Heuvel, die hen gedwon
verzoent.

gen had zich te moeten afzonderen, al-
zoo hy hen ondragelyk plaagde met
scheppen; terwyl hun landen onbebouwd,
en vrouwen en kinderen zonder voedzel
zitten bleven; doch boden aan altyd ge-
willig te zullen zyn tot panggayen, als
men hen maar redelyk handelde. Ook

verzochten zy van zyn Edelheid, dat die
van lhamahoe mogten werden aangetast,
alzoo zy met hen in geen rust konden
leven.

De OrangK aja van Tamilau, die den En die
van Ta¬Kimelaba geholpen had in 't afloopen van
milau.onze vesting, en in ’t vermoorden var

ons volk op Hatoemeten, quam mede af,
verzogt vergiffenis van zyn misdaad, al-
zoo de Kimelaba hem daar toe gedwon-
gen had, en verkreeg die na een scherpe

Gedragvermaning. Die van Loehoe wilden wel
der Loe-afkomen, en met hun vaartuigen aan
noenee-

Kasteel verschynen (zoo Abdul Rabbmar sen.
quam zeggen) dog waren bevreest, dat
de Kimelaba , de oorzaak van al hunne

onheilen , hen aantastten, en vernielen.
Zou.

En derDie van Hitoe waden nergens na lui
Hitoee¬

steren, voor dat Kakiali en Tamalessi, in
sen, die

vryheid waren. Verklaarden tegen d Kakiali en
Compagnie niets , doch het alleen dan Tamales¬

sis vry-tegen te hebben, dat de Heer van den
heid eis-

Heuvel hunne Orangk aja’s gevangen ge
schen.

nomen had, zonder dat zy misdeeden.
De O¬Den 25 Februari bragt men, na lang

rangka-talmen (want zoo zyn de Amboineesen
ja’s van

in hunne raadslagen) ’t zoo verre, datLey-

timor inook de Orangk ajen van Leytimor af qua-
genadtiemen. Zy bestonden in deze navolgende
aangeno¬Radja Kilang, Radja Soya, Simau Ema
men.

Steven Ticera van Poeta, en Pati Oessen van

Hoetoemoeri. Deze wierden door ze-

kere gecommitteerden, die hen een stuk-
2 weegg
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weegs te gemoed gingen, in ’t Kasteel
voor den Heer Opperlandvoogd gebragt.
Zy zeiden tot verschooning, dat zy
vreesden gevangen na Batavia gevoerd te
werden, volgens de loopende geruch
ten, en dat zy door de opschryving der
zielen, door D. Vertrecht, in die vreeze
nog meer versterkt waren ; voegende
daar nog verscheide zaaken by , van

weinig belang, die hier op uit quamen:

Dat Radja Soya , aan de Pas zynde,1
door den jegenwoordigen Landvoogd zeer
ceragielyk bejegend, en van tafel wegge¬
jaagd vas.

Dat de Orangk ajen van Way en Ba-
guala, vastgezet waren.
Dat Gysels, Laurens Marcus, Hoofd
van Hative, op Kelang byna eveneens
gehandeld had.
Dat zy niet altyd, als tot nog toe, nagt
en dag panggayen konden, terwyl hunne
vrouwen en kinderen honger leden.
Dat, als 'er eenige scheppers op de Cora-
cora’s onthraken, zy door de Neder-
landsche Officiers met den blooten degen

over boord gejaagd waren, om die te gaan
roepen.
Dat zy zeer quade gedagten over t op-
schryven van al hun volk hadden.

7 Dat men hem dwong in de predikatie te
komen, schoon zy iet noodigs te doen had-
den.

Dat de Kooplicaen hen in t wegen zeer8

veel te kort deden.

Op alle welke zaaken zy behoorlykc
herstelling van zyn Edelheid verzogten.
Zy wierden alle in genade aangenomen;

doch met een ernstige vermaning van
zich voortaan voor zulken ontrouw te
wagten, en met toezegging, dat men
alles na vermogen tot hun genoegen in¬
schikken zou. Zy bleven vooreerst nog
boven, alzoo zy geen andre huizen be

neden hadden; dog beloofden hunne va-
stigheden af te werpen.

Die van Loehoe verzochten, dat dog
zyn Edelheid op Cambello komen, en
den Kimelaba, die zich daar weer sterk
maakte, aantasten wilde; dog, hy oor-
deelende, dat hem meer aan de behou-
denis van Honimoa, en aan de verdel-
ging van die van Hatoeaha gelegen was,
vond goed die laatste eerst te gaan ver-
nestelen, om de eerste zoo veel eer on-

der ’s Compagnies gehoorzaamheid te
brengen.

Hy vertrok dan in Maart met de Hee-
ren Caan en Deutecom, met zyne gan-
sche magt van schepen, en met 8 Cora-
cora’s van ’t Kasteel, en quam den 5
voor ’t strand van Hatoeaha

Daags daar aan landde zyn volk, 1016

koppen sterk, die hy in drie troepen ver¬

NSCHE
1637.deelde. De Majoor du Camps had den
Verove¬voortroep, en trok den berg op na

vng van
dorp Cabauw, dat zy verlaten vonden Cabauw

Derhalven togen zy na Caylolo, op een en Caylo-
ontoegankelyk gebergte, met smalle we-lo.
gen, gelegen, alwaar zy over scherpe

klippen moesten klauteren. Dit dorp
was zeer sterk, met drie hooge muren
van op een gelegde kraalsteen besloten,

waar uit de vyand met bassen en roers fel

op ons schoot, en met hasagajen en stee-
nen wierp. De onzen, egter tot in de

derde beschanzing doordringende, vonden
daar een groot plein, en veel schoone
huizen, alwaar zy de vyanden dwongen
hol over bol agter af te springen, wil-

den zy hun leven door de kling niet ver-
liezen. Men verbrandde, die huizen,
sloopte de muuren en vestingen, en nam

zyn rust daar na weer in Cabauw, daar
men dien nagt bleef-

Den 6 dito liet men Cabauw met een
Compagnie bezet, men trok landwaarc

in, en quam eer men het dagt voor A-
lacca, hunnc hoofdvastigheid; dog daar
viel wat anders als voor Cabauw , en
Caylolo, te doen. Zy moesten hier mal-
kanderen met rotangen tegen ’t geberg-
ce ophalen, en men kon, als men nu

stormen zou, naaulyks staan. De vyand
wierp hen zoo sterk met steenen, dat zy
van boven na beneden rolden. Zy
wierden ook eindelyk, met verlies van

; dooden , afgeslagen, en hadden veel
gequetsten, waar onder verscheide Offi-
ciers.

Men trok dan hier af na Cabauw en Bedryf
verder na beneden, latende dit landom der Alfoe-

geen volk van ons aan deze nesten te wa-reesen.
gen, aan de Radja's van Sahoclau, So-
miet, en Siseoeloe over, die in korten tyd
16 koppen, en veel buit van gongen en
vorcelyn kregen, waar mede zy ten eer-
sten na huis wilden, om daar over hun-
ne vreugde-speelen te hebben, dat men
hen moest toestaan ; werdende voor hun
vertrck alle vrugt en nagelboomen, daar
men maar by komen kon, bedorven;
waar door die van Hatoeaha cindelyk ge-
dwongen wierden de vrede by zyn Edel-

Verockheid te komen verzoeken. Dit deder
van dieook de Christenen van Oma, en van
an Ha-

Noessalaoet, dog de laatste zeer bedrie
ocalia,

Oma, engelyk, alzoo zy Kimelaba Lochoe lieten
Nocssa-weten, dat zy dit maar in schyn en uit
oet omvreeze voor de Vloot deden; doch dat
de vrede.

zy na ’t vertrek der zelve weer goed Ki-
melaha’s zouden zyn.

Die van Alang en Liliboy lieten ook
blyken , tot de vrede genegen te zyn;
doch alzoo zy den Matakau met die van
Hitoe gedronken, en zich sterk aan hen
verknogt hadden, was men daar nog zoo
haastig niet mede; maar hy verzoende

er

zich met die van Thiel, alzoo die toon-
den
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den door den Kimelaha tot alles gedwon-
gen te zyn.

Die van Haroeko, Samet, Karihoe,
Aboro en Oma, verzogten ook pardon
toonende hoe de Kimelaha ’t jaar te vo¬
ren hen overvallen, en in Decemberge-
dwongen had de Reduit op Oma te sleg-

ten, waar op zy nu, onder een zware be-
dreiging, in genade aangenomen wierden
Daar op bragten zy de Hoofden van de

Mooren, te weten de Koning van Ha
toeaha, en hunne twee voornaamste Seng-
adji’s, voor den Heer van Diemen, die
hy mede op den zelven grond bege
nadigde, belovende zy voortaan alle ge-
hoorzaamheid, en hunne nagelen aan de

E. Maatschappy te zullen leveren-
Na deze verrichting, en bevrediging

van ’t gansch Eiland Oma, vertrok zyn
Edelheid met de Vloot na Honimoa, al

Pa¬waar hy den 3 April in de bogt van
pero quam, hebbende pas te voren ook
die van Noessalaoet, die mede al de

schuld op den Kimelqha schoven, in ge-
nade, op dien zelven grond, als die van
Oma, aangenomen

Eindelyk quamen ook die van Hhama-
hoe, klagende dat zy niet wisten waar
zich te keeren , alzoo de Koning van
Ternate, en zyn Stadhouder, hen tot
gehoorzaamheid dwongen, en onderrus-
schen de E. Maatschappy ook wilde ge
hoorzaamd zyn , zeggende dat zy we
genegen waren de oude contracten te
vernieuwen. Men vond dan goed hen

ten dien einde aan ’t Kasteel op den aan-

staanden land-dag te doen komen.
Radja Toehaha, die zich zeer standva

stig gedragen had, wierd van zyn Edel
heid zeer geroemd, en met een nieuwer
hoed, en gouden hoed-band met lette
ren beschonken.

Daar op wilden de Kasteels Coraco-
ras weer na huis , alzoo zy nu een
maand uitgeweest waren; doch de Heer
van Diemen haalde hen wakker over.
om dat zy zich hier in zeer ondankbaar

droegen, dewyl hy hen van ryst, en
arak voorzien had. Dit deed hen ver-
zoeken om vergiffenis, onder beloften
dat zy zyn Edelheid, daar ’t hem ge
liefde, zouden volgen.

Den 11 April vertrok de Opper
landvoogd van voor Papero’s bocht, en

quam den 13 voor Luciëla ten anker.
alwaar hy den Ternataanschen Capitein
Laoet, Kaitsjili Sibori, met brieven var

volmagt van den Koning, en van den
nieuwen Ternataanschen Landvoogd van

Broekom, aan zyn Edelheid zond, als
mede met brieven van dien Koning aan

den Kimelaba. Hy quam ook met last
om Leliato te lichten, en met den Op-
perlandvoogd alle quaadwilligen te straf-
fen ; ook vermaande de Koning , dat
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nen wilde, alzoo zy geen schuld had-
den, maar alles den Kimelaba te wyten
was; en verzocht hem eindelyk met zy Met ver

cheidene Vloot in Ternate te komen, om hem
beyelen

tegen den Tidorees en Spanjaard te hel
des Ko¬

pen. nings.

Leliato':Men zond dezen Capitein Laoet, Sibo
gedragri met eenige schepen en Coracora’s na
daar on-Gammasongi , waar na toe men ook
trent

Leliato ontbood, die, na lang zammelens,
nog quam om ’s Konings brief te hoo¬
ren; doch hy bragt 500 gewapende man-
nen mede, makende daar in 't bosch

nog veel kromme sprongen; dan, dat 'er
te veel Coracora’s, dan, dat die schepen
hem in de weg, dan, dat de Loehoenee
sen in de wapenen waren, zo dat hy einde-

lyk nog onverrichter zake henen ging,
zonder zich aan ’s Konings brief, en
noch minder aan Sibori; te kreunen

Daar op liet de Heer van Diemen alle Lucièlas
¬

de vestingen van Luciela afwerpen,vestingen
ecuer¬lichtte de bezetting, en vertrok den 24
ken.April na Hitoe, waar heen hy de twee

aaneen geketende Orangkaja’s, Kakia-
li en Tamalesst, ook had doen brengen,
op te zien, of men dat land toen in drie

partyschappen verdeeld, door hen weer
kon bevredigen.

Zyn Edelheid liet, als hy op Hitoe De Heer

van Die-gekomen was, al het volk van de Hon-
men.gi met parangs en bylen te land treden

om aan de Hitoeesen te toonen, dat hy
t meende, en dat het hem ernst was,
en dat, zoo zy niet spoedig af wilden
komen, het hunne boomen gelden zou

Op de bede der Orangkaja’s van Ley-
timor wierd dit nog wat uitgesteld. Mer Ontstaai

Tamaletzond boden na Wawam; dog al vrugte-
loos, tot dat Tamalesst ontslagen zynde,
boven by hen quam, en hen verzeker-
de, dat zoo zy af quamen, ook Kakiali
zou hersteld werden , dog men moest
die van Capaha daar over eerst spreken
die dit mede toestonden, waar op den 3
May de voornaamste OrangKaja’s van

Waar na
Wawani voor zyn Edelheid verschenen

de Hitoe
verklarende alleen, om ’t gevangen ne esen var

Wawanimen van hare twee Hoofd-OrangKaja':s
af qua-gevlugt te zyn; dat ook de Heer Gysels
men.op Hila A. 1635 geweest zynde, hen

niet eens geweerdigt had, daar over te

spreken; behalven dat ook Cajoan, tegen
Hun

de wetten en gewoonten van’t land, door
xemorisde Hollandeis Capitein Hitoe gemaakt

was ; dat zy, zoo deze zaken hersteld
wierden in vriendschap met de E. Maat
schappy leven wilden, verzoekende dat
Kakiali op hunnen feestdag mede na bo-
ven mogt gaan. Zyn Edelheid, niet ge Donr6e

Heer vannegen, hem noch in vryheid te stellen
Diemenzeide dat dit nog niet wezen kon,da
afgesla-hy eerst op den algemeene land-dag aa
gen, en

’t Kasteel verschynen, en daar moest tors bevel
O3 ge
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1637. gehoord werden, tot welke vergadering

aan hen hy hen allen beriep. Zy gaven hierop tot
gegeven antwoord, dat zy daar niet veel zin in

hadden, dat men de zaaken van Hitoe

op Hitoe, en niet aan ’t Kasteel, afhan-
delen moest

De Opperlandvoogd , zich van hen
geen wetten willende laten voorschry-
ven, zei, dat hy verstond dat zy, ge-
lyk als alle andre onderdaanen aan ’t Ka-

steel verschynen zouden, en zoo zy dat
niet doen wilden, zoo konden zy aan-
stonds vertrekken, en hy zou dan we

ten, wat hy met hen te doen had. Zy
namen het dan eindelyk met een Moor¬

sche, dat is, geveinsde onderdanigheid
aan ; doch gingen, met nieuwe vuile aan-
slagen bezwangert , weer na Wawani,
en dat op de zelve dag, als zyn Edel-
heid met Kakiali weer na ’t Kasteel keer-

de

De Capitein Laoet , Sibori, had on-Sibori
doet vee dertusschen alle dorpen van de binmen-
dorpen kust van Ceram, van Waypoetch af tot
van den

Caybobo toe, van den Kimelaba doen af
Kimelaha

vallen, en t'eenemaal aan zich verbon-afvallen.

den, waar over de Kimelaba dreig-
de zich aan hem te zullen wree-
ken, weshalven hy 2 jagten, eenige sol-

daaten, en 1000 Ryxdaalders tot ’t in-
koopen van eenige nagelen verzogt; dat
egter uitgesteld wierd, tot dat hy den
30 April op Hila by zyn Edelheidquam,
en hem zeide, dat Leliato, na ’t vertrek

Gedrat
der magt van voor Loehoe, met de O-

van Leli-
rangkaja’s van de West-zyde, en ookato daar

op- met die van Manipa en Kelang, geko-
men was , om met behoorlyke plegte-
lykheid ’s Koninks brief te ontfangen,
dat hy ook beloofd had, ’s Koninks or-

dre te gehoorzamen, de vreemdelingen
zonder nagelen te doen vertrekken; dog
alles meer uit vreeze, dan met een ware

meining, hoewel Sibori hem ernstig aan
gemaant had, dit wel na te komen. Hy
nad hem ook belast binnen 17 dagen
met de zyne voor zyn Edelheid tever-
schynen, om ’t noodige voor ons, en
voor den Koning, te beramen, dat hy
ook aangenomen had te doen.

Dewyl nu Sibori hoorde, dat zyn E-
delheid in ’t naaste Wester-sayzoen hier
weer met zulken magt aankomen zou,
zeide hy, dat hy dan best keurde hier
te blyven, en zyn Edelheid hier af te
wagten.

Die van Loehoe verzogten ook aant Ver-
zoek der zyn Edelheid, dat men daar weer een
Loehoe¬ comptoir, en eenige bezetting, leggen
neesen wilde, om hen tegen den Kimelaba te
om be¬

zetting af dekken, of daar ten minsten een of twee
geslagen. schepen te brengen, dog zyn Edelheid

antwoordde, dat hem aan Loehoe noch

zoo veel niet gelegen lag, om daar be-
zetting te leggen; dog stond hen twee

4
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1633.schepen toe. Dus liet men toen die trou-

we Loehoeneesen weer in de pekel, al-

zoo die schepen daar maar voor een tyd
konden blyven, en zy dan weer bloot
stonden.

Allc de afgevallene onderzaten dan dus

begenadigd, en weer met ons bevredigd
zynde, zoo beriep zyn Edelheid al hun-

ne Orangkaja’s tot den landdag, om al-
le verdre geschillen af te doen, en hen
op nieuw aan ons te verbinden.

Deze begon den 16 May A. 1637, en Land-dag
men staafde op de zelve al de vorige con-n Am-

bon-
racten; doch de Hitoeese OrangK2ja’s
waren ’er niet verschenen, alzoo die Ka-
kiali eerst los wilden hebben. Daar na

wilden zy wel voorden Opperlandvoogd
op Hitoe; maar niet aan ’t Kasteel, ko-

Waarommen. Derhalven was Cajoan alleen mei
de Hitoe-Wouter Seroy gekomen, zynde dit O
sche O¬

rangkaija Boelan wegens hoogen ouder ringka-

dom ommogelyk geweest. jas niet

versche-Die van Hatoe en Liliboy hadden zig
nen.mede met zyn Edelheid verzoent doo
Hatoe en

eenige gezanten , die zy by zyn Edel Liliboy
heids afwczen aan ’t Kasteel gezonden verzoent

hadden; dog die van Alang, nevens die
van Wakkasihoe, Oerien en Assaloelo,
wilden ook niet af komen.

In deze eerste zitting waren ook alle Gelyk

de Orangkaja’s van Leytimor, hebben-ook de
11de te voren met malkandren eenige ge-
Raja’s vanschillen zamen, door zyn Edelheid be
Leytimor

rredigd, gelastende, dat zy malkande-met mal¬
ren de hand geven, en voortaan als vrien-kanderen.
den leven zouden.

Den 18 verschenen die van Oma, Zaaken
Honimoa, en Noessalaoet, ook de Moo¬ontrent

die vanren van Latoe, Hoewaloy, en de Hei-
ma,denen van Cerams Suid-zyde, alwaar, na

Honimoa
’t afdoen van eenige kleene verschillenen Noes-

besloten wierd. salaoet.

1 Dat zy by ons niet meer zouden schep-
pen , dan zy by de Portugeesen gedaan
hadden , te weten een maand, of ten ui-
tersten vyf weken, met belofte dat hen
alles daar buiten betaald zou werden.

Dat de nagelen tegen 60 Spaansche, of
gemeene Ryxdaalders betaald zou-70

den werden.

Dat men hare clappus-olie, en Sagoe¬
Mantah betaalen zou volgens voorgaande
gebruik.
Dat zy de ryst, en kleeden, op Honimoa

voor den zelven prys, als aan ’t Rasteel,
hebben, en dat men op Amboina ook een

behoorlyke prys-courant maken zou.

Die van Oma verzogten voor hunnen Een an¬
Pati Johan, zoon van Pati Rane, eenen dre Pati

opOmaandren, die hen gegeven wierd; en voor
gesteld.

eerst nog in ’t gebergte te blyven woo-
nen , alzoo hunne huizen beneden be¬
dorven waren, dat hen toegestaan wierd.

Hy
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1637. Hy besliste ook de geschillen tusschen
Nallahia die van Nallahia en Amet, welke laatste

e Ambeloofden voortaan beter met hen te han-
verzoent

delen.
Aan Kaitsjili Sibori hier mede gekomen,

en in de vergadering verzocht zynde, wier-
den deze drie zaaken voorgehouden :

Of die van Iha, Hatocaha en Latoe-Zaaken

aan Sibori haloy , hunne nagelen volgens contracten
voorge- niet alleen aan de E. Maatschappy moe
stelt.

sten leveren.

Of zy , op t onthod des Landvoogds, niet2

aan ’t Kasteel moesten komen.

Of zy niet gehouden waren de Neder3
landers , in tyden van nood , tegen de

vyanden te belpen.

Sibori gaf hier op tot antwoord, dat
zyn Koning daar niets tegen had, en dat
zy na niemand, dan alleen na de E. Maat

schappy, te luisteren hadden.
De 5 Heidensche Ceramse dorpenVoorstel

221, en Roemakay, Amahey, Swauko, Maka-

atwoOr riki en Tamilau, gevraagd zynde, waar-
van vyf

om zy met hunne Coracora’s niet ver-Cerams
schenen waren, gaven tot antwoord, datdorpen.

hen zulx door den Kimelaba belet, en ’t

hen onmogelyk was dan te komen.
Trouw Die van Elipapoeteh waren ons tot

van die nog toe getrouw gebleven; doch klaag-
van Eli-

den over knevelaryen van de Kimelaba s
papoeteh

op hunne stranden, en over diergelyke
zaaken van die van Honimoa, waar on
trent zyn Edelheid beloofde ordre te

stellen.

Na ’t vereenigen en wegnemen var
alle deze geschillen, boden zy alle aan
den eed van getrouwigheid te doen, dat
zyn Edelheid tot den 24 uitstelde, ver-
manende hen, dat zy zich daar over eerst

wel bedenken zouden , om naderhand
geen idele uitvlugten te zoeken.

Den 19 verscheen Kaitsjili Sibori metLeliato

onwillig eenige Loehoeneesche Hoofden, en zei
heid om alle mocite aangewend te hebben , om
aan ’t Ka den Kimelaha Leliato aan ’t Kasteel te
steel te

doen komen; dog alles te vergeefs ; wesverschy-
nen. halven ’er niet anders te doen was, dan

hem door de wapenen tot zyn plicht te
dwingen, biedende zynen dienst aan, om
hem Lessidi en Cambello, met de magt
die hier blyven zou, en met die der nieu-

we geallieerde volkeren, onder ’s Com-
pagnies gehoorzaamheid te brengen. Dit
was zyn Edelheid zeer aangenaam, die
hem ook ermstig daar toe aanmaande, en
dat hy aan zynen Koning uit zyn naam
verzoeken wilde, dat zyn Hoogheid bin
nen negen maanden in Amboina geliefde
te komen, om nevens hem alle verdre
geschillen af te doen, en dus dit land tot
zyn vorige rust te herstellen.

Sibori zeide, dat zyn Koning daar toeSibori':

wel genegen was; maar verzogt zyn E-gesprek

5
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1637.Ter-delheid met zyn magt eerst in
met denate; dog dit kon zyn Edelheid hem niet
Eeccc ru

toezeggen.
Diemen,

Men kreeg ook door Sibori berigt.die des

Tcrinendat de Kimelaba zyne goederen en vrou
komstwen al heimelyk na Kelang gezonden
hier ver-

en ’t voornemen had, om derwaards tezogt.
vlugten, en dat 'er wel 28 vreemde vaar
tuigen op Cambello, Lessidi en Boero,

verborgen waren; waar van ’er thien stux
zich met 400 gewapende met schietge-
weer in driedubbele trencheen versterkt

hadden, en de andre waren niet minder,
dan zy, voorzien.

Hy waarschouwde ons ook, dat de Hi-
toeesen gedurig overvoeren, om met den
Kimelaha te beraadslagen, om ’t welk te
beletten, een jagt geordonneerd wierd,
om op hen te passen, en een jacht na
Loehoe, om dat strand te beveiligen, en
de daar zynde nagelen in te koopen.

Op dezen dag, zynde de derde zitting,
verzochten de OrangKajas van Leyti-
mor deze zes zaaken :

NadenDat de E. Compagnie de Coracora’s.
tertttwaar mede zy dienst deden, geliefde heel.
der O-

of half te betalen.
rangka-

Dat zy in ’t jaar maar een maand mog¬ ja’s van
Leyti-ten gaan scheppen.
morDog dat zy daar van in de nagel-en zuiver¬

tyd van hunne thuinen bevryd mochten
117n..

Dat de officieren of soldaaten, op hunne
Coracora’s varende , hen niet mogten
schelden
Dat zy vrybeidhebben mogten overal han¬

ne netten by de Sero’s der borgers te zet-
ten, zonder dat men die nam, gelyk tot
nog toe geschied was.
Dat in hun afwezen met de Hongi geen
borgers, of andrer luiden slaven, in hun
thuinen vallen, nog hunne Gabba Gab-
ba, atap en vrugten, 'er uithalen mog-
ten.

ZynEZyn Edelheid, in plaats van hen een
delheids

troostelyk antwoordt te geven beschrobde, ntwoort
hen in 't eerst wel scherp hier over, ne-
mende dit op, als of zy ons wetten wil-
den voorschryven; dog zalfde het daar
na weder aldus

Het eerste poinct wierd glad af gesla-
gen, op ’t tweede wierd hen geant
woord, dat door hen maar eens ’s jaars
geschept, en ’t vordre hen betaald zou
werden. Op ’t derde, en vierde, dat

men ’t schelden, en alle quade behande-
lingen, verbieden zou; en zoo 't egter
geschiedde, dat zy dan konden klagen.
Op ’t 5. dat zy overal vry mognen vif-
schen; dog niet voor of tusschen de Se-
ro’s, alzoo dat tegen de placcaten streed.
En op ’t 6. dat men een placcaat tegen
’t berooven der thuinen zou doen affezen.

Die
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1637. Die van Hoetoemoeri verzogten ook zouden leveren.

Hoetoe¬ de afzetting van hun Hoofd, doch die Dat ze vrienden van onze vrienden, enmoeris
verdedigde zich zoo wel, dat zyn Edel¬ vyanden van onze vyanden zouden zyn.vergeefse
heid hen voor eerst af wees.klagte Dat zy op de last van den Heer Land-X

over hun Den 22 dito verschenen hier weder al¬ voogd hunne Coracora’s afzetten, om
Hoofd. le de Orangk ajas, die den 16 versche- ons tegen onze vyanden te helpen, en ook,

nen waren, verklarende nu wel in staat op zyn ontbod, aan ’t Kasteel zouden
en bereid te zyn om den eed te doen, en komen.
de contracten te staven.

Men stelde hen dan deze zaaken Dit swoeren de Christenen op den By-
voor : bel, zeggende, zoo waarlyk helpe my God

almagtig, en de Mooren op haren Co-Den eed
Dat zy de E. Maatschappy getrouw1van raan, waar op zyn Edelheid hen den ze¬

trouw by zouden blyven gen des Heeren wenschte.
de Orang , Dat ze aan de zelve alle hunne nagelen
Rajas
ver¬

nieuwt. DERDE HOOFDSTUK.

De Heer van Deutecom A. 1637 , door de Heer Ottens, als thiende Landvoogd ver-
vangen. Kakiali onvoorzichtig losgelaten. 't Aantasten van Leliato door zyn Edel-
heid verworpen. Patioessen Hoofd van Hoetoemoeri gemaakt. Nader verzoek van
zyn Edelheid om ’s Konings komst bier. Kakiali komt aan ’t Kasteel. Eed door
de Hitoeesen gestaafd. Verklaren niet onder den Konink van Ternate te staan. Eenige
verzoeken hen toegestaan. Cajoan ontslagen, en Kakiali weer Capitein van Hitoege-
maakt. Acte van zyne berstelling. Die van Alang, Liliboy, enz. beloven gehoor-
zaambeid. Eed, op de kust van Hitoe vernieuwd. Dat ook de Loehoeneesen,
over en weder doen. Zyn Edelheids geschenk aan de Orangk aja’s. Verzeild na Bata-
via. Maakt vrede met Macassar. Gerugt wegens des Soesoehoenans toeleg op Batavia.
De Oost-Cerammers, en Gorammers, in genade aangenomen. Nieuwe Logie op Loe-
hoe gebouwd, en Lessidi verzoend. De Baricade op Hitoelama afgebroken. Kakiali’s
nieuwe ontrouw. OrangK aja Boelan’s dood. Kakiali verzoekt Laxamana’s dogter ten
buwelyk. Gedrag der Hitoeesen bier ontrent. Hongi-tocht van de Heer Ottens, en
zyne verrichtingen by de zelve, Cambello’s hardnekkigheid. Bericht der Hitoeesen
ontrent Kakiali, zyn verdre listige streeken. De Heer Ottens houwt een nieuwe Logie
op Hila. Sibori’s volk van hem afgevallen. Kakiali, en de Kimelaha, verzoeken den
Koning van Macassar om hulp. De Heer van Diemen komt A. 1638 weer bier, en
voor Cambello, daar Koning Hhamza mede verscheen. Geschenk van zyn Edelheid
aan dien Vorst. De Kimelaha’s beide vastgezet. De Heer van Diemen verzoekt den
Koning, om ze aan boord vast te zetten, die hem Leliato geeft, dog Loehoe los laat.
zyn Edelheid vernield 60 vaartuigen. Komst op Hila. De eerste vergadering hier.
Kakiali verscheen niet. Verscheide Molukse grooten in de tweede vergadering. Wat
voor landen zyn Edelheid den Koning toezegt. Ongegronde eisch des Konings, kragtig

door de Heer Ottens wederlegt. Welken egter zyn Edelheid onder zeker beding toestont.
De Koning vernieuwd de contracten. Opstel van deze vernieuwde verhonden. Zyn E-
delheids vertrek met Leliato na Batavia. De Koning tragt vergeefs Kakiali by hem te
doen komen. Zyne verschyning, en onthaal aan ’t Kasteel. De Heer Ottens erinnera
zyn Hoogheid de bedongene voorwaarden. En voor al ’t vertrek der Ternataanen van
bier. Die van Wakkasihoe, Alang en Liliboy, in genade aangenomen. De Ceram-
se Coracora’s weigeren voor Koning Hhamza te verschynen. Zyn verdere handel en
vertrek na Loehoe. Die van Cambello weigeren hem te ontfangen. Kimelaha Loe-
hoe’s slecht gedrag ontrent zyn Koning. Hhamza’s vertrek na Manipa. De Heer Or-
tens raad den Koning nog niet te vertrekken, doch , tegen die waarschouwing vertrok hy

na Ternate. De Heer Ottens visiteert de buiten-comptoiren. Kakiali’s gesprck met hem.
Cambello s wederspannigheid.

Ermits nu de Heer van
De Heer India geworden is) en den 21 May als de Land-

Deutecom gansch niet be-van Deu¬ thienden Landvoogd, en bestierder van voogd
tecom A. mind, en zyn tyd ook uit Amboina den Heer Jan Ottens, extraor-vervan-
1637, was, zoo vond men goed gen.dinaris Raad van India, in zyn plaatsdoor de hem te ontslaan, na ruim
Heer van voor te stellen; een Heer,die verscheide

jaren geregeerd te hebben, (waarOttens, 2 ampten alhier bediend had, en in de zaaken
als thien- op hy naderhand nog Raad van van deze Landvoogdy zeer geoeffend

was,

1637.
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1637. was , weshalven men met reden hope
had, dat alles nu beter gaan zou.

De Hitoeesen hardnekkig daar by bly-
vende van niet te zullen afkomen, voor
en aleer Kakiali los was, en zyn Edel-
heid overwegende, dat 'er zoo veel niet

aan gelegen lag, of hy vry, dan gevan-
gen was, vond best, dit eens te wagen,
en hem los te laten, gelyk hy den 20
May hem met Wouter Scroy na zyn lands-
lieden gezonden heeft, die hem na Hil-
medegenomen, met 3 kanon-schoten
ingehaalt, op ’t strand van Wawani ge-
bragt, en verder jong en oud van daar,
tot in ’t water hem te gemoet loopen-

de, hem opgevat, en ten eersten Wa-
wani’s gebergte opgevoert hebben.

Nu was hy weer in ’t bosch, begonKal-iali

onvoor- met spyt aan zyn ketenen te denken, en
zigtig lo zwoer dien smaad aan ons te zullen wree-

gelaten.
ken.

Dit loslaten was zyn Edelheid door
Sibori, en andre wel afgeraden; dog zyn
Edelheid heeft hun goeden raad voor
dien tyd ter zyden gesteld, in hope dat
het beter uitvallen zou, als zy dagten.

Sibori hield ook weder aan, om Lelia-'t Aanta¬

sten var to op Cambello aan te tasten; doch zyn
Leliato Edelheid, die na Batavia haastte, hoop-
door zyr

te, dat dit weinige nu in zyn afwezenEdelheic

door andren wel afgedaan zou werden;verwor-

pen dat ook zekerlyk zou geschied zyn, als
hier wat meer magt gebleven was; dog
daar bleef zoo weinig krygsvolk, dat men
tegen den Kimelaba niets ondernemen
kon.

Ook heeft zyn Edelheid, op eenPati Oes¬

sen Hooft nieuw verzoek van die van Hatoemoeri
van Hoc- en om de gemeene rust, Laurens Patioes-
toemoer sen , in de plaats van haren Orangkaja
geinaakt.

Pedro, aangesteld ; dog aan Pedro gal
zyn Edelheid, om zyne standvastigheit
en trouw ons bewezen, 6 Ryxdaalders

’s maands, en belastte, dat hy met zyn ge-
hugt op Baguwala woonen zou.

Zyn Edelheid schreef den 24 May ookNader

een brief aan den Koning van Ternateverzock

van zyn by welken hy zyn Hoogheid verzogt, dat
Edelheid hy, alzoo ’t hoog noodig was, dog te-
om ’sKc

gen het naaste Wester-Moesson gehiefdenings
hier te komen, alzoo zyn Edelheid darkomst

hier ook met een groote magt wederkeeren
zou, om de verdre geschillen, en vooral
die op Ceram, afte doen

Kakiali, nu ziende, dat alle de Orang
Kaja’s van gansch Amboina met ons weer
verzoend; en dus zyn vorige aanslagen ge-
broken waren, te meer, alzoo de Kime-
laba nu zeer zwak, en Sibori mede sterk

aan onze zyde was, vond goed ook te
veinzen, en een schyn-vrede te maken.

Kakiali Daar op is hy met den Koopman Se-
komt aar

r0y en de voornaamste OrangKaja’s van
t Kasteel.

Wawani , Kapaha, Oerien, Assaloelo
Wakkasihoe, Tapi, Alang en Liliboy

HI. DEEL VAN AMBOINA.
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aan ’t Kasteel voor zyn Edelheid op den 1637.

30 May 1637 verschenen, die ten ecr-
ste tegen hem zeide, dat hy, gekomen
zynde, om ’t land van Hitoe in rust te
stellen, nu van geen begane fouten wil-
de gesproken, maar alles vergeven en
vergeten hebben, en dat men nu niet
anders denken moest, dan om alles weer
aan vrede te helpen

Den eedDe OrangKaja’s betuigden met Ka-
weer

kiali’s ontslag voldaan te zyn, en nu niet soor de

Hitoee¬anders, dan rust en vrede, te begeeren-
sen ge-Daar op beloofden zy de nagelen aan nie-
staaft.mand, dan aan ons, te geven, en staafden

den eed op de contracten. Ook vraagde
zyn Edelheid, of zy den Koning van
Ternate geheel, of ten deelen, voorhun
hoofd hielden; in geenen deele, zeiden

zy , is hy ons hoofd ; maar onze
vriend, dien wy, als hy op onze strand
komt, wel een Hhormat, of geschenk
van eer, plagten te doen.

Verkla-Ook verzogten zy, dat, dewyl wy
ren nietgeen vrecmdelingen hier gedoogen wil-
onder

den zyn Edelheid ’er dan eenige van den Ko¬
Batavia met pascedullen geliefde verlofning van

Termateherwaards te geven, op dat zy van de
te staanzelve mogten geriefd werden, dat zyn

Edelheid toestond; mits dat zy geen na-
gelen opkoften, nog zy die aan hen ver-
koften , dat zy beloofden na te zullen
komen, en die dit overtraden, aan ons
over te leveren.

EenigeZy verzochten ook eenige verlaging
xertsi¬

van den prys der kleeden, en van de ryst
ken hen

dat zyn Edelheid aan den Heer Land
toege¬

voogd bevolen liet. staan.

Zy verzogren mede by hunne oude re-
geering te blyven, te weten, by den Ca-
pitein Hitoe, en de vier hoofden des

lands ; doch gevraagd zynde, wat zy
dan met Radja Hitoe deden, zeiden zy,
dat het maar een bloote titel was, zon

der dat hy eenig ander vermogen had,
dan voor te gaan, of boven andren te zit
ten, en dat hy voor ’t overige in hunne
byzondere vergadering niet zat, en daar

van niet meer wist, als Capitein Hitoe
hem uit naam der vier Hoofden gewoon
was bekend te maken.

CajoanMen vond dan, om de gemeene rust
ontslagen,ook goed Cajoan weer in zyn oude plaats
en Kakia-

als Orang Toeha of r' der vier Hoofden.li weer

Capiteinof als Tanibitoemessen, en Kakiali, weer
van Hitoeals Capitein Hitoe, aan te stellen.
gemaakt.Men ziet zyne acte van herstellingiI

het navolgende geschrift.

Alzoo de ingezetenen van Hitoe door magt cte
en middelen van de Generale Nederland-van zyne

herstel¬sche Compagnie in den jare 1605, ver-
linglost, ende vry gesteld zyn uit het geweld en

de tirannye van de Portugeesen, onze al-
gemeine vyanden, en door de zelve weder-
om gebragt in t vrye bezit, ende gebruik

van
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van baare goederen, landen, ende steden,
uit welke te vooren by gezeide Portugee-
sen waren verdreven, ende dat in recom

pens van zoo groote weldaden by verscheide
contracten, verbintenissen ende eeden , de

voorsz. ingezetenen van Hitoe haar zel-
ven vrywilliglyk hebben onderworpen, ende
verbonden, aan de Hoog Mogende Heeren
Staaten Generaal der Vereenigde Neder¬
landen, en aan de gemelde Compagnie,
maar dat by verloop van tyden de zelve con-
tracten , verbintenissen ende eeden, byna als
vergeten, ende in velen verbroken zyn ge-
vorden.

Daar benevens, dat, by versterven van den
ouden Capitein Hitoe deszelfs zoon, Ka-
kiali, in Juni 1633 , op t voordragen der
Hitoeesen Hoofden, in des overledens plaats,
op approbatie van den Gouverneur Gene
raal, als Hoofd, ende Capitein Hitoe, is
gesteld geworden, ende dat gezegde Kalkvali,
is beschuldigd, voornemens te zyn geweest,
den stand van de Nederlandsche Compag-
nie te ruineeren, ’t land van Amboina en
Hitoe te perturberen, ende van deszelfs
goede vréde te berooven, en ten verderve te
brengen waar over in May 1634. by den
Vice Gouverneur Antoni van den Heu-
vel gevangen is genomen, ende naderhand na
Batavia gevoerd waar door zedert meer
onlusten onder de inwoonderen van Hitoe
gerezen zynde, zulx dat zy hun alle, ex-
cept de ingezetenen van Hitoelamma,ende het

dorp by de Reduit Hitoe, sorterende onder
den Orangkajay Boelang, van den Ne-
derlandschen Staat hebben gesepareerd, en-
de op de hoogte gevlugt zyn, refuserende den
Orangkaja Cajoean (te vooren bedient heb-
bende t ampt van TaniHitoemessing, by
den Heer Gouverneur Generaal Hendrik
Brouwer , ende de Raaden van India in

Batavia, tot Capitein Hitoegecreeert) daar
voor te willen erkennen nog aan te nemen
te meer deszelfs qualificatie, zoo voorgeven,
le ordre ende styl der regeringe des lands Hi-

toe, is contrarièrende, ende dat de Hoof-
den van Hitoe generalyk in verscheide on-
derhandelingen zeer instantelyk aan den Gou-
verneur Generaal, ende zyne Raaden, heb-
hen verzogt ende gebeden, men wilde voorsz.
Kakiali (die weder van Batavia in Amboi
na gekomen is) herstellen, belovende, dat haar
als goede bondgenoten zullen comporteeren,
verhond en contract, voor dezen met den
Nederlandschen Staat aangegaan, in alle
getrouwigheid nakomen, ende doen observe-
ren.

Den Gouverneur Generaal , ende de
Raaden van India, genegen zynde tot be-
vorderinge van des lands Hitoe’s ruste ende
eenigheid, hebben gezeide Kakiali gelargeert
den 20 Mey passato, ende heden, op t
voordragen, ende verzoek van den Konink
van Hitoe, de vier Opperhoofden, mitsga¬
ders alle de mindere Hoofden van 't Hitoee¬

NSCHE.
sche land, by ons albier in ’t Kasteel Vic-
toria verscheenen, en vergaderd zynde, de
gemelde Kakiali hersteld, tot Capitein Hi-
toe aangenomen, ende geauthoriseerd, ende
in contra , den by ons gemaakten Capitein
Hitoe, OrangKaja Cajocan van zyn Capi-
teins-ampt ontlast, ende nu in zyn vorige
qualiteit van TaniHitoemessing gesteld,
mitsgaders als Orangk ay Toewa gequali-
ficeerd invoegen, dat wy by dezen, tot be¬

vordering van de gemeene rusie, stellen, en
committeeren, als gezegt is , tot Capitein
Hitoe den Orangk aja Kakiali, onder ex-
presse conditie, dat alle voorgaande contra-

cten , verhonden ende accoorden tusschen den
Vereenigden Nederlandschen Staat, en-

ge¬de die van Hitoe opgeregt, van nieuws
confirmeerd, ende bevestind zullen werden,
ende dat de voorsz. Kaliali als Capitein
ende Opperhoofd, mitsgaders de vier princi-
pale Hoofden, de Konink van Hitoe.
ende alle andere smalle Hoofden, onder het
gebied van Hitoe sorterende, met solemnele
eeden zullen verklaren , ende beloven de
voorsz. contracten onverbrecklyk te houden,

en te agtervolgen, gelyk de zelve hier na
volgen ende uitgedrukt zyn.

Zoo hebben ook op t verzock van den ge¬
zyden Capitein Hitoc, de vier Hoofden
des zelven lands, ende den Radja Hitoe,
gequalificeerd Telouca van Capaha.

Eerstelyk, dan zoo beloofd ende zweert
Kakiali, als Opperhoofd, ende Capitein
van Hitoe, voor hem, en zyne onderza-
ten, als mede Cajocan, in qualiteit als Ta¬
niHitoemessing, ende Orangkaja Toe-
wa, Solice, als TotoHatoe, Baros
als Noesatapi, ende Barmella in qualiteit
van Pati Toeban , Hongi Lamoe, Ko-

nink van Hitoe, item alle de minder Hoof-
den van ’t lantl Hitoe, voor baar, en voor
haar onderdanen, gelyk zy gezamentlyk he¬
den volgens haar gebruik op den Moshhaf,
of Coraan, gezworen en beloofd hebben.

Dat zy de Hoog Mogende Heeren Staaten
Generaal, zyn Princelyke Excellentie,
ende de Ed. Heeren Bewindhebberen van
de Vereenigde Nederlansche Compagnie
ende bier te lande den Ed. Heer Gouver-
neur Generaal, ende de Raaden van India,
vooral, ende inzonderheit den Gouverneur

van Amboina in alles gehouw ende ge¬
trouw zullen zyn, daar beneffens zweeren,
ende beloven zy dat zy den zelven tegens
alle haare vyanden ofte die haar Ed. beoor¬

logen, te water of te lande, zullen helpen.
bystaan, ende assisteeren, zelfs tegen de Ter-
nataanen, Kimelaha’s, ende alle baare ad-
herenten (zoo lang de zelven vyandelyk te-
gens ons procederen na uitterste vermogen
met goed en bloed, gelyk getrouwe bondgeno¬
ten ende vrinden schuldig zyn, ende con-
venieerende is.

Ten laatsten, zweeren, ende beloven zy.
aan niemand anders eenige garioffel-nagelen

te
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1637. te verkoppen dan aan de Koopluiden van de
generaale Compagnie, die de zelve op Hi-
toe zullen moeten ontfangen, zonder de
die van Hitoe gehouden zyn de nagelen aan
’t Kasteel te brengen.

Daar beneffens is goed gevonden, en tus-
schen de generale Compagnie, ende die van
Hitoe, besloien, dat ider zyn geloove zal vry

houden , ende niemand ter wederzyde daar

inne zal werden gemolesteerd.
Zoo een dienaar van de Compagnieover

liep, ende in: gebied van Hitoc hem ver-
stak, zullen de ingezetenen van Hitoe, ot
t verzoek van de Heer Gouverneur, zoo-

danigen wederom ter hand stellen, gelyk
haar lieden overgeleverd zullen werden, die

uit den haaren bevonden, en weg geloopen
zullen wezen.

Eenige dienaars van de Compagnie, de
ingezetenen van Hitoe overlast doende , zul-
len naar exigentie by den Heer Gouverneun

worden gocorrigeerd.
Indien iemand van de onderzaaten van

Hitoe een Christen, ’t zy man, ofte vrouw-

onder het prêtext van huwelyk , zonder con

sent, ende voorweten, van den Heer Gouver-
neur tot het Foorendom bragte, zal zo¬
danige voor de eerste rcize verbouren duizent
patoolen , ten profyte van de generaale Com

pagnie, ende zullen deChristenen, die ee-
nige Moorie vrouwen van Hitoe halen,
zonder consent als voren, in gelyke panever-
vallen , en wie bevonden werd voor de twee-
de reis ’t zelve gedaan te hebben, zal zon¬

der genade aan den lyve gestraft werden. In
gevalle de Heer Gouverneur, die van Hi
toe tot cenige werken, ten dienste van de
Compagnie te maken, ende te panggayen.
dede vorderen, zullen zy zonder eenig tegen¬
sprecken daar toehelpen, mits dat die van de

Oclisiva's ende Oelilima’s te zamen tot zoo-

danige werken ende tot panggayen, zullen wer-
den geroepen.

Waar tegens de Heer Gouverneur van

wegen de Hooge en Mogende Heer en Staaten
Generaal, zyn Princelyke Excellentie, ende

de generale Compagnie, ter presentie ende
door last van den Ed. Heer Gouverneur Ge

neraal, beloofd heeft den voorsz. Kalciali als

Capitein ende Opperhoofd, mitsgaders alle
andere Orangkaja's , en ingezetenen van
Hitoe, als haar èige natie tegens alle bare
vyanden, te water en te lande, te helpen, by
te staan, ende te defenderen, daar de nooc-
zulx is vereischende.

Item, dat den prys van de ryst en eeni-
ge kleeden, wat civiler, als tot nog toe, zul-
len doen stellen, daar van by den Gouver-
neur eerstdaags een lyst zal worden geconci-
pieert tot een reglement van onze koopluiden,
waar tegen dat aannemen ende beloven de
nagelen zuiver, en volgens het contract, als
voor dezen in gebruik is geweest, te leveren,
en zal ter wederzyde , zoo wel by den leve¬
raar, als by den ontfanger, trouw in ge¬
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wigie moeten gedaan werden, en ider laten
genieten, dat hem geregtelyk toekomt.

Zoo heeft den Gouverneur Generaal me-
de aangenomen te bevorderen, dat met passen
uit B-tavia zullen varen na ’t land Hitoe,
omme op Hila voor de Reduit te arnkeren,
ende nergens anders, de Chineesen, Maleyers,
ende andere natien met hare koopmanschap-
pen, daar van de Compagnie den tol van
10 per cento zal trekken, namentlyk 5 van
de aanbrengende koopmanschappen, ende 5 per
cento van de waaren en contanten, die zy
uitvoeren, mits dat onze visitatie zullen
moeten gedogen, ende geen nagelen vervoe-
ren , op pane van lyf en goed te verbeuren

Zoo zullen ook, na exigentie van zaaken,
met advys van de Heer Gouverneur in
Amboina, gestraft werden de inwoonderen
van Hitoe, die bevonden zullen werden dat
secretclyk hare nagelen aan andere, als die van
de Nederlandsche Compagnie, verkogt of
getragt hebben te verkopen, blyvende de no-
gelen verbeurt ten profyte van de aanbren-
gers en Hoofden des lands van Hitoe.

Alle welke conditien verbonden, ende con¬
tracten bekennen voorsz. OrangK aja’s van
Hitoe ten aanhooren van alle smalle Hoof-
den, ende hare meeste onderdanen, ten princi-
palen te wezen de oude ende zelve contrac-

ren, poincten ende artikelen, daar mede van
ouds aan de generale Nederlandsche Staal
ende de Compagnie zyn verhonden, die zy
ook beloven getrouwlyk na te komen. Ten
oirkonde hebben dit ondertekend. Actum in
Amboina , in ’t Kasteel Victoria primc
Juni 1637. Was getekent Antoni van Die-

men , Antoni Caan, Joan Ottens, Jo-
chem Roelofzen van Deutecom , het
merk van L H Hongi Lamoe, Radja
Hitoe, Nama deri Capitein Hitoe. De
naam van Orangk aja Tanihitoemessen.
De naam van Orangkaja Baros X. De
naam van Soelisa Totohatoe. Het merk

van Baramela Pati Toeban. De naam van
Taloeko Capaha.

Die van Alang en Liliboy gelyk me-
de die van de Tapi, Wakkasihoe, Oe
rien, en Assaloelo , beloofden mede alle
gehoorzaamlieid aan ons te zullen bewy-
Zen.

Ook zeiden die van Hitoe, dat zy op
deze zes dorpen niets te vorderen hadden.
maar dat die altyd onderdaanen van 't
Kasteel geweest waren.

Daar op hebben ook alle deze Moo¬
ren de oude contracten op hunnen Co-
rain bezworen, te weten, twaalf Orang
Kaja’s van de kust van Hitoe, en Pai
Siwa, Orangkaja van ’t Moorsche Way.
en Naucolia, Orangk aja van Wakkafi-
hoe; dog de Orangk aja van Larike, en
Lesst van Wakkasihoe , alzoo die ge-
trouw gebleven waren, wierden hier on-

der niet gerekend; en dus zwoeren de
P 2 Chri-
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Christenen by den bybel, te weten Pe-
dro, OrangK aja van Alang, Pedro Rom¬
poin, Orangkaja van Liliboy, dog die
van Oeriën en Assaloelo quamen ’er niet
Daar op deed ook de nieuwe Land-
voogd den eed weer aan die van Hitoe,
dat hy hen, als vrienden en bondgenoo
ten van onzen Staat, beschermen zou.

De Loehoeneesen , den eed aan den
Capitein Laoet voor den Koning van
Ternate reeds gedaan hebbende, vonden
zwarigheid om die weer aan ons te doen;

dog zyn den 31 May egter gekomen.
en hebben mede den eed gedaan, gelyk
ook de Orangk aja’s der Oelis van Way-
poteh , Hoelong, Anin en Laala, aan
welke de Heer Ottens den eed weer de-
de van hen te zullen beschermen.

Na ’t eindigen van den land-dag wierc
ter gedagtenis van den zelven, aan alle de
Orangk ajas, ’t zy Christenen, ’t zy
Mooren, een geschenk van 2 leggers
Spaansche wyn , zleggers Arak, 4laîten
rys, en aoo Ryxdaalders in geld, gedaan
buiten ’t welke de trouwe Orangkaja'
van Lochoe, Larike, Lesst van Wakka-
sihoe, de Orangk aja van Elipapoeteh,
de Gnatohoedi Louis Gomis , Lauren

Pati van Aboro (voor ’t weerbrengen van
twee Nederlanders in 't bestormen var

Alacca vermist) en Jan Pais, Secretaris
van den Landraad, verscheide smalle ver-

eeringen bequamen; waar mede zy alle
zeer vergenoegd vertrokken zyn.

Na dat nu de Heer van Diemen al het

noodige hier verricht had, heeft hy den
14 Juni van den Heer Landvoogd, ne-
vens de verdre officieren, en bedienden
afscheid genomen, en is met de Heeren
Caca en van Deutecom, met 9 schepen

en 2 jachten, den Batavischen koopman
Laurens Pit toekomende, na Batavia ge
zeild, latende nog 4 schepen, 4oc
koppen en eenige chaloepen in Amboi-
na.

Zyn Edelheid deed de stad Boecon aan,
zich over verscheide rooveryen derom

Boetonders te wreeken; dog moest on-
verrichter zake, alzoo zyn tyd verloo-
pen was , vertrekken. Hy gierde ook
op Macassar aan, en maakte vrede met
dien Koning, bedingende vooral, dat
geene van zyne onderdaanen na de plaat-
sen van onze vyanden, als Malacca &amp;c

nog ook na Amboina varen zouden; dog
ge-zoo ’t by ongeluk gebeurde, dat zy

vonden wierden, zou dat de vrede niet
breken

Hier na van daar verzeilende, is zyn
Edelheid den 8 Juli op Batavia’s reede
met zyn Vloot verschenen. Hy vond
alles wel gesteld, dan alleen, dat 'er een

gerugt liep, dat de Soesochoenan voor-
genomen had Batavia voor de derde maa

te belegeren.

SCHE
1637.Na ’t vertrek van zyn Edelheid qua-

De Oost.men de Oost-Cerammeis, met reder
Ceraireezende, dat het hen nu zou gelden
mers en

dewyl nu alles in Amboina, zoo te zeg Joram-

mers ingen, bevredigt was. Dit was het ge-
genadespanschap Kottaroewa, bestaande in de-
aangeno-

ze dorpen : Celor, Kellemoeri, Keli
men

son, Affandawan, Amoelit, Wattelo-
ni, Onder, Bammer, en ook die van Go-
ram, die in Banda door den Heer Corne-

lis Acolay op den 11 September (gelyk
wy onder de stoffe van Banda zien kon-

nen) weer in genade aangenomen zyn.
De Capitein Laoet Sibori, en die van

Lochoe, verzogten na zyn Edclheids ver-

trek weder, dat de Heer Ottens daar een

Logie en eenig guarnizoen geliefde te
leggen , om hen tegen den Kimelaha te

ieuwedekken. Hy stond dit verzoek toe, zond
Logie oper 2 jachten, en 20 man; waar op die
Loehoevan Loehoe ten eersten een nieuwe Lo-
gebouwt

gie, en wagthuis, gebouwt hebben ; ten Leilidi
welk zoo veel uitwerkte , dat die van verzoent.

Lessidi in September den Kimelaba ver-

lieten, verzockende door Sibori met ons

bevredigt te werden.
Men brak ontrent deze tyd ook, vol- De Bari-

cade opgens bevel van zyn Edelheid, de houte
HitoelaBaricade op Hitoe Lama af, daar die van
ma afge¬

Hitoe Lama en Mamala misnoegd overbroken
waren, oordeelende, dat men ten min-
sten zoo lang behoorde gewagt te heb-
ben, tot men met den Kimelaba in vrede

was

Andre meinen egter met reden , dat Kakialis

zy meer voor de nieuwe slingse gangennieuwe
van Kakiali, dan voor hem, vreesden, ontrouw
vermits die niet naliet, ons ontrouw on-

trent de nagelen handelen , en nog op
Wawani te blyven roesten, koopende

al de nagelen op, en ons maar de helft
leverende, terwyl hy de rest na Cambel¬

lo, daar 12 jonken lagen , deed bren-
gen

Ondertusschen quamen op Leytimor
de dorpkens Amantelo, Ahoesen, en Oe¬
ritetto, en ook ’t verloopen dorp Ema.
van ’t gebergte na beneden woonen, die
een metale stukje, hen van Leliato gege-
ven, en waar mede zy op onze Reduit

geschoten hadden, mede af bragten.
Den 30 Juli stierf een van onze beste Orang

Kaja Boe¬en oudste vrienden onder de Mooren
lan'sHet was de Orangkaja Boelan, anders
dood.

by de Amboineesen Latoe Lissalayk ge-
naamd, zynde de oom van Kakiali; die
zig egter weinig aan zyn dood, en meer

aan ’t leven van den Kimelaba gelegen
liet, alzoo hy nu zoo verre weer uitspat-
te, dat hy opentlyk na Cambello gaan
en, dat nog erger was, de dochter van
Kaitsjili Laxamana, onzen doodvyand,
ten huwelyk verzoeken dorst

De Heer Landvoogd sprak de vier Kakiali
Hoofden van Hitoe, over het toestaan verzoekt

van
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1637. van zulken huwelyk, en gaf hen te ken-

Laxaina- nen, dat zy tegen hun gegeven woord
dOb nog al op t gebergte bleven woonen.
ter ten

huwelyk, eisschende, dat zy van’t zelve afkomen,
en hunne Coracora’s in zee brengen, en

eenige dorpen, by hen nog aangehou¬
den, zouden laten vertrekken. Ly zei-
den, dat zy zig met de zaken van Ka-
kiali, die zeer eigenzinnig was, niet be¬

Gedragmoeiden. Wilde hy quaad doen, zy zou-
der Hi- den egter recht en billyk handelen.
toeesen

Zy verzochten voor die reis van ’t af-
hier on-

zetten van hunne Coracora’s in zee, omtrent.

redenen, die zy 'er byvoegden, bevryd
te zyn; dog de twee andre zaaken zou-
den zy nakomen.

Hongi- De Heer Ottens ging egter in den stillen
tocht van tyd , den 2 October met de beroepen
de Heer

Coracora-vloot , bestaande in 18 ftuks,
Ottens,en
zyne ver-3 jagten, 2 chaloepen, en 2 tinggangs,
richtingen bezet met 200 soldaaten, in zee,gie-

by de zel rende eerst op Hitoe aan, om, ’t geen
ve. daar nog ontbrak, te doen herstellen.

Hy liet de Coracora’s op Oerién, stak
met de jagten over na Lessidi, alwaar
Kaitsjili Sibori, en de Sengadji Latockoli,

met alle de Orang Tocha’s van Lessidi.
by hem aan boord quamen, en den eed
van getrouwigheid aan hunnen Koning,
en aan hem deden. Ook lag hy, op hun

verzoek, om hen tegen den Kimelaba te
dekken , een Compagnie soldaaten op
hun land.

Sibori liet die van Cambello ook pols-Cambel

los hard sen , om af te komen , dog die waren
nelckig- daar toe nog niet genegen, en Kakiali,
heit

die ’er toen was, liet verzoeken, dat den

Heer Landvoogd van hem dog niet quaade
denken wilde , alzoo by daar maar om

zyn bruid gekomen was.
By des Hecren Otten; komst op Loe-

hoe vond hy een geschil tusschen dit, en
de kleene dorpen op Hoewamohels Oost-

zyde, die niet langer onder hen wilden
staan, en verzochten zich onder onze
gehoorzaamheid te begeven. De Heer
Ottens vond daar zwarigheid in, alzoo
zy ’s Konings onderdanen waren; doch
deed het vooreerst, op dat zy zich niet
na den Kimelaba mogten begeven. NaBericht

der Hi. dit verricht te hebben keerde hy weer
toeesen na de kust van Hitoe, daar hy den 6
ontrent

November op Hila quam, hoorende vanKal ali

de Orangkaja’s, dat Kakiali over de
schande, hem aangedaan, wrokte; dop
zy verzekerden hem, dat zyn quaadaardige
bedryven ’t land geen schade doen, en
dat zy ten eersten van ’t gebergte zouden
afkomen. Ook hadden zy hunnen Ma-
rinho na de aangehoude dorpen, Oerien.
Wakkasihoe, en Alang gezonden , om

hen te zeggen; dat zy zig ten spoedigste
onder onze gehoorzaamheid hadden te
begeven

Kakiali ondertusschen, diens gedagten
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ankel maar over een bittere wraak gin- 1637
Zyngen, belette dit goed werk nog, enver-

re-drezogt die van Ceram Laoet, om van on-
slingse

af te vallen; ja riep ook de Boeroneesenitrecken.
tot zyn hulp, om Hitoe Lama af te loo-
pen, en om zich van Cajoan, die hem
in alles tegen was, te ontssaan.

Ondertusschen had de Heer Land-
voogd ordre gesteld tot het byeenbren-
gen van bouw-stoffen voor een steent

Logie , Reduitswyze op Hila, om die
zoo ras het mogelyk was, op te bou-
wen.

De Hee¬Dit werk ging wakker voort, zynde
Ottensgeschikt om ’er geschut op te leggen;
bouwd

en ’t volk der Coracora’s maakte ten
een nieu-

eersten een pallissaden-pagar, of schut- nCL6g9e

op Hilating, daar rondom.
Van daar ging die Heer na Oma, daar

hy een Coracora van ; Gnadjos belaste
te maken, om ’er zamen op te schep-
pen. Die van Hatoeaha ontsingen hem
zeer wel, en die van Aboro en Holali-
hoe zouden weer op ’t strand komen
woonen.

Op Hommoa vond hy alles mede wel
en die van lhamahoe zeer vriendelyk, en
gezeggelyk; maande hen, en alle andre
op de verdre Eilanden, tot trouw aan,
waar na hy over Hitoe weer t'huis
quam

SiborisSibori was ondertusschen 60 koppen
volk vanvan zyn volk quyt geraakt, die na den
nem afge¬Kimelaha waren overgeloopen, waar o
vallen.ver hy, zeer misnoegd, met een jacht na

’t Kasteel voer, om den Heer Landvoogd
ook kennis te geven, dat Kakiali, en de
Kimelaba, boden na Macassar om hulp
gezonden hadden , die hy vreesde, dat
wel licht eer hier konden komen, als 't
ontzet, dat van Batavia gewagt wierd;

akiali,dog de Heer Ottens, niet bang daar voor
en dezynde, gaf hem goeden moed, alzoo wy
Kimelaha

hier nog magts genoeg byeen hadden
verzoe-

om dat te verduuren; dog hy beklaagde ken aan
zich meest daar over, dat hy niet peilen den Ko

ning vankon, hoe het tusschen zynen Koning, er
Macassar

den Kimelaba, stond.
om hulp.

Ondertusschen had Kakiali hulp van 4
Coracora’s van Boero bekomen; waarom
OrangKaja Cajoan spoedige hulp van ons,
en ten minsten 20 soldaaten in Hitoe La-
ma, verzogt. Men gaf ze hem terstond;
doch zag nu te laat de misslag van de af-
gebroken vastigheden daar, en elders
waar door onze beste vrienden voor de
woede hunner vyanden bloot gesteld wier-
den

Het jaar 1638 nam zyn intrede met De Heer
de komst van zyn Edelheid, de Heer van Die-

menvan Diemen, die den 24 Februari met de
komt A.Heer Extraordinaris Raad, Antoni Caan, 168

en een Vloot van 17 schepen, weder in weer
Amboina verscheen. Hy vond hier denhier.
Koning van Ternate nog niet; weshal-

P ven
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1638 ven hy een springtogt na Banda deed,

daar hy den Engelschen Capitein, Jan
Hunter, vond, om (zoo hy zeide) bezit
van Poclo Rhun te nemen; dog alzoc
zyne commissie daar toe niet goed was,
wierd hy van de hand gewezen.

En voor In April quam zyn Edelheid weder
Cambel¬ hier, en verscheen met zyn Vloot voor
lo, daar

Cambello, alzoo hem bericht was, dat
Konins

daar 15 jonken ingelopen waren, die hyHhamza

mede vooraf weg wilde nemen. Ondertusschen
ver- quam Koning Hbamza den 3 May hier
scheen

ook met zyne Coracora’s, en a van on-
ze schepen, zoo dat men best keurde
deze zaak met zyn Hoogheid eerst te o
verleggen, alzoo zich die Vorst ook tus-
schen Lessidi en Cambello nedersloeg
hoewel hy zich wagtte, om aan land te
gaan.

Geschenk Zyn Edelheid vere-rde aan zyn Hoog-
van zyn heid een grooten gouden keten, en een
Edelheid

staafje goud, by zyn eerste aanspraakaan dien

Daar was een algemeene vreugde over deVorst.

zamenkomst van deze twee groote man-
nen, en men hoopte alom nu wel haast
een spoedig einde van alle de geschillen.
onrust, en ongevallen te zien.

Het eerste, daar zyn Edelheid van
sprak, was van de vreemde vaartuigen,
die hy wilde aangetast, of zonder nage-
len verzonden hebben. De Koning
hield dit nog wat dralende, zeggende,
dat de beide Kimelaba’s daar van de oor-
zaak waren, en dat men die eerst moest
zien by de kop te krygen; waar toe zyn
Edelheid dan mede stemde, en over-
quam.

Leliato quam by den Koning, en Loe-De Kime-

laha’s be¬ hoe bragt hy mede uit Ternate, die bei-
de vast- de (om den schyn aan ’t werk te geven
eetet. vastgezet wierden.

Men gaf ock 2 Nederduitsche over¬
loopers aan ons over, die zich lang by
den Kimelaha onthouden hadden, en die
ons al zyne aanssagen met Kakiali ontdek
ten, zeggende, dat zy besloten hadden
met ons noit vrcde te maken, maar ons
van daar te verdryven.

De Heer De Heer van Diemen verzogt aan den
van Die Koning, dat hy de beide Kimelaha's, tot
men ver meerder verzekering, aan boord vast zou
zoekt de

zetten; dog hy gaf aan zyn EdelheidKoning
om ze aan Leliato over, en liet Kimelaba Loehoe weer
boord los, zonder daar eenige reden af te ge-
vast te ven, waar over zyn Edelheid zeer mis-
zetten.
Diehem noegd was. Ook sprak die Koning, daar

Leliato ’t al den 16 May was, nog niet een
geeft, en woord van die jonken op Cambello aan
Loenoe te tasten; weshalven zyn Edelheid haar
los laat.

zynE-stil door zyn krygsvolk, ’t geen wel 6c
delheid Coracora’s, jonken, of kleene vaartui-
vernieltgen vernielde, deed bespringen.
6vaus¬ Daar op quam men tot Hila zamen, waar
tuigen.

Komtt heen eerst zyn Edelheid, en daar na de

opHila. Koning, vertrok, die er den 5 Juni quam.

NSCHE
Hy wierd daar heerlyk, zoo door de on- 1638.

zen, als door de Hitoeesen, ingehaalt, en
met zoo veel geschenken van gongen.
petolen, kleeden, kleene stukken, vif-
schen, vrugten, enz. beschonken, dat de
Hitoesen de kosten daar aan gedaan, in
geen 30 jaren hebben konnen te boven
komen.

Men quam den 9 Juni eerst byeen, by De eerste
vergadewelke eerste vergadering de Ternataaner
ring hier

met zulken geweld en menigte in onze
Logie drongen, dat zy op verscheide
laatzen de houte pagar doorbraken,
vaar over zyn Edelheid die Ternataan-

sche Heeren niet weinig beschrobde,
toonende hen , dat zy met een vesting
van de E. Compagnie zoo niet moesten
handelen.

In deze vergadering viel niet veel van Kakiali

gewigt voor, dan dat men besloot, Ka-verscheen
kiali tot de zelve mede te noodigen, diensec
egter, onder velerlei uitvlugten, nooit
quam.

Den 12 was de tweede vergadering Molukse

grootenwaar in de Koning met den Koning van
indeGilolo, en Kaitsjili Ngano, verdrever
wecde

Koning van Tidore, nevens verscheide
vergade-

andre Ternataansche grooten, met een ring
groote deftigheid verscheen. Zyn Hoog-
heid toonde, hoe de Kimelaha'; tegen de
contracten de vreemde handclaars gedu-
rig aangehouden; en daar door de zaa
ken hier in een groote verwarring ge-
bragt hadden, om welke met zyn Edel¬
heid te herstellen, hy nu hier zeide ge-
komen te zyn

Daar op zeide zyn Edelheid aan zyn Wat voor
Hoogheid alle de landen toe, die hem landen

zyn Edeldoor de Portugeesen onthouden waren
neid den

Ook vraagde zyn Edelheid hier op aan koning
al de Moorse Orangkajas, of zy nu, Stoczegt
Koninx misnoegen over ’t verbreken der
contracten, en over 't bedryf der Kime-
laha's verstaande, genegen waren de zel-
ve beter te onderhouden, en de nagelen
alleen aan ons te leveren. Ook wilde hy,
dat zy zeggen zouden, wat voor landen
wy den Koning, zederd de verovering
van ’t Kasteel, onthouden hadden.

Onge-Daar op zeiden eenige Orangk aja'
grondenvan Loehoe, dat, behalven de kust van
eisch des

Hitoe, ook de 6 andre dorpen, Oerien.
Konings

Assaloelo, Larike, Wakkasihoe, Alang.
en Liliboy, onder den Koning altyd ge-
staan hadden; waar op de Koning niet
alleen die 6 dorpen; maar ook geheel
Noessanivel , wederom eischte.

De Heer Ottens, die deze zaak in den Kragtig
door degrond, en ook de Maleytsche taal zeen
Heer Ot-wel verstond, toonde den koning, zoc
tens we-

met klaare oude bewyzen, als ook door
derlegt

de getuigenis der Hitoeesen zelf, by hen
voorleden jaar in de tegenwoordigheit
van Kaitsjili Sibori gegeven, zoo zonne-
klaar, dat dit zoo niet was, dat die Vorst

zig
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1638. zig daar op voor eerst stil hield; dog de
Welke Heer van Diemen , om te toonen, dat

egter tynhet ons niet om eenig groot bewind over
Edelheid
onder zede landen, maar alleen om den hande
ker be- te doen was en om ook ’s Konings
ding toe gunst daar door te meer te winnen, heeft
staat.

vrywillig dat recht der E. Maatschappy
afgestaan, en aan zyn Hoogheid niet al-
leen groot Ceram, maar ook de gehelc
kust van Hitoe, mitsgaders alle de Moor

sche dorpen, onder Hatoeaha, en Iha-
mahoe behoorende, overgegeven, niet,
om dat zy den Koning toequamen, maar
alleen uit inschikking en vrundschap hem
die schenkende, om zyn Hoogheid te
meer genoegen te geven; dog ook on-
der dit beding, dat alle de nagelen van
deze aan zyn Hoogheid nu geschonkene
plaatzen aan ons moesten geleverd wor-
den.

Ook beloofde hy den Koning, by 't
nakomen van dien, nog een jaarlyks ge-
schenk van 4000 Ryxdaalders; dog zoo
zyn Hoogheid in gebreke bleef dit na te
komen, zou de inruiming dezer geschon-

kene landen van zelfs vervallen , dat
land weer aan ons komen, en alles van

geener weerde zyn, ’t geen nu besloten
WaS.

Daar op wierden ook de oude contrac-

ten vernieuwt, en door den Koning be¬
looft, dat hy alle Ternataanen (uitgeno¬
men zynen Stadhouder, en zyn huisgezin
van hier na Ternate voeren zou.

Om van alle deze zaaken te netter be-

wys te hebben, wierd daar van dit vol-
gende geschrift opgestelt.

Renovatie, en confirmatie van alle

de gemaakte contracten, en ver-
bintenissen tusschen den Koning
van Ternate in Molucco, ende zy-
ne onderdanen in de Landen van

Amboina ter eenre, ende de Ne-

derlandsche Oostindische Compagnie,
ter andere zyde, mitsgaders een

nieuwe verzekering op het pre-
cies nakomen der gemelde ac-

coorden, en der voldoeninge van
des Compagnie voorgestelden eisch,
en pretensie gedaan, ende afge
handelt by zyn Majesteit, Sultvan
Adjal, Emir il Momenin, Hham¬

za Nasseron, Minalabi Sjab, Ko-
ning van Ternate, ende den Gou
verneur Generaal , Antoni van Die-
men, geassisteert met de extraor-
dinure Raaden van India, Anton-
Caan, ende Joan Ottens, alle in
perzoon op Hitoe aan de Reduit
in vier generale gehoude vergade
ringen. Adi 12, 14. 15. ende 18
Juni 1638.

Den Gouverneur Generaal, en Raaden
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van India, wegens de Hoog Mogende Hee-
ren Staten Generaal, zyne Hoogheid en
Vorstelyke genade , Frederik Hendrik,
by de gratie Gods Prince van Orangie,
Grave van Nassau, &amp;c. ende de Heeren
Bewindhebberen van de Vereenigde Oost-
Indische Compagnie in Orienten, van
tyd tot tyd met leetwezen vernomen en ge¬
zien hehbende , het verloop van zaaken
en de gerezene troublen in deze Amboin-
se quartieren , principaal met de onderda-
nen des Koninx van Ternate, ter zake
van hare gepleegde trouwloosheit in 't ver¬
koopen en leveren hunner nagelen, aan
vreemdelingen, die by haar jaarlyx van
Macassar, Java, en andere landen, in groot
getal welgewapend zyn verschenen, mits¬
gaders by de zelve doorgaans tegen de Ne-
derlanders beschermd, en aangehouden;
gans contrarie de bezworen folemnele con¬
tracten, en verbintenissen, successive met
de Nederlandsche Compagnie aangegaan.
en gemaakt, zodanig, dat niet alleen ge¬
molde Koninx onderdanen met assistentie der
gezeide vreemdelingen al over eenige jaren.
sin haren myneedigen hoozen wille , en vuil
gewin te doen, tegen de Nederlanders in
oorlog hehben durven uitbersten, en met
veel bloedstorting ter wederzyde tot noch
toe daar in gecontinueert, maar ook des
Compagnies onderdanen, door quade in-
ductien, en dreigementen, zoo verre ge¬
bragt , dat hun buiten hare gehoorzaam-
heid begeven , de wapenen tegen de zelve

mede opgenomen, en hun onder den Ki-
melaha Leliato Gtadhouder wegens ge-
melden Konink vanTernate, in deze quar-
tieren) te vervoegen gemengd hadden, der-
halven zoo is de zake met ernst by der
hand genomen, en zyn bovengemelde E-
delheid , de Gouverneur Generaal, per-
zonelyk niet een aanzienlyke macht van

schepen en volk t gepasseerde Wester-
Moesson A. 1637 uit Batavia herwaards
vertrokken, en ter eerster aankomste stor-
menderhand meester geworden, van gemel-
de Kimelaha’s sterkte, en van der vreem-
delingen acces-plaatzen op Luciëla , bren¬
gende voorts alle des Kasteels onderdanen.
door ontzag van wapenen, en minnelyke
aanspraak, tot haar vorige gehoorzaambeit
en schuldigen pligt, egter ten principalen
voor die tyd aan de kuste Ceram, daar
't bleef resteren, niet wyders verrigtende,
ten aanzien van de verschyning van des
Koninx afgezant, Kaitsjili Sibori, Capi-
tein Laoet, uit Ternate, met commissie,
om nevens zyn Ed. de onlusten tot vrede

te helpen afhandelen; doch niet alleen doe,
maar ook voor dezen doorgaans ondervon¬
den zynde, dat gemelde gezanten gansch
weinig respect ofte gezag by des Koning.
inderdanen in deze quartieren in dezen
gehad hebben, zoo wierd by den Gouver-

neur Generaal, en Raaden van India,
boven
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bovengemeld, tot volkomen beslegtinge
der gerezen troubelen, en verzekeringe, dat
de Nederlanders in ’t toekomende volgen;

de oude vernieuwde bezworene contracten
de nagelen alleen zouden genieten , gansch
nodig geagt , en dienstig geoordeeld, zyne
Majesteit van Ternate by den Gouver-

neur Generaal meer genoemd perzonelyk
in deze quartieren verscheen, en derhal-
ven den gezeiden Koning met brieven, om
berwaards te komen, vrindelyk verzogt
mitsgaders daar op in antwoord ontfangen
hebbende , dat zalk geresolveert was
wanneer hem gerestitueerd wierden zoda-
nige plaatzen, als ten tyden der verove
ringe van ’t Kasteel in Amboina by den
Admiraal Steven Verhagen A. 1605.
onder de Portugeesen niet subject, en
zedert de Nederlanders toegevallen zyn,

otheeft de Gouverneur Generaal zich
die beloofde conditien op de tweede maai

ty.met een aanzienlyke magt albier zoo
delyk laten vinden, dat zyn Majestit on-
trent drie maanden is nagekomen , egter
in der yl by hem heeft laten ontbieder
alle deszelfs onderdanen, in deze quartie-
ren residerende , welke als nu nevens de
Nederlandsche Christenen en Mooren,

subjecten, mitsgaders hunne bondgenoten
(uitgezondert den neutralen Capitein Hi-
toe, die zig absenteerde) al te zamen ver-
schenen, en ter dezer generaale vergaderin-
ge gecompareerd zyn, zoo zyn de Gou-
verneur Generaal, en zyn Koninklyke
Majesteit van Ternate meer gemeld, met
advys haarder Raaden bevorens aandag-
telyk gelet en overlegt hehbende, by wat
middelen de onlusten dezer landen wegge-
nomen , de vreemde handelaars geweerd.
de Nederlanders van ’t genieten van de
vrugten der contracten, ende hen alleen
competerende nagelen , voortaan verzeekert
en den Konink van Ternate daar en tegen
zyne toegezegde pretensie ingewilligd en toe
gestaan mogten werden , jegenwoordig te
wederzyde , voor vast bondig en onverbre-
kelyk overeen gekomen, versproken, en ge
accordeert in maniere als volgt, te we-

ten.

Eerstelyk, werden by dezen vernieuwd.
of in kragt geconfirmeert en gecontinueerd,
zodanige contracten, accoorden, en verbin-
tenissen, als van tyd tot tyd tusschen ge-
melden Konink en zyn onderdanen met de
Nederlandsche Compagnie in de Mo¬

luccos, ende in deze quartieren, gemaakt,

mitsgaders tegenwoordig nog wel bewaard,
onder den Nederlandsen Gouverneur in
Amboina berustende zyn, voor zoo veel
in deze niet contrarieren.

Ten tweeden, beloofd zyn Majesteit,
tot volkomen ruste der Amboinse landen
en verzekering, dat gemelde contracten,
zonder eenige inbreuke voortaan precie; zul-

len agtervolgen, als namentlyk.

NSCHE
Dat van hier met hem na Molucco

zal voeren alle de Ternatanen, 2eo groo-
te als kleine, met vrouwen en kinderen
slaven en ommeslag, zonder daar eenige
creatueren van te laten, of ook naamaals
buiten des Generaals kennisse herwaards

te zenden

Dat gene vreemde negotianten, ’t zy
Europiaansche, of Indiaansche natie, nie-
mand uitgezondert by zyne hier verbly-
vende lands -onderdanen op bare stranden
zullen werden gepermitteerd, anders, als
die met goede pas-ceduls van den Gou-

verneur Generaal uit Batavia verzien ko-

men , welke dan nergens anders zullen mo-
gen ankeren, als op de vier naarvolgende
hooft-plaatzen, te weten, voor ’t Kasteel
Victoria in Amboina, op Hitoe aan de

Reduit, op Loehoe en Cambello, zon-
der meer , om haren handel te dryven,
mits dat geen nagelen vervoeren. Item
dat, alvorens vertrekken , door de Neder-
landers, ende Hoofden der zelfde plaat-
zen perfect zullen gevisiteert, en dien aan¬

gaande by ondertekeninge van de visita-

teurs op hunne pas-ceduls verklaring wer-
den gedaan , dat zy geen giroffels-nagelen,
steelen , nog moer-nagelen, zyn inhebbende,
op pane van te verliezen lyf en goed, ten
profyte van den Konink, en de Neder-

landsche Compagnie.
Dat mede insgelyks getracteerd zullen

werden, die buiten vry-geleide van zyn
Ed: den Gouverneur Generaal , in deze

quartieren, of op cenige ongeoorloofde plaat-
zen, verschynen.

Dat de Nederlanders, zoo tot weeringe
der gemelde onvrye negotianten, en alle an¬
dere onderkruipers, met hulpe van des Co-
ninks onderdanen, als om de nagelen te ont-
fangen, te aller wegen en acces-plaatzen
op des Koninx landen zodanige Forten, va-

stigheden, of mindere gehouwen zullen mo-
gen maken, en haar guarnizoen houden,
als ’t hun believen zal, en zy te raden zul-
len werden, waar in des Koninx onderda-

nen ook verhonden blyven haar te assiste-
ren

Dat des Koninx Inlansche subjecten, die
hun tegens de voorsz. contracten, ofte des
Koninx bevel, eenigzints mogten komen te
vergrypen, by den Nederlandschen Gouver-

neur in Amboina, als ’t principaalste gezag
hebbende , en den commies ofte Stadhouder,
welke zyn Majesteit voornemens is hier te
laten, of te zenden, naar bevindinge van
zaaken zullen worden gestraft.

Dat ook 's Koninx onderdanen, zoo Oeli-
siva’s als Oelilima’s, en de Nederlanders

met hare subjecten, onder den anderen niet
alleen gelyk vrienden, maar als broeders

in eenigheid leven, en van wederzyde 127
houden zullen wezen den anderenin ty-

elkden van nood met zodanige magt, als
enbybrengen kan, promptelyk te assisteren,

Datte belpen defenderen.

T.
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nige voorvallen, mede gehouden zullen we-
zen met de Nederlanders neffens hare on-

derdanen, eens ’s jaars te panggayen, om
de ronde te doen, eenige quaadwillige zynde
te straffen, of zodanige andere diensten, als
den Nederlandschen Gouverneur, en ’, Ko-
ninx Commies, tot des lands rust, en ver-
zekeringe zal hehben voor te dragen, mits¬

gaders op t ontbieden van gemelden Gouver-
neur eens in ’t jaar by den anderen te ko-
men, namentlyk t eene jaar aan ’t Kasteel,
en ’t volgende op Lochoe, of ter plaatze,
daar de voornoemde Stadhouder zyn resi-

dentie houd, omme aldaar een yder te hoo-

ren, de differenten by te leggen, en elk naar

vermogen regt te doen
Ten derden, zoo accordeerd de Gou-

verneur Generaal aan den KoninkvonTer-

nate, volgens zyn verzoek, onder expresse
conditien dat de meergemolde contracten aan

de Nederlandsche Compagnie voortaan
gepresteerd, ende de nagelen ten pryze van
zestig realen van achten in specie , ofte ze
ventig realen courant, de Bbaar van 550
pond Hollands zuiver en droog, aan baar
alleen verkogt en geleverd zullen werden,
of 't contrarie doende, dat dezen nul en van
geender waarde, zyn zal. En beloofd zyn
Ed. niet alleen zodanige plaatzen, en vol

keren, als A. 1605. wanneer het Kasteel
in Amboina door den Admiraal, Steven
Verhagen, van de Portugesen vermeestert
wierd, buiten subjectie der Portugesen ge-

weest, en zedert de Nederlanders by-geko¬
men zyn, maar ook alzulke landen, als na
die tyd met de Nederlandsche Compagnie

verbintenisse hebben gemaakt, namentlyk
Boero, Manipa, Kelang, Bonoa, Af-
sahoedi , Lissabatta, Lessidi &amp;c. in te

ruimen , ende zyn de verzogte plaatzen, die

den Generaal daarenhoven, onder conditie
als voren, aan den Konink inruimd, en on

der deszelfs subjectie steld, de volgende

te weten.

Het geheele land van Ceram, met alle
de dorpen, daar op gelegen, geene uitgezon-
dert. Item op het Eiland Uliasser de
Mooren van lha, en Mahoe , met de

kleine negeryen die daar onder sorteren, na-
menlyk , Pia Nollot, Oeroe, Hattala.
ende Mattelati, en op het Eiland Oma, of
te Boangbessi, de vier Moorse dorpen
Hatuaha, Cabauw, Kailolo en Hola

lioe
Mits dat egter begrepen , en behouden

blyven, onder de zelsde poincten, die hier

vooren gespecificeerd staan, en de Neder-
landsche onderdanen evenwel, gelyk voor de-
zen, op Cerams-kust zullen mogen Zagoe

maken, mitsgaders haar gerieslykheden ha¬

len zonder eenige tegenstand of misnoegen.
Zoo en zal zyn Majesteit, of deszelfs on

derdanen, ook niet vermogen de afgestane
II DEEL VAN AMBOINA.
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onderdanen, op Cerams kuste, en elders,
meer lasten, of bezwaarnissen op te leggen,
als zy by de Nederlanders gesupporteera
hebben.

Insgelyks confirmeerd hem den Gouver-
verneur Generaal ook met de uitsprake, ge-
daan by de vier Hoofden van Hitoe, na-
mentlyk Kajoan, Orangk ay Tocha, en
Tanahitoemessing, Baros, Noesatapi,
Barmailla, Pati Toeban , ende de zoon
van den zieken Keilisoe Toeto Hatoe, in
absentie van Kakiali, Capitein Hitoe,
en Toeloecabessi van Capaha gansch con¬
trarie baar verleden-jaarse gezamentlyke
verklaring aan zyngemelde Ed., dat de Ma¬
jesteit van Ternate, als Konink en gebieder
ever de dertig Hitoeesche negeryen, erken
nen en aannemen op de zeven dorpen aan de
Zuid-zyde van dat land gelegen, met na-
me, Oerien, Assaloelo, Larike, Wak-
kasihoe, Alang, Liliboy en Hatoe, die
ten tyden der verovering van ’t Kasteel me-
de onder de Portugeesen hebben gesorteerd,
zulx die als nog zyn, en blyven onderdanen

van de Nederlanders , hoewel zy hun
zedert vier jaaren herwaards tegen de zelve

onder die van Hitoe geoppozeerd, en daar
over t'zyner tyd haare straffe te verwagten
hebben, des dat gemelde dertig dorpen nu
subjecten des Koninx mede verbonden blyven
als vooren.

Zoo werd ook ter wederzyden beloofd, dat
des anderen onderdanen, ’t zy Christenen
of Mooren, zoo wel in deze, als de Mo

lucsche quartieren, niet en zullen vermogen
van haar aangenomen geloof te brengen,
schoon daar zelfs om mogte verzoeken, nog
ook malkanderen , op die of eenige andere

wyze, eenig volk te onttrekken, maar elk by
t zyne te laten, onder conditien als voren
verhaalt is.

Wyders accordeerd den Generaal aan zyn
Majesteit, dat, wanneer in de Moluccos
eenige Ternatanen, of andere zyne subjec-
ten vrye perzoonen, als by den vyandover-
gelopen wezende, en Gechristend of Moors.
wederkomende , gelyk 't contract mede brengt,
en tot nog toe is geschied, de zelve door de Ne-
derlanders, of Ternatanen, niet aange¬
sproken, maar ben toegestaan zal werden,
’t zy onder de Nederlanders tot het Chri-

sten geloof, of den Konink by het Moors
dom , zonder eenige persuasie, te blyven,
onder welke conditie ook begrepen blyven al-
le Spanjaarden, Portugeesen, Tidore

sen, Pampangers, Chinesen, Japanders,
en andere, die van de vyand komen over-
loopen.

Maar eenige slaven, insgelyks overkomen-

de , zullen weder by haar meesters moeten
gaan, of, Mardykers willende wezen, zal de
Compagnie daar voor aan den eigenaar be¬
taalen de zomma van zestig Rycdaalders
van 8. en half in geld, en de andere belft in
kleeden.

Voor
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Na dat het translaat in de Ternataan-Voor gelyke prys , of in nagelen, zullen

sche tale van t gerenoveerd contract tus-de Ternatanen ook vermogen van de Ne-
schen den Konink van Ternate ter eenrederlanders te lossen, zodanige Tidoresen
ende den Ed. Heer Gouverneur Generaal,of bare slaven, als de Nederlanders van
en de presente Raaden van India ter andereden vyand in den oorlog bekomen.
zyde , in forme ten dage en jare voorsz.Nog beloofd den Konink, op t ernstig
aan de Nederlandsche Reduit op Hitoebegeren van den Gouverneur Generaal,
geaccordeert en afgehandeld door zyn Hoog-niet alleen promptelyk metter dood te straf-
heid, den 18 Januari A. 1639. ter presen-fen, die van het Eiland Xoela, medt
tie van den E. Heer Gouverneur in Mo¬zyne onderdanen , welke, nu ruim twee
lucco, Jan van Broekum, iu t Kasteeljaaren geleden , zekeren Nederlandschen
Maleyo ondertekend , ende gezegeld wasKoopman, Pieter Pauluszen genaamd,
t welk zyne Ed. wel gewenst had, ten aan¬en nog twee soldaten aldaar met een jonk-
vezen van den ganschen Termataanschenje, van Key verby Banda gedreven, ko-
Ryxraad ware geschied, op dat alzoo in 'tmende , in schyn van vrundschap, aan land
toekomende alle frivole pretentien van igno-genoodigd, en zeer schandelyk vermoord
rantie mogten geprevenieerd blyven, zulx denhebben, maar ook met den eersten te re-
Ternataanschen Konink ook wel geviel,stitueren, zodanige burgers-slaven, als daar

maar door absentie van ’t meerder getal dersuccessive, uit Banda verloopen, gekomen,
Soasiva’s niet naar wensch konde verrich-

zyn.
tenZoo authorizeert en recommandeert zy-

Is op dato den 10 Maart A. 1639. zynne Majesteit mede by dezen, den Neder
welgemelde Hoogheid, vergezelschapt metlandsen Gouverneur van Amboina, om
den Goegoegoe, beide de Hhoekoms, dezyne competerende geregtigheden dezer lan
Soasiva’s, en Sengadji’s, reprezenterendeden, te vorderen en die jaarlyx met de een
den ganschen Ryxraad van de Ternataan-of de andere gelegentheid, ’t zy by res-
sche kroon , wederom by den Ed. Heercontre, of op des Compagniesschepen, zyn
Gouverneur voornoemd in ’t Rasteel Ma-Majesteit in de Moluccos toe te zen¬
leyo vergaderd, alwaar zyn Hoogheid denden.
voorsz. Pyxraad collegialiter voorgesteldEnde om zyn Majesteit het voldoen
gecommuniceerd , en punctuelyk onderrichtdezer en voorgaande accoorden te meer te
heeft , het voorstaande contract methoar E-doen be-yveren, zoo werd, volgens het ad-
delheden belloten, ondertekend en gezegeld.vys der Heeren XVII, en de belofte,
t welk by de gansche vergadering als devoor dato aan hem Konink gedaan, by de-
Goegoegoe , Hhoekoms , Soasiva's, enzen door den Gouverneur Generaal, en-
Sengadij’s, in allen deelen niet alleen voorde zynen Raad tot een besluit toegezegt.
goed, bondig, en van waarden is gehouden,en beloofd, dat by ofte zyne successeurs
maar beloven en verbinden haar nader aanjaarlyz van de Compagnie, beven des-
haar Konink, als getrouwe vasallen, en onder¬zelfs ordinaire geregtigheid, tot een veree
danen , ’t voorgementioneerde contract in al-ringe genieten zal de zomma van vier
le poincten voor nu en ceuwig te handhavenduizend realen van achten, die hem in
onderhouden, en doen onderhouden, de, t'oir-contant, of zodanige rariteiten, als hy be¬
konde hebben den Goegoegoe, en heide degeerd uit Batavia of Amboina, jaarly-
Hhoekoms, uit aller naam deze acte onder¬promptelyk betaald zullen werden, wan-
tekend, door den prezenten Ryxraad daaineer de Nederlanders zekerheid hebben

dat alle de nagelen in de Moluccos, en toe geeligeerd zynde. Gedaan in ’t Kasteel
Maleyo, datum als voorenin de Amboinse quartieren onder zyn

lk Goegoegoe Kaitsjili Moesa.Gouvernement vallende , ’t zy groot of
Ik Hhoekom Bollota.klein gewasch, alleen in handen bekomen,
lk Hhoekom Limori.onder welke expresse conditien voorsz. be¬

loften voldaan, of by 't contrarie van dien,
agtergehouden zal werden; daar op de
Nederlandsche Gouverneurs in Ternate 7ynNa dat nu zyn Edelheid aan de Heer

Edelleidsen Amboina, item des Koninks Stadhou¬ Ottens bevolen had, zorg voor de goed-
vertrckder , aandagtelyk zullen hehben te letten. keuring der nieuwe contracten te dra-
met Le-

mitsgaders den Generaal , en zyn Maje- gen, is hy van de Reede voor Hitoe met ljato na
steit dien aangaande jaarlyx pertinent ad 3 schepen na Batavia gezeilt, en heeft Batavia
vys moeten geven. den gevangen Leliato (die namaals op or¬

Aldus gedaan, geeindigt, besloten, on- dre van zyn Koning daar onthalst is) me-
dertekend , geschreven , ende geze¬ degenomen

geld in 't schip Frederik Hen Na zyn Edelheids vertrek bleef de Deko¬
drik, ter Reede voor Hitoe, de- Heer Ottens met Koning Hbamza nog ningtragt
zen twintigsten Juni Ao. zestien op Hila , noodigende Kakiali wel dik-vergeefs

Rakialihondert agt en dertig. wils, om af en by hem te komen; om by hen te
de nieuwe contracten inede te ondertee-doen ko¬

kenen,men.

1638.
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1638. kenen, om ’t welke te eer uit te wer
ken,de Koning hem een witten tulband.
ten teeken van zyn gunst zond; dog hy
bleef halsterrig by zyn vorige gedagten
van niet te komen, alzoo hy vreesde weer
in de knip te raken, en dat dit alles maar
lokaazen waren, om de rot gemakkely
ker in de val te krygen, en hem even-
eens als Leliato te handelen

Hy liet egter, hoewel vry flaauw, we
ten, dat hy de nieuwe contracten aan-
nam, en die nakomen zou

Dewyl men dan zag, dat hy met den
Koning, en den Landvoogd , den spor
dreef, zoo besloot men van daar te ver
trekken.

De Koning gaf aan de Coracora’s,
van de buiten-Eilanden, daar by hem ge-
komen, verlof om heen te varen; dog
hield van ider Coracora eenige luiden by
zich, om hem na Ternate te geleiden.
Die van Hatoeaha, hebbende verstaan,
dat hy van hen eenige jongelingen en
dogters eisschen zoude, zeiden rond uit,
datze den Konink dan af en de Hollan

ders weer toe zouden vallen , alzoo zy
niet genegen waren, hem die te geven.
Egter is het zeker, dat de oude rechten
der Molukse Koningen op nieuwwero-
verde of verkregene landen dit mede bren
gen, en dat hen die Koning voor zoo ver-
re geen ongelyk deed.

Deze Vorst dan ziende, dat daar in

niet te doen was, quam den 3 Juli den
land-weg over van Hitoelama aan ’t Ka
steel, waar in hy gehuisvest wierd, om
hem by zyn aanwezen, wat vermaak aan

te doen. Ondertusschen stelden zyne be

dienden niet weinig de pypen, met zig
zeer trots tegen de Inlanders te toonen
en aan hen nu en dan zeer onbillyke eis-

schen te doen, waar uit niet weinige ge-
schillen reezen

Hy bleef hier elf dagen, en vertrol
weer over dien zelven weg na zyne Vloot.
na dat de Heer Ottens by zyn Hoogheid
nogmaals ernstig aangehouden had, te
bezorgen, dat de vreemdelingen van zy-
ne stranden verdreven, en al de nagelen
aan ons gelevert wierden, of dat anders

zyne 4ooo Ryxdaalders zouden ingehou

den werden. Hy verzogt zyne Hoog-
heid ook alle Ternataanen te doen vertrek
ken, en een goed en getrouw Stadhou
der, met welken hy wel overweg kon
komen, te verkiezen; al 't welke zyn
Hoogheid beloofde, aan den Landvooge
verzoekende, dat hy in zyne bescherming
nemen wilde den Priester van Noessani-
vel, die met 40 huisgezinnen van Wa-

wani afgekomen was, om zich weer in
Noessanivel neder te zetten.

In dien tusschentyd , dat de Koning
nog aan ’t Kasteel was, quamen de drie

hardnekkige dorpen , Wakkasihoe, A¬
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lang en Liliboy, eindelyk den 5 Juli aan 1638.
t Kasteel, verzogten vergiffenis, enlang en

Liliboy,wierden na ’t vernieuwen der oude con
aatgeutctracten in genade aangenomen, zonder

men in

daar over eenige straffe (gelyk ook gee-genadie
ne der andre dorpen, hoewel zy die wel
verdient hadden) te ontfangen. Doch dit
alles mogt by de wispelturige Inlanders
niet helpen, alzoo zy die toegevenheid
daar na meer als eens misbruikt hebben.

Koning Hbamza vond goed de Cora-
cora’s van Cerams Noord-kust, die hy De Ce¬

ramsenog niet gezien had, voor hem te doer
Cgaee¬komen. Hy riepze wel; maar zy wa
ra’s wei-

ren doof; zy verstonden hem zeer wel, geren
voor Ko-maar quamen niet, wel wetende, waar
ningom het hem te doen was. Daar verscheen
Hhamza

egter eindelyk nog een kleene Coracor-
te ver-

van Tobo, die niet veel missen konden schynen.

Zyndog die Heydenen, van Caybobo af tot de
verderbogt van Elipapoeteh toe, lag hy ondrage
handellyke schattingen op, weshalven zy alle n.

gebergte de vlugt namen. Ook hadden z;
met die van lhamahoe opgestemt den Ko¬
ning van alle zyne eisschen niets tegeven.

En ver-Den 6 Augustus vertrok Koning
trck naHbamza van Hitoe na Loehoe, daar hi
Lochoe.

nog eenige geschenken, en 10 Bhaar na
gelen kreeg, dat hem de Hitoesen ook
vereerd hadden, van daar vertrok hy na
Cambello; dog die wilden hem in hun
dorp, daar zy op Massalyn wel versterkt
lagen, niet inlaten.

Die vanToen de Koning Kimelaba Loehoe los
Cambelloliet, en de Heer van Diemen zyn mis
weigeren

noegen daar over toonde, zeide hy daa hem te

op: weest voor hem niet bang : want by is ontfan¬
myn slaaf, die komen zal, als ik hem maargen

roep, en ik kan hem weer krygen, als ik
hem maar hehben wil

Nu zag die Vorst, wien hy losgela-Kimelahs
Loehoeten, en wat hy aan dien slaaf had, die
gedraghem nu de poort voor den neus sloot, ern
ontrent

weigerde by hem te komen, of hem of zyn Ko¬

zyn eigen land te ontfangen. Hy had ning.
alle de vestingen op Cambello, die Le-
liato verlaten had, weer ingenomen, en

liet zich nu niet meer aan den Koning
gelegen leggen; maar deed hem weten,
dat hy, schoon zyn slave, egter niet af

komen kon, alzoo hy vreesde , dat de
Koning hem als Leliato handelen, en aan
ons overleveren zou.

De Koning wel ziende, dat hier geen Hham
za’s ver-geschenken voor hem gereed gemaakt
trek nawaren, en vreezende, dat hier nog we
Manips.

een slecht nagerecht mogt opgedisch
werden, vertrok spoedig na Manipa, al-
waar hy in de bogt van Toeban ten an-
ker quam. Hy wierd daar heerlyk inge-
haalt, waar over hy zoo vergenoegd was,
dat hy hen, en ook die van Amblauw.
naderhand voor vrye luiden verklaart, en
hen een eigen Sengadii of Hertog gege-
ven heeft.

HyC2
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SCH ENA MBO124 LN.of groote Heeren gesteld, om zyne zaa-Hy zond van hier een Capitein aan de
ken hier waar te nemen. Deze warenHeer Ottens, en gaf hem kennis van Ki-
Sopi, zoon van Kalambatta op Loehoe,melaba Loehoe’s nieuwe, en aan hem zelfs
Birahi op Amblauw, Mardossu op Ma¬betoonde wederspannigheid, daar by voe
nipa, en Longa op Lessidi, dien hy be¬gende, dat hier van geen andre oorzaak val alle zaaken met den Heer Landvoogdwas, dan dat men Leliato te vroeg ver-
te vereffenen, en te bestellen.voert had. Maar indien hy Djouw Loe-

Den 20 October ging de Landvoogd De Heerhoe met den Heer van Diemen had mede
uit, om de buiten-comptoiren te visitee-ttensgegeven, zou hy hem dien hoon niet viliteerd
ren. Hy had maar ses Coricora’s van ’t sebuitcn-aangedaan, en hem niet buiten zyn ei-
Kasteel, 1 groote van Oma, en 2 van comptoi-gen land gehouden hebben.
Honimoa by zich. Hy schepte eerst naren.De Koning verzogt ook 2 jagten, om
de kust van Hitoe, alwaar Kakiali byhem na Ternate te brengen.
zyn Ed. op ’t strand van Wawani quam.De Heer Ottens raadde zyn Hoogheid

KakialisHy beklaagde zich zeer over veel laste-nu vooral niet te vertrekken, maar dien
ringen tegen hem uitgebraakt, beloofde gesprekgeleden smaad te wrecken, en dezen we¬
op ’t strand van Kaytetto te komen woo-net hem.derspannigen met al zynen aanhang eerst
nen , en alle de dorpen van boven te zul-te dempen, liever, dan dat hy dit nu nog
len af brengen; dog had niets minder insmeulende vier tot een groote vlam zou
zyne gedagten, want zyn besluit met Ki-laten uitbersten, dog aangezien hy dien
melaba Loehoe was niet af te komen, engoeden raad verwierp, zond men hem
ons niets toe te staan, voor dat Leliatotwee jagten, maar met die betuiging en
ook weer vry zou zyn; op welken grondverzekering, dat dit dan ook ’t verderf
die van Cambello ook weigerden ’t ma¬van zyne landen en inkomsten na zich
ken van een steene Logie op hun strandsleepen zou, wanneer de E. Compagnie
toe te staan, schoon hun Koning hetzyne wederspannige onderdaanen door
belast had.hare wapenen beteugelen en intoomen

Ook bleef ’t geschil tusschen de kleeneCambel¬moest. dorpen van Hoewamohel met die vanlos we-Daar op vertrok zyn Hoogheid den
Loehoe nog als voren , zoo dat de derspan-26 September 1638 met die 2 jagten,

Heer Ottens genoodzaakt wierd een jacht nigheid.en zyne Coracora’s van Manipa na Ter-
en een koopman derwaards te zenden,

nate.
om de nagelen af te halen, alzoo zy dieVoor zyn vertrek, heeft hy in plaats
aan de Loehoeneesen niet wilden leveren.van den Kimelaba, vier Hamba Radja's

VIERDE HOOFDSTUK.

Reduit op Noessa Telo gelegt. Patiwani verzoelt den Koning van Macassar
om hulp uit Kakiali’s naam. Laurens de Silva, Koning van Soya overleden. Heiden-
sche bedryven. En moeite hier uit gerezen. Thomas de Silva in zyn plaats gekoren
1639. De Bonoers komen tot ons over. Baros gequetst door Kakiali’s bestel. Die van
Anin en Laala afgevallen. Geschil der Hitocese Orangkaja's. Veinzeryen van Ka-
ktiali, by de Heer Ottens niet veel geagt. De bezetting van Hitoelama gelicht. Slegte
tyding van zyn Macassaars ontzet. De Heer Landvoogd tast Cambello vergeefs aan.
Laala door Westerman veroverd. Patiwani’s komst met ontzet van Macassar. Die
van Loehoe en Hitoelama tot afval geperst. Moord op Lessidi, en steene vestingdaar
gelegt. En door den Kimelaha vrugteloos aangetast. Verdre bedryven van Kakiali, en
van hem. En trotse taal des eersten. De Heer Ottens doet een Hongi-tocht. Verbrand
Assahoedi. En maakt vrede met Caybobo. Ridjali om hulp na Macassar gezonden met
aanbieding van de Ambonsche landen. Kakiali’s geveinsd verzoek, en ’t antwoerd. Zyn
verdre toeleg en bedryf. De Heer Lucassoon na Ceylon , daar de onzen Negombo
veroveren. De Heer Ottens Ordinaris Raad gemaakt. Nieuwe streken van Kakiali
veridelt. Kimelaha Loehoe’s geveinsd verzoek om vrede. De Heer Ottens gaat met
de Hongi na Bonoa. ’t Contract met dezelve gemaakt. Een baricade op Assahoedi
gelegt. Nagelen dit jaar asgescheept. ’t Kasteel verbeterd. Oerien en Lissabatta, tot
ons overgekomen. Madjira’s eerste opkomst. Des Kimelaha’s tweede geveinsd verzoek
om vrede. Jan Outgerszoon op Hitoelama gelegt. Toeloecabesi’s afval. Madjira doet
Anin, Laala en Assahoedi, tot ons overkomen enz. Iman Towale als gezant na Ma¬
cassar gezonden. En van Kimelaha Loehoe gevolgd. Het dorp Tapi overrompeld.
Caybobo verzoekt om bezetting. Amblauw in genade aangenomen. Oerien door Ka-
kiali 1641 vergeefs belegerd. Zyn stoute taal. Toeloecabesi’s verkomst. Kimelaha
Loeho’s wederkomst. Manipa verzoend. De Heer Ottens met de Hongi uit. Zyne
verrigtingen. Capitein Westermans dood. Slegte staat des Kasteels. De Heer Ottens

dood,
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1639.1638. dood. De Heer Domkens word voorzitter. Ridjali verbrand eenige dorpen op Hitoe,

Kiimclaha Loehoe’s verrichting op Wawani. Larike door Kakiahi overrompeld. De
Heer Caan elfde Landvoogd A. 1642. Koning Hhamza’s brieven. Coracora’s tegen 1
Macassaars ontzet uitgezonden. Hoe die Vloot door de onzen ontfangen werd. Deszelfs
Hoofden door Kakiali misleid. De Heer Caan versterkt Larike, en Oerien. Hitoe-
lama door de Macassaaren vergeefs aangetast. Die op van Outhoorns gezicht de vlucht
nemen. Gelyk ook Kalkciali. Dapperheid van de Heer van Outhoorn. Vergeefse onder-
neming van Moehot. Komst van de Heer Demmer. De Heer Seroy als president na
Ternate. Voorval met de Macassaaren. Verbond van die van Hatoewe, en andre
Ceramse dorpen. Komst van Macassaarse jonken. Baros ontrouw. Vergeefse toeleg op
Massalyn. Kimelaha Loehoe’s huwelyk. De Heer Caan bejegend Cajoan scherp.
Hitoelama versterkt. Dood van den koning van Noessanivel, door zyn broeder vervan-
gen. Die borg voor 100o Ryxdaalders moet stellen. Jan Pais Hoofd gemaakt. Der
Macassaaren morrei. Cambello verzoekt vrede. ’t Verdrag met hen gemaakt. Zeven

Cambello in bezit genomen. KimelahaMacassaarse vaartuigen keeren na Macassar.

A. 1642. twaalfde Landvoogd.Lochoe verzoend met ons. De Heer Demmer

Thomasen den 24 December stierf die Koning, naNdezen tyd vond deze LandvoogdPeduit
de Silvaop Noel¬ dat hy groote pyn geleden had, en menook goed op het Noordelykst Ei-
in zynsa Telo koos den 8 Januari 1639 zyn broeder,land van de drie gebroeders, en op
plaats ge-gelegt.

Thomas de Sylva, als Koning in zynkoren A.des zelfs Noordelyksten heuvel een
1639.plaats.driekantige Reduit te leggen, waar

Kimelaha Lochoe had ondertusschen metaan den 28 October begonnen, en waar
14 Coracora’s in December een inval on-in vooreerst een bezetting van 40 soldaa-

trent Loehoe gedaan; dog met dit Es-ten, en 4 princestukjens geplaatst wier-
quadre uit Assahoedi , Erang en Cam-den.

bello byeen gezameld, weiniguitgericht,Men hoorde ook, dat Patiwani metPatiwan
versoe alzoo by ten eersten door onze bezetting70 mannen, en 2 Tijampans met een ge
den Jo- verjaagd wierd, voerende 2 of drie vrou-schenk van 10 bhaaren nagelen, den 7
ning van wen met zich. Ook zeide men, dat hyNovember na Macassar vertrokken was,
Macassa

Assahoedi begon sterk te maken, alwaarom hulp te verzoeken ; waar by menom hulp
uit Kakia¬ hy 70 man, van Bonoa geligt, geplaatstleerde, wat men van Kakiali, en zynen
lis naam. had, om zich des noods, en by ’t ver-aanhang, te wagten, en wat staat men op

lies van Cambello, daar af te bedienen.zyne geveinsde beloften te maken had.
Die van Bonoa, daar over zeer gestoord,alzoo alles maar diende, om ons in slaap De Bo¬

noers ko-zyn onder ’t geleide der Lessidiers aan'tte wiegen, en tyd te winnen.
men totRasteel gekomen, en hebben zig, evenDe Hitocesche Orangkaja’s, Baros,
ons over.

als die van Loehoe eenigen tyd daar aanBermela, en Totobatoe, hier over aange-
ookk, met de E. Compagnie vereenigt.sproken, zeiden, dat dit wel waar, dog

BarosIn ’t begin van dit jaar wierd ook O-buiten hun kennis geschied was; dat de
gequetstrangkaja Baros, door toedoen van KaHeer Landvoogd egter niet geloofde.
door Ka-kiali, die 60 gewapende mannen metHet was ontrent dezen tyd, dat Leu-
kialis be¬Lauren-

Iman Ridjali op hem afgezonden had, stel.rens de Sylva, Koning van Soya, ziekde Silva,
deerlyk op twee plaatzen gequetst, alleenKoning wierd. Gelyk hy een Christen in naam,

van Soy- om dat hy belet had, dat Pati Toebandog nog een Heiden in zyn hart was,
overle. de clappus-boomen van Hila niet be-alzoo ontbood hy een beroemden wiche
den. klom, die met eenig volk van Wawanilaar van Amblauw, om hem te zeggen,

daar heen gegaan was, om kost tegen dewie oorzaak van zyn ziekte was. Deze
Moorsche vasten te zoeken.wichelaar, wel wetende, hoe men het

Die van Anin, en Laala leefden noggeerne had, en wie by dat geslagt ge- Die van
al in geschil met die van Loehoe, dieAnin enhaat was , beschuldigde ten eerste den

Laala af-ook eindelyk ons af- en den KimelahaPati van Sova. Zy behoesden (zoo hen
gevallen.toevielen; dat Pati Loehoe, en Madjira, dendagt) niet meer, om hem aan te klagen

zoon van Sabadyn al voorzegt hadden, alzooby den Heer Landvoogd, en dan te be
Heiden- hy zich te partydig tegen hen toonde.derven. Zy vielen dan met een groot

she be¬ Op Hitoe rees in Februari ook eengeweld daar over klagtig aan zyn Ed.; Geschidryven groot geschil tusschen meest alle de der Hi-dog die Heer, die van geen Mawei, ofen mocite
Hoofd-Orangkajas, terwyl zy opde toeese O¬waarzeggen, hield, toonde hem de vals-ier uit

rangka-bruiloft van Hongilambe, den jongen Ko¬gerezen. heid van die konst. Dit alles mogt niet
j25.

ning van Hitoe, en van de dogter van-helpen, hy moest evenwel gevangen
Bermela, waren. Daar wierd ook zeergezet werden. De Landvoogd deed dit;
snibbig over ’t quetsen van Baros , datdog zette den wicchelaar (die dit niet
Kakiali geweten wierd, gesproken; doghad konnen voorzien) tegen aller gedag-
Kakiali trok zig dat niet aan, maar be¬ten , ’er by gevangen. Kort daar op,

loof-3
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loofde den Landvoogd een groote Saboa,
of Loots, ontrent Hila’s Reduit op ’t
strand op te slaan, om daar in een ver-
gadering der Hitoeesche Orangk ajas te
eleggen , en zelf daar te komen, om

een nieuw en vast verbond, ontrent ’t le-
veren der nagelen alleen aan de Neder-

landers, te maken.
De Heer Ottens had daar niet veel ge-

dagten af, dog deed het egter om hem
de maat vol te meten. Hy quam daar
ook by zyn Ed., en verzekerde hem,
dat de Orangkaja’s voor 4 dagen den
Matakau gedronken hadden, om al de
nagelen aan ons alleen te leveren. Schoon
’er geen een waar woord aan was. Hy

toonde zig daar, als de Landvoogd over
t quetsen van Orangkaja Baros als over
een vuile zaak sprak, zeer bitter tegen
dien man, hem scheldende voor den ee-

nigsten quaaddoender, en dat hy waar-
dig was, dat men hem maar van kant
genolpen had.

De Landvoogd maande hem aan, om
met de zynen beneden te komen woonen,
hy beloofde het te zullen doen , doch
verzogt zyn Ed., tot zyne gerustheid,
de bezetting van Hitoelama eerst te lich-
ten. De Landvoogd stond hem dit al

mede toe, mits dat hy dan ook zyn
voord houden mocst; dat hy sterk beloofr

de, winnende voor eerst daar door uit.
dat de onzen toen geen gedagten meer
van zyne Macassaarsche hulpe hadden.

Hy kreeg ondertusschen een quade ty-
ding den 16 Maart, by welke hem be¬
rigt wierd, dat dit ontzet vooreerst niet
stond te komen; maar dat de Koning
van Macassar alleen 17 Tsjampans ge-
zonden had, om de Maleyers af te ha-
len, wier vaartuigen de Heer van Die-
men verbrand had. Dit deed hem de

moed vry wat zakken, wetende nu naau-
lyx, waar heen zich te keeren.

Uyt de magt, dit jaar van Batavia ge-
komen, koos de Heer Landvoogd aoo
koppen, om met de zelve Cambello aan
e tasten. Het volk landde den 3 April.
wierd in 8 compagnien verdeelt, doch
onze bevelhebbers hunnen last qua-
lyk gevolgd hebbende, waren oorzaak,
dat wy daar klop kregen, en met 19
dooden en 44 gequetsten onder den Lieu-
tenant Hans Magdalyn moesten aftrek-

ken.

De Landvoogd liet ondertusschen 2
schepen voor Cambello , 2 chaloepen
voor Lessidi, en verzag onze bezetting
daar met een hooge steene borstweering.
Daar op trok hy na Loehoe, alwaar hy
de bezetting ook tot 50 man vermeer-

derde.
Ontrent dien zelven tyd had Capitein

Westerman Laala verovert, waar na de
Heer Landvoogd naar huis keerde, zyn-

SCH EN
1639.de onderweeg door eenen Tammetalla op

nieuw verzekert, dat Kakiali’s volslagen
voornemen was, al de nagelen aan ons

te leveren, en zyn schulden af te doen.
Patiwa¬Niet lang 'er na hoorde men, dat Pati-

ni’skomst
wani met 17 jonken op Boero,en 12 of

met ont-
Manipa, was aangekomen. Ook dorsten

zet van

de Hitoeesen uitstroyen, dat daar mede Macassar

wel 30oo man tot Kakiali’s verdediging
overgebragt waren.

In deze tyd moest ook de Land-
voogd, volgens ontfangen last, met de
eerste schepen 250, en met ’t schip in
September nog 40 soldaaten na Batavia
zenden, dat zeer qualyk quam. Hy licht-
te dan de bezetting van Lessidi, en zet-

te die op de 2 jagten, om op die jon-
ken te kruissen; dog die van Lessidiver-

zogten ten eersten weer bezetting, die
men hen weigerde

Patiwani quam eindelyk met zyn 17
onkjes op Cambello, en zond Kakiali

een yzer stuk van 4 pond, en tyding
an den Koning van Macassar, dat hy

hen alle jaar wel hulptroepen toezenden
wülde; dog zy moesten hem dan schat-

ting opbrengen, in goud of in jong man-
volk; anders wilde hy de vrede, nieuw-
lyks met den Opperlandvoogd van In-
diën gemaakt, om hunnent wil niet
preeken. Ook had hy deze 17 jonken
gezonden, om haar geluk te zoeken,dog
niet, om tegen de Hollanders te oorlo

gen; ten ware zy de vrugtboomen der
Hitoeesen vernielden, in hoedanigen ge-
val zy hen tegen de zelven helpen mog-
ten.

Dit maakte den Kimelaba zoo stout,
Die van

dat hy die van Loehoe en Hitoelama Lochoe
cn Hitoedorst vergen, om aanstonds tot hem o-
aima , totver te komen, zoo zy zyne uiterste woe
afval ge-de niet wilden afwagten; haalde 14kop
erst.

en kort daar aan op Lessidi , waar in
hem die van Erang geholpen, en de ly-
ken zeer mishandelt hadden.

Dit was oorzaak , dat men den 11 Moord

PLessidiMay een steene vesting op Lessidi lag
n steeneen somannen bezetting onder den Lieu-
vesling

tenant Daniel Rollepot. Hy had ook de daarge-
stoutheid van deze vesting den 21 te ko-legt.

En doormen aandoen, en ’er fel op te schieten ;
den Ki-dog, vernemende , dat de Landvoogd
melalia

hem met een tamelyke magt in 't korte vrugte-
zou bezoeken , brak hy , na 5 dagenloos aan-
zyn beleg op, en trok met verlies van gecalt.
30 dooden af. De Heer Ottens verbe-
terde ook deze vesting met een gracht,
zuiverde het dorp alom, en maakte, dat

men een vry uitzigt had.
Niet lang hier na dreigde Kakiali die

van Larike en Tapi te zullen komen
aantasten; dog daar gebeurde niets, dan
dat hy van Manipa , Kelang en Cam-
bello, 70 Malyers gehaald, en die op t
land van Hitoe gezet had.

Men
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Men strooide in Scptember ook uit,1639.
verdre dat de Rimelaba met 40 Coracora’s en

beuyten 3oo man op Wawant gekomen was
van Ra¬
kiali, en om Hitoelama aan te tasten; dog daar
van heim- quam mede niet af ; dan dat zich de

Kimelaba den 10 September op Locki
vastmaakte, daar in door die van Anin
en Laala, die hem reeds aanhingen, on-
dersteunt zynde

En trotsc Ondertusschen verkogt Kakinli weer
taal des opentlyk de nagelen aan de Maleyers, en
eersten. dorst de onzen wel stout laten weten.

dat hy aan de E. Maatschappy de zelve
voor 60 Ryxdaalders niet leveren, maar
75 Spaansche realen daar voor, en Ca
joan en Baros aan een kant hebben wil
de , alzoo hy niet eer met ons in rust
kon leven. De Heer Ottens liet hem

kort, en goed hier op zeggen, dat hy 't
eerste van haar Edelheden verzoeken, en
in ’t tweede niets doen kon, voor dat

men daar wettige redenen toe had, en
De Hee die hem gebleken waren. Dat hy zoc
Ottens

stout was, sproot daar uit dat hy wist,
doet weei

in hoe slegte staat onze bezetting waseen Hon

alzoo men in ’t Kasteel pas 24 man,ingi-tocht
staat om de parade by te woonen, en op
veel plaatzen manschap van nooden had,
die wy hen niet konden byzetten, ge-
lyk die van Haja, Ceramlaoet, en meer

andere, dezelve te vergeefs van ons ver-

zogten, en ondertusschen geweldig van
den Kimelaha geplaagt wierden.

Verbranc Des niet te min deed de Heer Land-

Assahoe voogd in October weer de Hongi-tocht
di, en hebbende 36 Mardheykers onder Capi-
maalet

tein Johan Swaris aangenomen, metvrede

welke, en nog 2s soldaaten van Lessidmet Cay-
bobo gelicht, hy Assahoedi aantastte en ver-

brandde,en daarenboven nog ;Coracora’s.
en wel 50 kleene vaartuigen, ten buit
kreeg, waar van zy 'er veel vernielden

Hy maakte opdien togt ook vrede meiRidjal

om hulr die van Caybobo, en verstond by zync
na Ma- aangiering op Wawani’s strand, dat Ka-
cassar ge

kiali weer eenige Tsjampans met 30 O-
zonder

rangkaja’s kinderen, en wel 30 bharenmet aan-

bieding nagelen, onder ’t geleide van Iman Ri-
der Am djali na Macassar gezonden had, om
bonsche

dien Vorst wederom om hulpe, met op-lan
dragt van de landen van Amboina tever

zoeken, voorgevende het nu niet tegen
ons, maar tegen Cajoan en zynen aan
hang, te hebben.

Om ons ondertusschen weer wat zand

in de oogen te werpen, liet hy door zy-
nen Hhoekom, Tammatella, om schaalen
en gewigt verzoeken, op dat hy aan ons

de nagelen op Wawani’s strand leveren
mogt ; dog hy verzogt om Spaansche
Ryxdaalders, en geen visch-schubben
(of dubbeltiens) daar voor te hebben.

De Landvoogd liet hem weten, datKakiali
ichaal en gewigt op debehoorlyke plaatsgeveinst

verzock in onze Logie te Hila waren, en dat,
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zoo by in ’t zin had te wegen, hy het 64C7.

en ’t ant-daar moest doen ; by nader aanhouden
woord.stond men eindelyk zyn verzoek toe

om te zien , wat daar af komen zou;
Zyn ver¬doch eer ’t zoo verre quam , vond de

dere toeHeer Ottens goed, dien last weer in te
leg, en

trekken, om dat, zeker Chineesch vaar
bedryf.

tuig door ; Coracora’s van den Kimelaha
by den hoek van Ceyt overvallen, en 7
Chineesen daar in dood geslagen zynde,

men reden had te gelooven, dat dit alles
door Kakiali’s bestel geschied was. Ook
bevond men daar na, dat men zeer voor-
zigtig gedaan had, alzoo zyn en des Ki-

melaha's toeleg daar imede niet anders
was, dan om een Hollander van eenig

aanzien in handen, en daar door Leliato
weer los te krygen.

De HeenMen had in 't begin van ’t Wester
Lucas-faizoen zyn Edelheid weer hier verwagt
zoon nadog men bequam tyding, dat het dit jaal
Leyten.

niet, maar ’t jaar daar aan, stond te ge
schieden, alzoo ’er nu veel volk met de
Heer Directeur Generaal, Philip Lucas-
zoon, na Ceylon gezonden was, om Co- Daar
lombo was ’t mogelyk te veroveren ; dat de onzen

Negom-maar op Negumbo uitquam; alwaar ook
bo vero-die Heer in’t volgende jaar ’t leven
veren.

liet.

Dat gaf dan in Amboina, dat toen by
uitnemendheid slegt bezet was, een zeer
slegt aanzien, en ’t was onbegrypelyk,
hoe haar Edelheden die schoone Land

voogdy zoo konden in de waagschaal
zetten

De HeerIn’t jaar 1640 wierdd’Hr Otten Ordi-
Sttensnaris Raad onder een verband van drie jaa
Ordinaris

ren gemaakt. Ontrent dezen tyd verzogt Raad ge-
Kakiali al weer om schaalen, ten einde zy- maakt

ne nagelen op Wawani te leveren, dat
hy zoo lang deed, tot de Heer Ottens
goedvond, hem cens in te volgen, voor-
al om een deel van Kakiali's schulden te

konnen innen. Hy zond dan den Op- Nieuwe
perkoopman, Simon Domkens , den 21 streken

van Ka-Januari met een jagt derwaards, om d
kiali veri-zelve niet aan land, maar aan boord te
delt.ontsangen, dat buiten Kakiali's bestel

liep; doch hy leverde daar op ook maar
15 Bahara’s, en wilde toen duizend Ryx-
daalders, of des Landvoogds groote gou-
de keten, te leen hebben, om de nieuwe
nagelen in te koopen. Dit wierd hem
afgeslagen , en daar op met de verdre
leverantie ook opgehouden. Hy zeide ons
toen ook rond uit, dat hy hulp van Ma.
cassar, niet tegen ons, maar tegen zyne
vyanden op Hitoelama en Ceram, verzogt
had.

Niet lang daar na verscheen hier van

Batavia een Vloot van S schepen, waar
van ’er drie na Banda moesten vertrek-
ken. Met de zelve quam weinig hulpe;
dog de schrik, die men egter zoodaar over,

als over de slegte tyding van geen ontzet uit
Ma-
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Macassar dat jaar te wagten, gezet164C.
had , was oorzaak, dat Kimclaba Loe-
hoe de vrede verzoeken liet, hoewel daar
na, by ’t verschynen van 3 jonken of
Manipa, en 4 vaartuigen met 200 man

op Boero, klaar bleck, dat hy dat niet
in den zin, of ondertusschen andere ge-
dagten gekregen had. De Heer Otten,Kimclah-

Lochoes ging in Maart daar op met de Hongi
geveinsd weer uit, meinende Kimclaba Loehoe,
geetoe

volgens zyne belofte, te zullen vinden,om vredc.
maar hy schoot hem op, en zond zyn

kat, nu de vreeze wat over was. Hy
stak dierhalven na Kahoela over, en hoor¬
de daar van Imam Swakki, dat de vyanden

het dorpie Koli op Kelang, in de afsche
gelegt hadde.

Hy zond daar op 18 Coracora’s na Bo¬De Heer

Sttens noa om den Sengadji, die nu onzen
gaat mei vriend, en met Imam Lanaroe, die zich
de Hons tegen hem aankantte, in geschil was, te
na Bonoa

helpen , die na een lichte schermutze-

ling , wat later voorgevallen , vermee-
sterd wierd. Hun accoord met ons ziet
men in dit geschrift.

In den jare onzes Heeren Jezus Christus
op den 16 dag der maand Majus A.

1640.

Wy, Pieter de Goyer, Koopman, en't Con-

tract met de Jan Oetgenszoon, Capitein, in den
hen ge name van de Heer Gouverneur, Jan Ot-
maakt. tens, ende alle Orangk aja’s, Oelisiwa’s

en Oelilima’s, van ’t land Ambon, met
den Sengadii Lessidi, ende den Orang-
Kaja Sengadji Bonoa, OrangK aja Ha-
tib Lanoero, Tama-ela Meti, en Ta-
ma-ela Mariket, hebben dit getekend, en-
de met eede bevestigt ’t naarvolgende.

Eerstelyk, Hatib Lanoeroe, ende al-
le die van zyne zyde, hebben voor ons
Orangk aja’s, Oelisiwa ende Oelilima,
mitsgaders de Hamba Radja Longa,
Birahi, ende Kaitsjili Singasari beloofd,
dat wy den Kimelaha, Capitein Hitoe,
Cambello, Oeli Anin, Oeli Laala, Hen-
neteloe, Assahoedi, Erang, ende alle
wie den Prins van Holland , ende den
Konink van Ternate’s vyanden zyn,
niet aannemen, nog eenig gehoor geven zul-

len.
Ten tweeden, wy zullen die vande

Papoewa’s, Hatoewe , en Tolemata, in
onze negerye niet admitteren; nogte ietwes
aan haar geven.

Maar wy zullen den Sengadji van
Bonoa helpen gelyk getrouwe inwoonderen

des Eilands Boano, en als de Heer Gou-
verneur, ofte des Koninks van Terna-
tens gezant, ’t zy by dage, ’t zy by nag
te , by den Sengadji Boano komt, om
Corcorren, ofte volk te eisschen, om de
Oelisiwa en Oelilima te volgen, wy zul-
len het naarkomen.

NSCHE
1640.Ende daar na, indien Hatib Lanoe-

roe, met de zynen, alle deze voorstaande
accoorden niet naarkomen, zullen dan al-
le de volkeren met de dood gestraft wer-
den , zonder meer pardon te geven, alle
haare goederen zullen verbeurd zyn aan
de Oelisiva’s ende Oelilima’s , ende alle
haare thuinen, ende landeryen zullen voor

den Sengadii, ende de gene die hem volgt,
vervallen, aldus hehben wy dezen brief
gesloten. Was geteckend, Pieter de Go-
yer, Jan Oetgerszen, en uit naam van
alle de Orangkaja’s Joan Pays.

Een Ba¬Men lag ook een houte Baricade met
richde oreenige bezetting in May op Assahoedi Assa hoe¬

om te beletten, dat Kimelaha Lochoe ditdi g-legt.
niet mogt versterken, gelyk men zeide
zyn voornemen te zyn, alzoo die plaats
zeer wel voor hem gelegen was; en ook,
om de naaste dorpen in toom te hou-
den.

NagelenMet de eerste van hier in dit jaar ver-
dit jaartrokkene schepen waren 1400 bhaar na-
1g¬gelen afgescheept; doch men gist, da

scheept
wy nog maar de helft van dat gewas be-
komen hadden; alzoo men tyding krecg,
dat Macassar alleen wel 300 bhaar daar

van gekregen had.
In dit jaar voorzag de Heer Ottens de ’tKaste-

Kasteels gragten van behoorlyke mura- verbetert.

gien, om alle inkalving dus te beletten
Die van Oerien, en van Lissabatta Oerien.

en Lissa-quamen de 9 Juni tot ons over, tot welkec
batta, totlaatste die van Lessidi veel gedaan had-
ons over-den.
gekomen.

In deze tyd zogt Madiira zich in de
gunst van den Heer Ottens in te wilkcke-

len. Hy quam by zyn Ed. in de zelve Madjira's

maand op Caybobo, en wist zich zoo aan-eerste op-

genaam by hem te maken, dat het den kolnlt.
grond gebaand heeft, om hem naderhand

tot Kimelaba te vorderen.
De Kimelaba verzogt al weer om vre Des Ki-

melaha’sde, dog dat hy en Kakiali niet minder
tweedein den zin hadden, bleek ons uit een be
geveinsdricht, dat Ridjali ’t land van Amboina
verzoel

door ’t aanbieden van Hitoeëse aardeen om vre-

eenige nagelen, alzoo goed als overge-de.
geven had, en dat men nu maar wat tyd,
en uitstel zogt, tot het ontzet van Ma-
cassar komen mogt.

Jan Out-Men omving ook in deze tyd Hitoe-
gers7oonlama’s vesting met een houte pagar.
op Hitoe¬

waar in een bezetting van 4o man onde
m ge¬

den Capitein Lieutenant Jan Outgerszoon legt
gelegt wierd.

Men belastte ook de dorps-Hoofden

hier rondom zich te versterken, alzoo 'er
op Wawani een slegte pot voor hen te
vuur was.

In deze tyd viel ook Toeloecabesi, O- Toelo-
rangkaja van Capaha, de onzen af, dat cabesis
men oordeelde uyt jaloezy over dit ver
sterken der dorpen geschied te zyn.

Maa-
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1641. Madjira, die reeds niet qualyk by de
Heer Ottens stond, maakte zyn hof daar
nog meer, toen hy die van Anin, Laala
en Assahoedi tot ons deed overkomen,
zoo dat op Hoewamohels Oost-zyde niet,
dan Lockt, Kimelaba Loehoc's zyde noch
hield. Hy deed ons buiten dien nog ver-
scheide diensten, die te dier tyd groote
blyken van zynen yver voor ons gaven.

De Kimelaba met Rakiali vry verlegen,
Imam dat zy dan van deze, dan van gene dorpen

Towale
verlaten wierden, vonden goed ten derdeals gezant

maal een gezant na Macassar te zenden, enna Ma¬

cussar ge Imam Towale daar toe te verkiezen. Men
zonden. zond, om hem te aangenamer te maken,

twee vaartuigen met nagelen , en een
ernstige bede daar nevens, om den Ko¬
ning te bewegen dog voor den Gods
dienst, die nu hier in ’t uiterste gevaar
was, te zorgen; en of dit nog niet ge-
noeg was, Djouw Loehoe ging zelf op
een byzondere Coracora, met een kleen

gevolg van vrouwen en kinderen den 24
Scptember mede, om aan dit werk wat

meer gewigt te geven.
En var Tewale, op Macassar gekomen, be-

Cimelah: woog dien Koning wel, om toezegging
Lochoc

van zyn hulpe aan de Hitoeësen te doen;
gevolgt.

dog deze stelde dit zoolanguit, tot hy zy-
nen gezant eerst weer t'huis hebben zou.
Kimelaba Lochoe kreeg zulken goed be-
scheid niet; maar wierd na zynen Koning

gewezen, om zyn eigen landen tegen de
Hollanders te verdedigen.

Terwyl wy met onze bezetting, die
zwak was, niet veel konden uitregten,
liet de Heer Ottens egter niet na den
vyand met onze Coracora’s allen afbreuk

te doen, om op die van Alang, Liliboy,
en in de bogt van Caybobo te rooven;
dog dit veroorzaakte, dat die van Alang't Dorp

Tapi o¬ en Wakkasihoe het dorp Tapi over-
verrom- rompelden, en veel gevangenen van daar
pelt.

voerden.

Die van Caybobo en Tomilehoe ver¬Caybobo

verzoekt zogten in October om eenige bezetting
om bezer en die van Amblauw vergiffenis van de
ting. moord, aan den onzen in jaar 1635 be-

dreven, biddende ons daar weder eenig

Amblauwvolk te leggen. Men gaf de laatsten,
in genade na versoop van tyd, en betoonde preu-
aangeno ven van trouw, een Corporaal met een
men , en soldaat
bezet. Die van Oerien verzogten al mede om

Oerien
door ka-bezetting; maar men kon hen nog niet
kiali ver- nelpen. Dit laatste dorp wierd in Fe-
geefs be bruari 1641 door Kakiali belegert, en
legertA. zoodanig met vier vastigheden benaauwt.
1641. dat zy het niet lang konden houden, al-

zoo zy van binnen gebrek van levensmid-
delen, en water, hadden.

Men zond hen 2 jagten en I1 Cora-
Zyn stou-

cora’s tot ontzet; dog die konden, alzoote 1aal.

’t daar nu een lager wal was, niet by
nen komen; hoewel men, na dat wy in
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Maart 6 schepen, 20 Coracora’s. 1641.en 3
Compagnien soldaten tot bystandbeko¬

men hadden, den vyand opssoeg, hen
ontzette, en Kakiali dwong den 14
zeer verward, met agterlating van veel
vaandels, bassen en geweer, de vlugt te
nemen; durvende ons nog wel doen we-
ten, dat hy ’t niet tegen ons had, maar
tegen die van Oerien, die hem daar re-
den toe gegeven hadden ; een onbe¬
schaamde Moor, die ons zeggen dorst,
het tegen ons niet te hebben, en noch-

tans openbaar tegen ons in 't veld
quam.

Deze nederlaag was ten minsten van Toeloe¬

die uitwerking, dat Toeloccabesi zich met cabesis
over-

ons verzoende , belovende zyn best te
komst.

doen, om Kakiali ook tot vrede te be-
wegen , dog wat staat is 'er op de Moo¬
ren te maken; dewyl alles maar op vein-
zery uitkomt.

In Maart quam Kimelaha Lochoe ook Kimelaha
Loehoesweer in Amboinz. Hy bragt 10 jonken
weder¬en handel mede, behalven welke noch
komst.

10 andre op Manipa quamen, met wel
ke vereenigt, en nog van 7 Coracora’s
begeleid, liep hy juist 2 van onze jagten
in de mond. zy ontliepen dezelve zoo

veel zy konden, maar de onzen jaagden
hen in de Rivier van Ajer Mira, en boor-

den 4 van hun voornaamste jonken in de

grond, terwyl de Kimelaba over land
aa Cambello raakte.

ManipaDie van Manipa, ziende hoe slegt de
zaaken van den Kimelaba stonden, ver-verzoent.
zogten de onzen om bezetting, en vooral
die van Toeban en Tomilehoe, om die
van Tomoewaro, en Massavoy, tot re-
den te brengen. Men nam hen in gena¬
de aan, en gaf hen vryheid, om een
kleene steene vastigheid op te werpen,
t welk de andren ziende, quamen zy me-
de tot ons over.

De HeerIn Juli ging de Heer Ottens de kust
OttensHitoe, en Hoewamohel, met de Hon-
weer metgi weer bezoeken, om de noodige be¬
de Hongi

zetting hier en daar te verzorgen. ait, en zy-
Ook liet hy Kakiali door Toeloecabesine ver-

weer ondertasten, om af te komen; dogrichting.
omal zyn antwoord was alleen gerigt,

tyd te winnen.
Men zond dan een jagt, om op de

stranden van Wawani vyandelykheid te
legen ; hoewel het weinig om ’t lyf
had.

Die van Hatoeaha, die zig nog aan
onze zyde hielden, kregen toen ook een
houte vastigheid, om de nabygelegene
dorpen in haar pligt te houden, en hen
ook te beschermen.

Den 27 May stierf Capitein Wester- Capitein
mans , een dapper en zeer geoeffend man Wester-
in deze gewesten, die de E. Maatschap-mans

dood.
py veel dienst gedaan had.

By de t'huiskomst van den Heer Ottens
vanR
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van zynce togt op den 21 Juli, bevond zyn1641.

Ed. de West-gordyn aan de binnen-zy-
de , waar op vecl lage huizen waren,
meest ingestort, waarschynelyk door den

Slegte regen. Men had hier door alleen een
staat des soldaat, dat weinig was, verloren; en
Kasteels

niet lang daar na volgde ook ’t ander deel
van die gordyn.

Na dien tyd wierd de Heer Land-De Heer
Ottensvoogd lamagtig; ook brak de wond, in
Aoct. ’t jaar 1637 voor Luciéla door een ver-

giftige Calloway bekomen, weer op,
waar door zyn Ed. geheel met de neus
in 't bed, en op den 14 Augusti 1641
aan zyn einde raakte. De E. Maatschap-
py verloor aan zyn Ed. een wakker die-
naar.

De Heer Hy was de eerste Landvoogd, die in
DomkensAmboina stierf. De Raad vond goed
word den Opperkoopman,den Heer Simon Dom-
xoccut

kens, voor eerst als voorzitter aan te stel-ter.
len, en den Opperkoopman, Wouter Se-

roy aan ’t Kasteel, tot het waarnemen
van ’s Compagnies handel en ommeslag
te ontbieden, en om by voorraad twec-
de der Landvoogdy te zyn.

Imam Ridjali, onlangs van MacassarRidjali

verbrand weergekomen, en zig veel beter op den
centieu degen, als op den Coraan verstaande, liep
dorper

met 5 2 600 man de dorpen Senalo, Pe-
op Hitot

issa, en Eli, op den 25 Juli af ver-
brande de zelve, en vervoerde het volk
na Wawani, om te beletten, dat zy Ca-
joan niet mogten toevallen.

Djouw Lochoe, die kort te voren opKimelaha
Wawani geweest was, om de zuster vanLoehoe:

verrich- Ridjali ten huwelyk te verzoeken, had
ting op daar 170 Macassaren gelaten, met last,
Wawani

om dat strand te versterken, gelyk zy
daar zedert veel overlast aan andren de
den

Kakiali tastte Larike den 10 AugustiLarike
met 8oo man aan, veroverde het by eendoor Ka-

kiali 0- schielyke overrompeling, en verbrandde
verrom- daar alles. Ook zond hy weer eenen Ta¬
peld.

malesi, Orangk aja van Wakal, na Ma-
cassar, om dien Koning nu vooral, de-
wyl de Landvoogd dood, en onze staat

nu op zyn zwakste was, om hulp tever-
zoeken; zynde dit gezantschap ook door

een Moorschen Paap, Mayloan genaamd,
ondersteund.

Ondertusschen waren 'er op Goram,
en Ceram Laoet, veel Macassaarsche,
Javaansche en Maleytsche vaartuigen ge-
komen, die daar hare lading met nage-

len kregen, en op Goram zekeren On-
derkoopman, die met zyn jonk en huis-
gezin als vryman na Amboina, om daar
te woonen, vertrok, vermoord, zyne
goederen weggeroofd, en zyn vaartuig
aan die van Ceram-Laoet gegeven had¬
den.

Na de dood van de Heer Ottens, die
De Heer

Caan elf-hier 4 jaaren en ontrent drie maanden by

NSCHE
uitnemenheid wel geregeert had, quam De Land-
de Heer Antoni Caan, Ordinaris Raad voogd A.

van Indien, en gewezen Landvoogd der 1642
Moluccos, met het schip Grol den 20
Februari 1642 hier, om hem als elfde
Landvoogd, en bestierder van Amboina

op te volgen.
Hy bragt brieven van Koning Hham¬ Koning

za, zoo aan Kakiali, als aan ’s Konings Hhamza;
onderdaanen op Hoewamohel. Rakiali brieven

dorst zyn brief uit Hila’s Reduit niet af-

halen, om dat het schip Grol zyn strand

van Wawani bezet had; maar Madjira,
en de drie Loehoeneesche Orangk aja's.
haalden de hunne aan ’t Kasteel af, en
beloofden die aan de andre dorpen te zul-
len zenden.

Men hoorde ondertusschen sterk van 61

ra’s tegende Macassaarsche onderstandt spreken
t Macas-

t geen oorzaak was, dat men 24 Cora
saais ont

cora’s verzamelde, en de zelve in vier
zet uitge-

smaldeelen tusschen Hitoe en Loehoe, zonden.
op deze Vloot kruissenldeed, om, zoo zy
komen mogt, ten minsten te beletten,
dat zy den vyand eenigen dienst doen,
of die van Caybobo eenige levensmidde-
en op Wawam brengen mogten. Om
er te meer ontzag aan tegeven, had men

den Heer Cornelis Willemszen van Out-

hoorn, Opperhoofd van Larike, als
Hoofd over ’t eerste smaldeel, den 13
Maart aangestelt.

Eindelyk daagden ; vaartuigen van de

langverwagte Vloot van Macassar op,
die te Tomahoe op Boero aangekomen
waren. Daar na verschenen ’er ontrent
den droogen ryst-hock (of by Siel) aan
Hoewamohels einde, 26 in 2 fmaldee-
len, het eene van 17 en ’t andre van 9
vaartuigen, verdeelt, waar van ’t eerste
na Wawani, en ’t ander na ’t strand

van Lebelchoe liep. Het schip Grol,
hen in 't gezigt krygende, lichte ’t an-

ker, en liep na hen toe; doch kon er
zoo weinig by komen, als onze Coraco-

ra’s, die ’s nagts te voren door een storm
verstrooit waren.

De Fluit Broekom liep daar op van En hoe
Hila mede na haar toe, al 't welke, die Vloot

door deschoon ’er sterk op die vaartuigen ge-
onzeont-schoten wierd, niet belette, dat zi
fangen

ider op de plaats, daar zy ’t na toe hiel
wierd.

den, ten anker quamen.
Grol, ’s avonds weder voor Wawani

gekomen, beschoot die jonken heftig.
De 9 andere op Lebelehoe wierden door
der onzen fel schieten meest vernield,

die 'er z van bequamen, en de verdre op
Wawani meest bedorven hebben.

Men verstond daar na, dat de Hoof-
Deszden van deze vaartuigen of Mosrl
olen

Vloot, de Crains (of Princen) Bondome- door Ki-

nsnompa, Moliran en Menappa, ’s Koning-
proeder, en Dayn Bolecan, waren. Ka-teid

kiali riedt hen al hunne ryst boven in zy-
ce



1642 ne vesting op Wawani te brengen, zy
deden ’t ook; dog zagen te laat, dat dit
cen groote misslag, en dat hy nu meestei
van hen allen was.

De Heer Landvoogd Caan, voor La-
rike, en Oerien bekommert, versterkte

deze dorpen met 10 man.
Ondertusschen liet Kakiali die van Hi-De Heer

Caan ver- tot den afval nodigen, of, zoo zy dat
sterlt La

niet deden , wilde hy hen komen ver-
rike, en

woesten; waar op zy, niet geneigd datSenien.
af te wagten, na Hitoelama weken ;
maar dit dorp heeft hy den 28 Maart
met 1000man aangetast: Men had door
eenige Loehoeneese Orangkaja’s, van
dien toeleg verstendigt , wel om meer
bezetting aan ’t Kasteel verzogt , dog
niet bekomen, dat den vyand gelegen-

heid gaf hen gemakkelyker te overval-
len

De Macassaarsche Veldheer, Dayn Bo-
Hitoela

lecan, toonde een witte vlag, denkendema dooi

de Ma onze vesting te gemakkelyker te zullen
cassaaren naderen; dog de onzen 18 man (waar van
vergecr-

de Sergeant, Rogier Janszen noch ziekaangetal
was) sterk, hem niet vertrouwende, lo-

sten een stuk geschut op hen, waar door
een geheele rey pallissaden van de vesting
om verre viel, dog zy wierden metter
haast weer in ordre gebragt

Dit gaf egter de Macassaaren, ziende
de slegte gesteldheid dezervesting, moed,
om dapper aan te vallen, ja zelf om de
stulcken of by de trompen te vatten, of
er stroppen om te werpen, om die zoc
meester te werden; maar zy wierden van
de onzen , die met steenen, in plaats van

kogels, schoten, zoo manhaftig ont-
moet, dat zy Hitoe Lama, na 2 ver-
veefse dog felle stormen, verlaten moe-
sten, koelende in ’t wegtrekken hunnen
moet met het quartier van Cajoan in brand

te steken, en 3 schoone bassen van hem
weg te nemen.

Daar na legerden zy zig boven aan deDic op
van Out Rivier, en aan de voet van den berg, om

den weg naar ’t Rasteel te bewaren; tot
genicht de dat zy, de Coracora’s onder de Heer
u

ornelis van Outhoorn van Hila ziende ko-nemcu.

men, na Wakal de vlugt namen, laten

de hun dooden en gequetsten in 't bosch
leggen.

Kakiali en Patiwani waren egter aanGelyk

tioyl ¬ den berg gebleven, om te beletten, dat
kiali. er van ’t Kasteel geen ontzet komen

mogt; dog de Landvoogd zondeen tam-
boer met 12 soldaaten, 9 Amboineesen

en 12 slaven, alle wel gewapend, na

Hitoelama, die, by de vleder-muizen-
kuil den trommel wakker slaande, zulken

schrik in hen bragten, dat zy alle de

vlugt namen. Daar op quamen de on-
zen uit, en bragten elf koppen binnen.

De Heer van Outhoorn, daar geen vyand
Dapper

heid van meer vindende , vervolgde hen langs
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strand, agterhaaldeze by Mosappal, en 1642.

le HeerScnalo, daar hy landde , kreegze noch
van Out-beter by de groote Rivier van Hila, en
hoorn.nam hen al het geroofde af; zoo dat de

Macassaaren hier een slegte intrede de-
den, waar over zy met Kakiali in hoo-
ge woorden geraakten. Zy, hier door
egter den moed niet verliczende, dreig-
den Hitoelama andermaal met meervolk
aan te tasten; dog, om dit te beletten,
wierd op verzoek van Tanibitoemessen, of
Cajoan, die zelf aan ’t Kasteel was, 't
schip Revengie met meer manschap tot
bezetting derwaards gezonden, dat wel

wat schrik onder den vyand gaf, maar
egter niet belette, dat 'er op HHila nog
verscheide lichte schermutzelingen voor-

Vergeefsevielen. Ook trachtte Moehot, een Me
ondernc-nangcaber, Toeloecabesi te dwingen , om
ning vanonze zyde te verlaten. Hy was wel sterk
Moeho¬

van volk; dog Toeloecabesi had Mamalo,
daar hy zig onthield, zoo vast gemaakt,
dat hy niet verder aan hem dorst tornen,
alzoo veelen van de zynen hier en daar
in de voetangels raakten.

Men hoorde toen ook, dat 'er op
Roemah Ite nog 7 Macassaarsche vaar-

tuigen gekomen waren, waar op wy ten
eersten 4 jachten uitzonden, die er 2
van in de grond boorden, en de5 andre
op Tomoewara in de Rivier jaagden;
zonder dat zy hen verdre afbreuk konden
doen.

Daar op verscheen de Heer Gerard Komst
van deDemmer, Extraordinaris Raad den 23
eerMaart dezes jaars 1642 in Amboina, on
Demmer.

den Heer Caan af te lossen, zoo zyn Ed
tot langer verblyf mogt ongenegen zyn;
dog zyn Ed. vond goed nog eenige maan-
den de regeering aan zich te houden,
tot dat de Macassaaren wat verder mog-
ten gedempt, en hy in staat zyn , om
dit bestier in meer rust over te geven.

In April vertrok de Heer Wouter Se- De Heer
roy, Opperkoopman, en Hoofd der kust Seroy als

Hitoe, als President na Ternate, wer-brelident
na Ter-dende op Hila door den Heer Cornelis nate.

van Outhoorn vervangen; gelyk op La-
rike de Koopman Wybrand van Schagen
in zyn plaats quam.

Die van Noessanivel en Hative, nade Voorva

overzyde in hunne thuinen gegaan, en met de
Macassaa-aldaar door eenige Macassaaren, die de
renzelve beroofden, vry fel aangetast zyn

de, quamen met 4 hoofden, en een g-

vangen weerom, die ons wist te zeggen,
dat uit de jonken op Wawani verbrand,
maar 17 lasten ryst geborgen, en op
Wawani gebragt waren, daar alle kost
nu schaars en zeer dier was.

Den 6 May quamen de OrangKaja’s van Verbond
Polematta, Sepa , Radja Timor, Radja van die
Salkay zig met de E. Maatschappy ver- van Ha-

toewe, enbinden, waar op ider een graauwen hoed.
andre Ce-

en een vlag kreeg. ramse
R 2 On-dorpen.



1637.
Komst

van de

Macas-

saarsche

jonken of
Hatoewe.

Baro

ontrouw.

Vergeef

se toeles

op Massa

lyn

Kimelah.

Lochoe:

huwelyk

SCHEA MBON
132 1642.De Heer Caan, die hem hier medeOndertusschen groeide de magt der De Heerbegaan liet, gierde ondertusschen op Hi

aan beMacassaaren nog al aan, niet tegenstaan
toeLama aan, bestrafte die OrangKaja's egentde wy nog ; jonken, met Zagoe uit het

Cajonover de bloohertigheid, by de jongste ver-Oosten gekomen, verbrand hadden
overing der Macassaaren daar ontrent ge-schern.Het gerugt liep, dat 'er veel jonken op
bleeken, vooral gaf hy Cajoan over zy-Ceram, en Goram waren, die niet dor
ne malle voorslagen, van na Batavia omsten afkomen, om dat zy van de slegte
een grooter Vloot te gaan, wakkere nee-intrede hunner makkers gehoort hadden.
pen en scheuten, zoo dat die man ze-Het getal, dat alleen op Hatoewe in
dert in verre na zoo goed Hollands niet,April gekomen was, wierd op 30 Ma-
als wel te voren, geweest iscassaarsche jonken begroot, en men zei¬

Toeloecabesi , afgeroepen om van dede, dat zy alleen na ordre van den Ki-
gemeene zaaken te spreken , weigerdemelaha wagtten, om op Erang en Cam-
te komen, zeggende vlak uit, dat hy

bello te komen.
zig onzydig tusschen ons, en Kakiali dra-Ontrent dezen tyd begon de meinee
gen wilde.dige schelm, OrangK aja Baros ons volk De Heer Caan gelastte te dier tyd ook Hitoela-op Mamalo tot verraad aan te zetten, en

maver¬een gragt, 7 voeten breed, rondom dete raden Kakiali om vergiffenis te gaan sterlet

vesting van HitoeLama te maken, ofbidden , dat by eenigen, maar niet by
dat zy zoo veel minder zouden te vree-allen doorging. Toeloecabesi wilde ook de
zen hebben,gevlugte Macassaaren op Telleboan niei

Ontrent dezen tyd stierf Andrez de De doo-aantasten, schoon hem dat door de on
van denSoysa, Koning van Noessanivel, in wiens

zen aangeraden was. Konintplaats zyn broeder, Thomas de SoysaKakiali, hier kennis van gekregen heb van Noes-
quam; een man, die onzen Staat op verre sanivel,bende , zond deze Macassaaren veel am-
na zoo wel niet genegen was, als zyndoor zynmunitie van oorlog, waar door die van
broeder; alzoo hy pas na zyne aanstel-broederCapaha en Mamalo verder aan het wan- vervari-
ling de gezanten van Wawani in zyn

genkelen raakten, zoo verre dat zy met ons
huis ophield, en met hen heuldc. In Die borgvolk, van 2 daar ontrent leggende jagten,
den Land-raad daar over aangesproken vooren van de Coracora’s van den vaandrit

1000zynde , gaf hy tot antwoord, dat ditCornelis Danen, nietmeer wilden spreken Ryxdaal-
volgens ’s lands wyze, om de rouw-pligEindelyk, na dat de inwoonders van der.
ten af te leggen, geschied was; om da moestTelleboan, hun dorp verlaten, en 2oc
die van Hitoe, en Noessanivel, van ouds stellenMacassaaren zich daar nedergezet had
her goede vrienden waren; even of lyk-den, aan welke Kakiali nog 130 Inlan
pligten ook by vyanden van den Staatders en 30 Macassaaren toezond, zoo
moesten waargenomen, en behoordenviel OrangK aja Baros met die van Ma-
verschoont te werden. Men vond ookmalo geheel van ons af, en liepen zamen
goed hem te verwyzen, om borg voortot de Macassaaren over. Daar op gin-
1000 Ryxdaalders te stellen, en een preu-gen beide de Heeren Landvoogden.
ve van zyne trouw door ’t aanvallen vanCaan en Demmer, in May met een schip,
den vyand te geven , dat by hem welom alle buiten-bezettingen te bezigti-
aangenomen, maar niet volbragt is. Jagen. Zy vonden die van Lessidi zeel
’t was zoo verre van daar, dat er tegeniverig, die zy derhalven met kost en rys
hem, en de Hhoekom van Hative, weerwel versterkten; hoewel ’er veel meei
nieuwe klagten inquamen, dat zy ken-aan Loehoe, en Hitoe Lama, gelegen
nis gehad hadden dat die van Hitoe metwas. Men had toen ook een aanslag or
die van Liliboy en Alang zamenspanden,Massalyn voor, die men den 28 zogt uit te
en dat zy die gezanten van Liliboy we-voeren; dog hy had het gevolg niet, dat
derom gehuisvest hadden, waar op dienmen zich verbeeld had.
Radja gedoemt wierd , die boete vanKimelaba Loehoe, die nu eenigen tyd op
1000 Ryxdaalders aan gongen, kleden.Wawani huis gehouden, en aldaar Ka-
goud, &amp;c. aanstonds op te brengen, enkiali’s zuster getrouwd had, weer t'huis

Gaspar de Fretis, Orangkaja van Hativegekomen zynde, taste met 1000 kop- Jan Pais
wierd aanstonds afgezet, en door Joanpen, zoo Ternataanen als Macassaaren onvoor-

Pays, tweede van dat dorp, en Secreta-zigtisop den 4 Juni Laala aan, verbrandde het
ris van den Landraad, vervangen. Dit Hoofdbuitenste dorp, en dreef het volk alleer
was, gelyk hier na blyken zal, een zeergemaalttot onder onze vastigheid, zoo dat het

datslegte ruiling, daar in bestaande,hen meest om Laala’s schoone rysvelden,
men een botten verrader afgezet, en eenen Zagoebosschen scheen te doen geweest
schrandren doortrapten schelm , die inte zyn. Nogtans bewerkten zy hier

in zynzyn gangen niet na te gaan was,door, dat die van Anin, en Lawail den

plaats gesteld had.Kimelaba toevielen. Madjira dreigde dit
VOorDe Macassaaren, ziende dat zy Der Mate zullen wreken , zeggende, dat die
geld cassaarende Amboineesen vegten, en nogdorpen onder hem stonden.
toe- morren
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1642. toegeven moesten , wilden zy nagelen
hebben, en dierhalven schandelyk be¬
drogen waren, begonden te morren, en
met den Kimelaba, en Kakiali, over hoop

Cambell¬ te raken. Dit bragt veel Inlanders tot
verzoekt omzigtigheid, en die van Cambello zoc
vredc. verre, dat zy vrede met ons maakten.

Het geschrift, daar van opgesteld
luid aldus:

Verdrag Na dat gecommitteerde afgezanten der
met hen negeryen Cambello , Massalyn, Erang
gemaakt Maula, ’t Eiland Kelang, Hatoepoeteh.

Assahoedi, Laloeta en Hakeks, binnen 't
Rasteel, bevrediging en slissing van oorlog.
by de Ed. Heer Gouverneur, Antoni

Caan verzogt hehben zyn hun alle vorige
contracten, inzonderheid t laatste in den

jare 1638 tusschen den Ed. Heer Gouver
neur Generaal, Antoni van Diemen, en-
de de Ed. Heeren Raaden van India te

eenre  en den Koning van Ternate ter an-
dre zyde besloten voorgehouden, waar ot
naar verscheide vrindelyke discoursen, alzoo

verklaren gemagtigd te zyn om alles af te
handelen, gevolgd is, dat zy beloofd heb-
ben het nevenstaande ofte voorgaande con¬

tract naar te komen, ende op haar Wet-
hock , of den Moshhaf, gezworen hebben,
al met den aldereerslen, zoo haast zyn Ed.
voor Cambello komt te verschynen, op een
bequame plaats naar ons gelieven, een huis
en sterkte te zullen houwen , en te willen
inruimen, de vremdelingen wegschaffen, den
handel verbieden , en dezelve nimmermeer
aanhouden , den Kimelaha , en zyn aan
hank , verwerpende, alle haar geschut, en
oorlogs-gereedschap, dat nog in de bovenste
negeryen is leggende , beneden in onze bewa¬

ringe brengen, en wyders alle de Giroffel-
nagelen, die in toekomende te innen staon,
in des Compagnies magazyn, mits beta-
lende de bestelde prys , zullen gebragt wer-
den.

Waar tegens de Ed. Heer Gouverneui
voornoemd is belovende , dat hun luiden voor

alle overlast, die de vyanden der Ternataan-
sche en van de Nederlandschen Staat zou

de mogen in het werk stellen, wil beschut-
ten, en wyders verzorgen, dat in al haar
geregtigheden voorgestaan werden.

tredaan in ’t Kasteel Victoria den 20

Augustus 1642. na de geboorte Christi
2was getekend Orangkaja Maynene

merk van Lelchatoelessi, Orangkay Sa
bandar, ’t merk van Waylehoe, Orang-
Kay Naula, ’t merk van Hielipatti, O-

rangkay Kelang, ’t merk van Kake-
Passa, Orangk ay Honti , ’t merk van
Tamma-etta Oewer, Orangkaja Assa-
hoedi, ’t merk van Latoe Tahaketa, O-
rangKay Tahaketa.

De Macassaaren, ziende, dat ider zich
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zelven maar begon te bewaren, en vree- 1642.
zende, dat het eindelyk wel op hun kop
kon aankomen, vergaderden hun volk van
alle kanten byeen, gelyk zy ook de zoo
man, die zy op Locki hadden, mede na
Wawani riepen, die hunne vaartuigen
wel een halve myl over land sseepen moe Zeven
sten; ook zyn daar by die Macassaaren Macaf-

saarschedie in Mamalo gelegen hadden, geko
vaartui-men, die van ider huisgezin aldaar een
gen kee-halve Ryxdaalder tot een reispenningren na

verzocht, en zoo met 7 vaartuigen de Macassar.
te rug-reis na Macassar ten eersten voort-
gezet hebben.

Den 24 Augustus vertrokken beide de Cambelo
in bezitHeeren na Cambello , om te zien, o
gericoterdie ingezetenen het regt met ons meen-

den, om de gemaakte artikelen van vre-
de na te komen; doch zy vonden hen
volstandig in die belofte, gelyk zy aan-
stonds de vastigheden overgaven; doch
men vond, by ’t intrekken van ons volk,
nevens die van Lessidi, ontrent de ag-
terste borstweering nog vreemdelingen,
die tegenstand boden, doch daar uit- en
in ’t bosch gedreven wierden. Men hield
alleen de zee-vesting, verwoestte de ver-
dre onnoodige werken, en maakte een
woonhuis en noodige bateryen by de
sterkte. Ook had men op een bergje na
't Zuiden een sterkte gemaakt, die met
steen en aard opgevoerd, en met een dak
voorzien was.

KimelahaKimelaba Loehoc, noch op Massili zynde
eoen nu wel ziende dat de zaken met hen
verzoent

ook na ’t einde liepen, zoo by in tyds niet
met ons.

toezag, quam op onze vermaning eindelyk
af vervoegde zieh in de vesting van Cam-
bello by de twee Heeren Landvoogden,
en maakte daar zyn vrede met hen; be-
lovende zynen Koning, en ons getrouw
te zyn, en de contracten na te zullen

komen. Hy vertrok daar op, en wierd
in ’t henen gaan met eenige musquet-
schooten vereerd.

Alles nu op weinig na dus verre her- De Heer
Demmersteld zynde, zoo vertrokken de beide

A. 1642.Heeren na ’t Kasteel, alwaar de Heer
twaalfde

Gerard Demmer, gewezen Advocaat Fi-Land-

voogd.scaal, en Extraordinaris Raad van India
den 13 September 1642, als twaalfde
Landvoogd, en bestierder van Amboina,
voorgestelt wierd, terwyl de Heer Caan
nog dien zelven dag, na zeven maanden
regeerens, met het schip Revengie en
2 jachten na Batavia vertrok.

De Heer Demmer begon zyne regeering
met schyn van meerder rust, doch men
had nog zulke redenen niet om zich te
verblyden. De tyd zal leeren, dat alles Reden
maar met een Moorsche geveinstheid waarom
verricht was, immers zoo lang 'er Ki- men hier

nog inmelaha's met de gewoone macht waren,
geen rustkon het quaad in den grond niet ophou-leven

den; maar wel voor een tyd verborgen kon.
wer¬R 3
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A MBONS CHE134 de regeering der vier Hoofden af te schaf-
werden; men zal zien dat alles ook maar

fen, en de Kimelaba's te doen t'huis roe¬geschied is, om tyd te winnen. Het is
pen, men had al voor geruimen tyd hierook zeker, dat zoo men voor veel jaaren
gerust geleeft.gedaan had , dat men naderhand heeft

beginnen in 't werk te stellen , dat is,

VYFDE HOOFDSTUK.

Eerste verrichting van den Heer Demmer, na Hoewamohels bevrediging. Een
Reduit op Cambello gelegt. Vertrek der meeste Macassaaren. Sibori Bapa gaat
als gezant na Macassar. Kimelaha Loehoc, en Tehelia, aan ’t Casteel. Des
laatstens verrichting by Kakiali. Vaartuigen der Macassaaren op Telleboan. Nieu-
we nagel-instructie aan de kooplieden op de comptoiren gegeven. Koning Hhamza’s
dubbelbertigheiduit verscheide brieven gebleken. De Onderkoopman Comans op Manipagelegt.
Madjira na Ternate ontboden. Nau, en Binau verovert. Gansch Hoewamohel
bevredigt. De Heer Demmers t'huis-komst over Kilangs gebergte. Voor-advys van
t ontzet onder den Heer Caan. Klagten ever den Pati van Cambello Net berigt
wegens de Macassaaren, &amp;c. en van Kakiali. A. 1643 ontmoet de Heer Demmer
de Vloot van de Heer Caan by Boero. Die hier als Super-Intendent, &amp;c. van de
Oost komt. Kimelaha Loehoe, met zyn geslacht, ter dood gevonnist. Madjira , en
de OrangKaja’s, na Ternate ontboden. Verraad op Cambello ontdekt, en de schul-
digen ten deele gestraft. Wawani’s laatste toestand. De Heer Demmer verwoest
eenige dorpen, en nagel-bosschen, op de kust van Hitoe. Wawani bestormd. Ver-
heidens dapper bedryf. En die vastigheid, door de onzen verovert. Ons volk voor
Wawani te rug gedreven. Dapperheid der Macassaaren. Patiwani, en Ridjali ge-

quetst. Kimelaha Loehoe afgezet, en Madjira als Stadhouder verklaart. Kime-
laha Loehoe, en Akiwani gevangen genomen, als mede Codjali, Toeloecabesi enz.
Eindelyk in genade aangenomen. En Kakiali nogmaals gesondeert, om af te komen.
Verscheide van Kimelaha Loehoe’s geslagt opgebragt, en gevangen gezet, uitgenomen
zyn dochter. Zyn moeder, zuster en halve broeder onthalst. Aanslag op Kakiali’s
werken mislukt. Eenige vaartuigen vernielt. Die van Alang, Liliboy, Assaloelo,
en Wakkasihoe in genade ten derdemaal aangenomen. De Heer Caans vervrek na
Ternate met Madjira. Pati Cambello’s vlugt. Een houte vastigheid op Ceyt gelegt.
Nader verzoek van die van Wawani om vrede, afgewezen. Tammatela’s dood, en
Patiwani’s vertrek na Capaha. Kakiali’s vlugt derwaards, werd verradelyk vermoord.
De Heer Caan verschynt hier weer met Madjjra. De onze veroveren Kakiali’s hoofd-
vesting. Commissie van Koning Hhamza aan de Heer Demmer gegeven. Madjjra al,
Stadhouder voorgesteld. Hitoeesche gezanten, afgewezen. De Kipati’s van Loehoe,
en Cambello , enz. ter dood gedoemd. De Heer Caans al te haastig vertrek na Batavia.

Uit een oversooper, Kakiali’s pinang-Et eerste dat de Heer Dem-
drager, zynde de zoon van den Orang-mer, na Hoewamohels be¬
Kaja van Hatoemeten, verstond men,vrediging, deed, was, het
dat de Mooren van Noessanivel en Ha-strand van Wawani door de

b¬ toe met Kakiali t'zamen heulden, en datCoracora’s van Larike, Hoe¬
die van Tha en Kaylolo aan die Wawaniwamohel, Manipa, Kelang en Bonoa,
alles, wat zy maar konden, toevoerden.en door drie van onze jagten te bezet
brengende ’t zelve van Lian en Mama-ten, ter tyd toe dat die uit de Uliassers

Vertrcklo af over land; dat ook de meeste Ma-haar zouden konnen aflossen.
der meccassaaren met 20 vaartuigen al vertrokOok vertrok hy den 25 September na
ste Macaf-

ken waren, en dat nog 200 koppen henCambello met een jagt, waar in hy talk, saaren.
stonden te volgen , waar mede Kakialisteen en 50 slaven medenam, om op de
eenen Sibori Bapa, als vyfde gezant, aan SiboriZuider-heuvel Baycole een Reduit, aan
den Koning van Macassar, met verzoek Bapa gaatider zyde 4o voeten breed, af te steken,

als gezant
van een nieuw ontzet van volk, dagt tewaar toe aanstonds alles is in 't werk ge- na Macas¬
zenden. Verhalende ook, dat een grootsteld. sar.

gebrek van levensmiddelen onder henDe grondslag gegraven, en de eerste
VeaS.steen door zyn Ed: zelfs gelegt zynde,

Ook quam zekere Intsje Malim eenwierd ’t werk met allen yver begonnen, Maleyer, met zyn vrouw, en 2 Hitoee-waar toe Kimelaha Loehoe zelf al vry ne-
sen, overloopen, die alles, wat die pi-drig de hand leende, terwyl de Inlanders
nang-drager gezegt had, bevestigden;meer kalk branden zouden.

daar
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1642. daar by voegende , dat die van Hi-

toe aan die van Wawani dagelyks
kost toevoerden. Dit bevonden de on-

zen waar te zyn , alzoo zy in de Ri-
vier van Peilissa, op Caybobo, 2 Co
racora’s van die van Mamalo bezig von-
den, om Zagoe voor die van Wawani te
poekelen, die zy nevens veel andere vaar-
tuigen der vyanden namen , brengende
II gevangenen , daar onder 3 Orang-
Kaja’s van Mamalo, en 1 van Hitoe La-
ma, mede, die alle in de keten geklon-

ken, en op Cambello aan ’t werken ge
zet wierden

Daar roestten op Kelang ook noch
eenige vreemdelingen ; weshalven daar

eenige Coracora’s na toe voeren, die de
zelve, daar onder eenen Intsje Bori, in de
Rivier van Salatti vonden. ’t Volk, uit-

genomen een, die zich dood vogt, nam
de vlucht, en zy kregen een schoon

nieuw vaartuig , dat zy na Cambellc
bragten, en daar een chaloep van maakten

Niet lang daar na quamen die van
Henneheloe , Hennelale, en Hennela

toea, drie dorpen in 't Zuiden van Ne-
gri Lima op de kust van Hitoe, en de
andere van ’t gespanschap Ceyt (die op
Alang geweest waren om te raadslagen
met een vrcdc-vaan alleen by ons, alzoo

die van Alang hardnekkig bleven, ver-
zoekende vrede met ons te maken. Men

wees hen voor eerst af, ter tyd toe, dat

zy met gevangene vyanden quamen, of
welke zelve voorwaarden ook die var

Anin gehoord, en weer te rug gezon-
den wierden. Zy gingen daar op met
hunne Coracora’s op die van Wawani
kruissen, om koppen te krygen, dat juist
ten eersten niet gelukte , alzoo Kakiali
al zyn volk na boven geligt, en maar
373 Macassaaren op strand gelaten had
die maar zochten door te breken, en na
huis te keeren.

Die van Locki, en Anin, dan preuven
tot ons genoegen gegeven hebbende,
wierden vooreerst in genade op die voor
waarde aangenomen, dat de Heer Land-

voogd alle de hoofd-zaken met hen af
doen wilde, als hy voor hun dorp ko-
men zou.

In November quamen 22 vaartuigen
van ’t Eiland Key sonder Banda behoo¬
rende) met velerlei waaren in Amboina.

en voor ’t Kasteel, genegen zynde die
te verkoopen.

De Landvoogd had ook Kimelaba

Lochoe, en den Pati van Cambello, Te-
belia, na ’t Kasteel genomen, om hen
wat vermaak aan te doen. Zy wierden

met ; kanon-schooten, en twee charges
musquetten ingehaalt.

Men stond dezen Pati toe tweomaal

na Wawani te gaan, om zyn vrouw en
leinderen te bezoeken, en met eenen Ka¬
kiali te sondeeren.
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1642.Hy gaf breed van zyne genegenheid
Des laat-tot de vrede op, doch zey, dat hy al

stens ver-
leen noch door de Macassaaren, en doo

rigtingby
Dayn Mengapa, belet wierd, die 't strand Kakiai.
van Wawani bezet hielden, en maar na
goede gelegenheid wagtten, om met hun-
ne vaartuigen , die vol nagelen waren,
te vertrekken.

Men zond hem dan noch eens na bo-

ven; doch toen bragt hy tyding dat Ka-
kiali weer op nieuw den oorlog tegen de
Hollanders gezworen, en geen andre

gedagten had , dan daar by te blyven;
en dit was best te gelooven.

Vaartui-In de Rivier van Telleboan op Jahoe¬
gen derli, lagen 4 Macassaarsche vaartuigen, Macassaa-

waar op de Heer Demmer een aanslagren ot
maakte, doch alzoo zy opgehaald, met Telle-
steenen gevuld, en door genoegzaam boan
volk gedekt waren, viel hier niet aan te
doen, te meer, alzoo zich de 10 Ley-
timorsche Coracora’s, by zyn Ed: me
degenomen, overal buiten schoots hiel-
den.

De Heer Landvoogd hekelde hen
walcker daar over; doch zy konden dit
veel beter, als een kogel, verdragen. Hy
vertrok dan zeer misnoegd na Hila, dog
liet de Rivier met een jagt en 3 Coraco-
ra’s bezet

Hy gaf ook op Hila, Loehoe, en alle
ieuwe

andre nagel-comptoiren , aan de koop
nagel-in.

lieden een nieuwe instructie, hoedanigstructie
aan dezy de nagelen te ontsangen hadden,te
Kooplie-weten, niet meer gelyk bevorens, met
den op de

steelen en vuiligheid, maar droog, en
comptoi¬

zuiver. ren gege-
ven.Terwyl de Heer Landvoogd Manipa

visiteerde, en Kimelaha Loehoe by zich
nad, vicl 'er een gesprek tusschen Pati

Heli, broeder van Sengadji Cowasa, en
tusschen den Kimelaba, in 't welke hy
die ’s jaars te voren in Ternate geweest

was, aan den Kimelaba blyken liet, dat
hy niet weinig in ’s Konings ongunst
stond. Hier op zei de Kimelaba tegen
den Heer Landvoogd, ik weet wel, dat

de Koning al de schuld op my zoekt te
leggen, om my maar uit de wereld, en
tot geen levenden getuige lvan zyne be¬
velen, tot nadeel van de E. Maatschap
py te hebben; maar ik zal uit acht brie Koning
ven van hem toonen, dat ik niets bui Hhamza ;

dubbel¬ten zyn last gedaan heb, waar uit UEd.
hertigheitdan ook des Konings dubbelhertigheid,
uit ver-

en myn oprechtigheid, blyken zal scheide

Hy haalde daar op die brieven voorbrieven.
den dag, en uit de eerste bleek klaar.
dat hy de daad van Leliato, wanneer hy
ons, onder de Heer Lucassoon, lha, en
Mahoe afgenomen had, prees, met bevel

van die aan te houden, in plaats van
Noessanivel, ’t welk den Koning oor-
deelde , dat hem door ons onthouden
wierd.

Uit
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Uit den tweeden, onder de Heer Gysels

geschreven, bleek klaar, dat hy ’t ko-
men der vreemdelingen op zyne stran-
den, en hunnen nagel-handel aldaar vol-
slagen goedkeurde , alzoo zy wel drie-
maal meer tol, als de Nederlanders, op-
bragten, staande in twyffel, of hy lie-
ver de Hollanders, dan de Javaanen of

Maleyers, aannemen wilde
Uit den derden, ontrent dien zelven tyd

gezonden, bleek, dat de Kimelaba, en
die van Hoewamohel, de vreemdelingen
niet alleen mogten aanhalen, maar hy

tebelastte ook hen van kost, en drank
voorzien.

De vierde hield meest het zelve in
De vyfde deed blyken, dat hy, de Hol¬

landers toen van nooden hebbende, ook

te dier tyd verbood de vreemdelingen
aan te haalen; doch gebood den Kime-
laba, en de Orangkajas egter de bhaar
nagelen op 100 Ryxdaalders te houden,
gelyk de vreemdelingen dit betaalden.

De drie volgende hielden niets tot ver-
schooning van den Kimelaha in, dog hy
zeide, dat 'er noch een brief aan hem
van den Koning door Sengadji Toebans
zoon gezonden, en dat die met lood be-
slagen was, om, zoo zy Hollanders ont-

moeten mogten, dien in zee te werpen,
en te laten zinken ; welke , brief hy

zou tragten te krygen, en ons over te
leveren.

Men ley te dier tyd ook in de nieuwe

vesting op Manipa allereerst een Onder-
koopman, Johan Comans genaamd, om
de nagelen te ontfangen, van welke
men op dat jaar 100 bahara’s kreeg.

In dit zelve jaar kreeg den Heer Land-

voogd schryvens van den Koning, dat,
aangezien hy Kimelaba Lochoe voor een

afvalligen schelm hield, men den jongen
Madjira, met alle de Orangkaja’s, na
Ternate zenden zou, om hem in zyn
plaats als Stadhouder aan te stellen, al-
zoo hy een rechten nazaat van den groo-
ten Roebohongi was, en een goeden reuk

by de onzen had.
Den 28 November deed de Heer

Demmer alle de Coracora’s voor Wawa-

ni opbreeken, alzoo zy het daar wegens
de lager wal niet langer zouden konnen

harden; doch eer zy t'huis quamen, na-
men zy zeer gelukkig de dorpen Nau en
Binau, beide op een steilen berg byeen-

gevoegt, in, zonder daar een man voor
te verliezen.

De vyanden wierden gedwongen hol
over bol van de steilte af te springen, en
een grooten buit van nagelen, gongen,
en andren huisraad, agter te laten.

De nagelen, alzoo men die toen niet
afdragen kon, wierden verbrand , van
welke ’er wel 100 bahara’s waren, doch

den anderen buit sleepten de Inlanders
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na hunne Coracora’s, nevens 9 koppen,
en 2 gevangenen, daar bekomen, ter-
wyl zy, die beneden gebleven waren,
zoo veel nagelboomen, als zy begaan
konden, bedorven hadden.

Dit was een groote veder uit Kakialis
steert.

De Heer Landvoogd van daar na Locki

vertrokken zynde, bevesligde op den 2
December de vrede,  maanden te vo-

ren met hen aan ’t Kasteel begonnen,
met hun Orangkaja, en oudsten, meest

op de zelve grond, en voorwaarde, ge-
lyk zy met die van Cambello aangegaan
was ; begerende ook, dat zy al hunne
werken afwerpen, en op ’t strand van
Pawayl zouden komen woonen.

Dus was nu geheel Hoewamohel met
ons bevredigt, schoon de Inlanders zelf

nog eenige kleene geschillen, ons niet
rakende, met malkanderen hadden, als,
dat de keene dorpen de nagelen op Loe-
hoe niet wilden komen wegen, om geen
schyn te geven, als of zy onder hen ston-

den.

Hy vertrok van daar over Caybobo na
Hatoenha, welken laatsten OrangKaja hy
sterk overhaalde, wegens dat zy Rakioli
in ’t geheim met Zagoe gespyst, en die
ait de bosschen van Caybobo tegen hun
wil en dank gehaald hadden; dat zy nog
dorsten loochenen, hoewel wy daar wel
af verzekerd waren ; doch om de rust

moest men daar van zwygen, zeggende
alleen, dat men naeuw op hen passen, en
zich ider derhalven wel wagten zou.

Na dit alles verricht te hebben keerde De Hee-
die Hoer na huis, doch, alzoo hy op de Demmers
coracora van Kilang was, voer hy met t'huis-

komst o-de zelve na de Zuid-zyde van Amboina,
ver ’t ge-

en quam over Kilangs gebergte weer aan bergt-
’t Kasteel; belastende aan die van Ho- van Ki-

toemoeri haren hoogen en steilen berg, lang-
tot nog toe by hen bewoond, te verla-
ten, en beneden te komen woonen.

In December kreeg men berigt, datVoor-ad¬

vys van ’tde Heer Caan met een goede Vloot in't
ntzetbegin des volgenden jaars stond hier te
an dekomen, met last aan den Heer Land-
Heer

voogd, om de Hongi zoo vroeg het mo aan

gelyk was by een te roepen, en hem by
Boero af te wagten, waar door de In-
lander, schoon eerst van een zwaren togt
t’huis gekomen, en nu midden in zynen
nageloegst bezig zynde, al weer aan ’t
scheppen moest, om in’t laatst van De-

cember in de Coescoes-bacy op Way-
poetch te wezen.

De Heer Landvoogd ging met 2 jag-
ten uit, om die Vloot te ontmoeten.
doch hy verviel op Lessidi door den ster-
ken Westen-wind, daar Kimelaba Lochoe

met &8 Coracora’s van Boerc, en 1 van
Kelang, die voor ’t wagten, war sreen
voor de Reduit op Cambello aanbragten,
verscheen. Men
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Men klaagde hier ook weer over den1645.
Klagten Pati van die laatste plaats, dat hy vuile

over den nagelen leverde, en vreemdelingen ver-
Pati van
Cambel- borgen hield, waar over van den Land-

voogd aangesproken, verschoonde ny zigl0.
Bericht van ’t eerste; doch gaf 2 Macassaaren o¬

wegensde Macasver, die ons den regten toestand van Wa-
wani ontdekten, namelyk , dat 'er nusaaren,

nog 200 Macassaaren, 30 Boetonders, en&amp;c. en

van Ka- 40 Maleyers, op dit strand lagen, en dat
kiali. de ryst daar zeer dier was. Dat Kakiali

zich op den berg, en al de toewegen wel
gestopt hield; hebbende noch Astukken,
veel bassen, en a potten kruit.

Op ’t gerucht van deze Vloot quamen
die van Mamalo , om zich met ons te

bevredigen, dat zy, na veel smeekens,
in December verkregen; hoewel zy, als
schelmen, niet na lieten Kakiali noch van

spys en drank te verzien, dat ons door
een overlooper gezegt wierd ; ’t geen
ook oorzaak was, dat wy geen dorpen
meer in genade wilden aannemen, al-
zoo wy zagen , dat alles maar bedrog
WaS

Men zey ook, dat Kakiali al zyne goe-
deren tot geld gemaakt, en het zoo ge-
schiket had, om, als hy ’t niet langer
harden kon, na Boeton te vlugten.

Den 18 Januari 1643 ontmoette de
A. 1643

Heer Demmer de Vloot van den Heer
ontinoc

de Heer Caan by Boero, van waar zy te zamen
Demme na Wawami t'zeil gingen, gevende in 't
de Vloot voorby zeilen aan Crayn Mengapa de laag,
van de

iepen toen voor Hila, daar men ook deHeer

Caan bi Coracora’s ontbood, zy quamen er, dog
Boero met groot gevaar, alzoo het daar een la-

ger wal was, waar door zy al 2 Cora-
cora’s verloren hadden, en weinig kon-
den uitrichten, hoewel des Zeevoogde

Die hie meining anders goed was. Men liet de
als Super Vloot dan voor Hitoe, en de Heeren
intenden togen zamen na ’t Rasteel, daar men de
&amp;c. van

auchorisatie van de Heer Caan als super-de Oost

intendent, Veldheer, en Zeevoogd derkomt.

Oostersche gewesten, heeft voorgelezen
Den II Februari quamen ’er met hetKimelaha

schip Grol brieven uit Ternate van deLoehoe

met zyn Heer Landvoogd Seroy, en van den Ko¬
geslagt ning, nevens een geheime brief aan den
door den

Heer Demmer, waar in de Koning be¬
Koning

metgeerde, dat men Kimelaba Loehoe,gevon-
nist. zynzyn geheel geslacht, te weten,

cnmoeder, zuster, broeder, zoon

Kaitsjili Laxamana , wegens hare ge¬

pleegde schelmstukken, en ontrouw zoo
tegen den Koning, als tegen de E. Com-
pagnie, in Amboina ter dood brengen,
alle hare goederen voor den Koning ver-
beurd verklaren; en dat men MadjiraMadjira

en de O¬ met alle de Orangkaja’s, en Kipati’s na
ran;Ka- Tcrnate zenden zou, om een nieuwen
ja’s, na Kimelaha voor te stellen.
Ternate

Men hield dit vonnis des Konings voorontbo¬

Kimelaba Lochoe vooreerst verborgen, al-de n.

II. DEEL VAN AMBOINA.
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zoo men hem nu noch van nooden had, 1643.
om de landvolkeren te verzamelen , en
Wawani te belegeren, om ’t welke te
meer te bedekken, men hem zeer min
nelyk in alle gelegentheden behandel¬
ae

Men ontdekte in Januari een schendig Verraat

op Cam-verraad, by twee Macassaaren op onze
bello ont-vesting voorgenomen, aan ’t welk men
dekt

den Pati Tebelia, en alle de Cambelle
zen, schuldig hield, waar van wy te
meerder gedagten kregen, om dat hy na
deze ontdelking niet meer by de onzen
dorst komen.

Men kreeg een van die twee schel-

men, en 3 van zyne medepligtigen, als
ook den Kipati van Cambello, met eeni-
ge van zyn volk, gevangen, en men
voerde S van hen na ’t Kasteel. Zy dor En de

aschuldig-sten’t feyt alle zeer stout ontkennen,
sten tenzelf gepynigd zynde, bleven zy daar by
leele ge-

doch men had klare bewyzen t'hunnen
straft

laste, waar op ’er z ter dood, en 6 tot
de keten zyn verwezen, welk vonnis den
14 April is uitgevoert, na dat een der
gedoemden het feit voor zyn dood noch
bekend had.

Ondertusschen maakte Kimelaha Loe-

hoe met Madjira een aanflag op Negri
Lima, gelyk ook die van Larike op A¬
lang; doch het waren beide maar losse

schermutzelingen.
Wawani’sDe toestand van Wawani was in dez
laatstetyd vry slegt: want maar 2oo Macassaa
toestand.

ren lagen aan ’t strand in een groote lan

ge vesting, die twee bolwerken na de Zee-
kant had , waar in zy f gelade bassen,
nevens veel andre die op de grond lagen.
30 slegte musquetten, en zeer wemig
kruit en lood hadden , wagtende maar
na bequame gelegenheid, om weg te ra-
ken, waar toe zy 6 nieuwe Coracora’s

en 14 andre vaartuigen klaar hielden.
Aan den opgang des bergs was noch een
vesting, waar in Kaitsjili Boeton met de
Boetonders, doch immers zoo slegt voor-
zien, lag

Hooger op, boven op den berg, hield
zich Kakiali in een redelyk groote vier-

kante vesting, waar in 5 slegtgestelde
stukken waren, en noch 2 andre nevens

een groot Falkon boven in't dorp; dos
alles zag zoo bouwvallig en jammerlyk
slegt 'er uit, dat hy het daar niet lang in
harden kon.

De HeerDit dreef den Heer Demmer aan, om
Demmerin April de Hongi te verzamelen, waar
verwoestmede hy eerst de nagelboomen alom oy
eenige

de kust van Hitoe begon te bederven dorpen

en nagel¬de verlatene dorpen in koolen te leggen
bosschen,en vooral Tehalaa, Nochali, Ceyt,En
op de kustLebelehoe, als naast daar aan gelegen,
van Hi-

te verwoesten toe.
Het zelve liet men den Commandeur,

Frans Leendertszoon Valk met 8 Com
pagnies
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pagnies soldaaten, 150 matroosen, en
200 zwarten in de bosschen van Mama-

lo, en Capaha, en tusschen Mamalo en
Hitoe Lama doen, om den vyand alle
toevoer van nagel-en clappus-boomen af

te snyden, meinende de onze in 8 of 5
jaaren weer andre goede nagelboomen te
konnen hebben, als zy maar wilden, dat
men juist by de uitkomst zoo niet bevond
waar uit naderhand die groote schaarsheid
van nagelen ontstaan is.

Die van Negri Lima lieten ons weder

ernstig om vrede verzoeken, alzoo zy
bespeurden, dat zy het aldus niet lang
konden harden, daar by voegende, dat
Kakiali nu ook genegen was om af te
komen, en zelf des Landvoogds voeten
te willen kussen, als men maar volk om
met hem te spreken, en gyzelaars zen-
den wilde ; doch men wilde hen niet

hooren, om dat men bevonden had, dat

zy ons dan veel meer quaad, als goed,
deden.

De Heer Demmer verscheen den laat-
sten April met zyn Vloot voor Wawani,
cischte de Macassaaren noch eens op,
onder belofte van hen onbeschadigt, dog
zonder nagelen te zullen laten vertrek-
ken, die men hen aanbood tegen de ge
zette prys te betalen, dat maar ; verlies
was ; doch alzoo hy geen antwoord
kreeg, en niet lang talmen wilde, liet
hy aanstonds sterk op hen canonneren
en met handgranaten zoodanig begroe-
ten, dat het nu tyd begon te werden.
om hen te bestormen, alzoo men al een

fraeie bres gemaakt had

Men ging dan den 2 Mey met 3 troe-
pen ’er op los, waar van de eerste,
Compagnien soldaaten , 8o matroozen,
en 300 Inlanders, sterk door den Com-
mandeur Valk, op ’t Wester-bolwerk
aangevoerd wierd. Capitein Outgerssoon
even sterk, doch maar van 200 Inlanders
voorzien, zou op 't Ooster-bolwerk aan
vallen.

Het derde gedeelte met hunne Cora-
cora’s (waar mede ook de andre den stryd
ondernamen, zou met een diergelyke
magt door de Kimelaba's Loehoe, en Mad¬
jira’s volk, onder ’t opperbevel van de
Heeren Caan, en Demmer regt op de
lange guardyn terwyl de andre bezig
met den vyand waren , werden opge
leid.

Ook deed de Lieutenant, Jacob Ver-
heiden, hier een goeden dienst, die op ei¬
gen aanbod zeker heuveltje agter 't Oo-
ster-bolwerk met een Compagnie ’s nagts
innam, van waar hy in ’s vyands werken
schieten, en hen veel quaad doen kon.
Hy meende den 3 Mey ’er in te vallen,
doch dat ging zoo gemakkelyk niet, al-
zoo de Macassaaren uitvallende, hen zoo
dapper te rug dreven, en tot op dat heu-
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veltje ’er de onze meenden af te drin-
gen ; doch de Heer Zeevoogd Caan.
zond Verbeiden twee Compagnien te
hulp, die zeer gelukkig boven geraak-
ten, en alles herstelden. Daar op wiero
de aanval op ’t Wester-bolwerk met ka-
non van de schepen, en met vuurmor
tieren zeer ernstig begonnen, waar op
de onzen wel sterk aandrongen, maar
de Macassaaren verweerden zich ook als
mannen ; doch moesten ’t eindelyk, al-

zoo zy het overal niet konden waarne-
men, opgeven, verlatende, na veel doo-
den en gequetsten bekomen te hebben,

hunne vastigheid
tNu waren de onzen meester van

strand , bevindende deze sterkte zeer
dik , hegt , wel voorzien van voetan-
gels, en byna onwinbaar, zoo dat zy
verwondert waren, dat zy die op dezen
morgen zoo spoedig veroverd hadden.

De vyanden waren na zekeren heuvel

gevlugt, van waar zy de onzen noch veel
hinder deden ; doch men dreefze van

daar, en vond veel nagelen in deze eige-
ne huizen, door hen zelf, eer zy ’er uit
trokken, in brand gestoken.

Men hield deze 2 heuvels met 4Com-
pagnien bezet, terwyl andere de vaartui-
gen der vyanden vernielden.

Den 4 May ging men met al het volk
op de Boetonse vesting los, van welkc
wy ten eersten meester wierden. Wy
vonden daar ook pakhuizen vol nagelen,
door hen zelf verbrand , op dat die in

onze handen niet zouden vallen.
Van daar peurde men den berg al ver-

der op , daar de onzen weer verscheide
dikke borstweringen en huizen, van den
vyand verlaten, en in brand gestoken
vonden.

Na de middag begon men aan de steil-

te te komen, alwaar Kakiali in 't hangen

van den berg een vaste battery met3
stukken, en 3 bassen voorzien , vlak,

om langs den weg te schieten, geplaarst
had, waar door wy ten eersten eenige
dooden en gequetsten, hoewel meest
door onvoorzigrigheid der onzen, bequa
men ; egter wierden de vyanden daar ein-

delyk door onze handgranaaten uitgedre-
ven, zoo dat zy al hun geschut en na-

111—gel-pakhuizen, na die eerst in brand
Ditstoken te hebben, moesten verlaten

ge¬was wel veel, maar nog niet alles
wonnen. Men wierp heel onvoorzigtig
die battery , die ons nog zeer wel had
konnen dienen, om verre, om dat men
meinde, dat de schrik nu al genoeg in
den vyand was, daar het nog niet eens
zoo slegt met hem geschapen stond

Men zond dan eenige Compagnien, Ons
om de bovenste vesting in te nemen, daar volk vo9
veel pagars, en steene muuren, rondom wawan
waren ; ook wierp men daar in zeer sterk te rigge-

met dreven
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1643. met granaaten ; doch de vyand, eenen
uitval doende, dreef de onzen zeer ver-
ward van boven na beneden, waar door
wy 8 dooden en 43 gequetsten bequa
men , dat een groote verslagenheid
baarde , hoewel dit verlies niet weer-
dig was, om ’er af te reppen. E-
egter (dat immers bespottelyk was
dorst men geen volk ’er meer op af zen-
den. Men verdierf, en vernielde dan al-
leen alle de veroverde werken, en men
keerde, als of men wonderen uitgeregt
had, weder na ’t Kasteel, latende ’t ge-
zag over de Vloot, die op de kust van
Hitoe bleef, aan den Commandeur Valk

Die van Mamalo, en Negri Lima.
vernieuwden wel hun vorig verzoek,
om in genade aangenomen te werden;
doch men wees hen weder af, tot zy

blyken van hunne trouw voor ons , en

van eenig loffelyk stuk, tegen den vyand
gegeven zouden hebben.

Wy hoorden ook van een overlooperDapper

ieid de dat de Macassaaren alleen het werk in
Macassaa alle die stormen gedaan, en dat de Boe¬
ren.

tonders, en Hitoeesen ( of 4 uitgezon
ders) niet het allerminste verricht, en
dat de eerste 30 dooden, en 50 gequet-
sten bekomen hadden, dat Maralo Mar-

gano, die hun hoofd ten tyde van de storm
geweest was, en Capitein Mangikoero een
van die twee schelmen, die dat laatste

verraad op Cambello voorhadden, dood
gebleven waren. Patiwani was in zynPatiwa

been gequetst, Iman Ridjali in zyn geiii en

Rdjali, zigt gekapt, al hunne nagelen en levens-
gequetst. middelen hadden zy zelf in brand gesto-

ken, zoo dat zy nu van wortels, en bla-
deren van boomen leven moesten, dies

hen de honger in 't kort dwingen zou,
om zich over te geven, dat zy al zou-
den gedaan hebben, zoo Kakiali alleen
het niet belet, en gezworen had, met

de Nederlanders geen vrede te willen
maken.

Den 14 May 1643 beriep de Heer
Kimelaha

Caan alle de OrangKaja’s aan het Kasteel.Lochoe

afgezet zooom de quade gerugten, als of wy voor
en Madij Wawani zoo veel volk verloren hadden,
12 2l5 te dempen, als ook om nu den brief des
Stadhou

Konings wegens ’t afzetten van Kime-derver

Mlaart. laha Loehoe over zyne gepleegde ontrouw.
en ’t voornemen van zyn Hoogheid om
Madjira in zyn plaats aan te stellen, en
hen daar nevens bekend te maken, dat

zy met zyn Ed. (de Heer Caan) na Ter-
nate zouden moeten, om daar Madjira

door den Koning, als zynen Stadhouder,
te zien voorstellen.

Na ’t scheiden van deze vergaderingKimelah-

Lochoe, nam men Kimelaba Loehoe, en zyn stief-
en Aki-

broeder Fatiwani, of Akiwani, gevan
wani ge- gen, en men wenschte den jongen Ma¬
vangen

djira geluk, vermanende hem de voetgenomen

stappen van zyn vader Sabadyn getrouw

EK N. 139
na te volgen, en ons verder helpen ’s 1645.
Konings wil uit te voeren, met het op-
zoeken en overleveren van ’t geheele
huisgezin, en alle de goederen van Ki-
melaha Loeboe, en van den reedsgestraf-
ten Mardessa, om die na den Koning te
zenden. Ook maakte zyn Ed. de Orang-
Kaja’s bekend, dat zy met hem op een
schip konden na Ternate gaan, en dier-
halven geen Coracora’s behoefden mede
te nemen.

Als me-Men nam nu ook gevangen zekeren
de Co¬Codjali, om dat zyn vader, de Sengadiji
djalivan Roemah Ite, ’t Eiland Amblauw met

geweld na zich had genomen, niet tegen¬
staande Koning Hhamza de Amblauwers

voor vrye lieden verklaard, en aan de
zelven een eigen Sengadji gegeven had.

Toeloecabesi zond den 19 May een zy-
ner broeders, en eenige Orangk aja’s van
Mamalo, en van 2 campons van Hitoe
Lama, om weer om vrede te verzoeken;
doch men zei hen, dat men daar in niet

treden zou, voor Toeloecabesi zelf 'er by
WaS.

Die van Negri Lima, hunnen ywer voor
ons tegen den vyand nu betoond hebben-
de wierden op de oude gronden in ge-
nade aangenomen , belovende alle con-
tracten te zullen houden, ons de nage-
len alleen te leveren, met ons te schep-
ven , en verder alles, dat ware en ge-
trouwe onderdanen pauste, te zullen doen.

Het zelve wierd ook aan die van Ceyt,

Hahoetoena, en de verdere van ’t gespan-
schap Ala, den 28 dito toegestaan.

Toeloecabesi quam eindelyk ook af, zeg-
gende door ’t gemeene volk tot den af-
val gedwongen te zyn ; en beloovende
zyn best te doen, om Kakiali mede te doen

Kakialiafkoomen. Dc Zeevoogd Caan nam hem
nogmaalsin genade aan; doch toonde zich weinig
geson-

aan hem, of Rakial;, gelegen te laten leert, om
alzoo by hen nu genoegzaam voor over af te ko¬

wonnen hield; maar stond hem egtermen
toe, daar henen te gaan, te meer, alzoo
hy by Rakiali's weigering, ons egter van
’t overkomen van eenige dorpen verze-
kerde. En zoo hy nu nog overkomen,
schuld bekennen, en zich onderwerpen

wülde, dat men hem dan in genade weer
aannemen zou

Den 3 Juni wierd de Kimelaba Loe- Verschei-
hoe ’s moeder, Djouw Bay genaamd, zynde van
vrouw, zuster en dogter, mitsgaders de Kimelaha

Lochoes
vrouw van des Rimelaba’s halve broeder

ag
Akiwani, met eenige slaven en slavinnengevangen
en met hare goederen, zoo als die doorgezet.
Madjira op Cambello bekomen waren,

opgebragt. Zyne dogter wierd door de
uffrouwen statelyk ingehaald , om dat
zy Koning Hbamza's byzit A. 1638 ge¬

weest, en hy gelast had, haar na Ter-
nate te zenden; dog de andre wierden in

’t Kasteel gevangen gezet.
S 2 De
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De Koning belastte de zelve, als de

voornaamste oorzaaken van alle moeje-
lykheden, en onrust in Amboina, te
weten , den Kimelaba, nevens zyn
moeder Djouw Bay, zyn zuster Fa-
tima, en zyn halve broeder Akiwani, als
ook een snooden roervink, den Hambe

Radja Birabi, die op Boero en Amblauw
vcel quaad uitgerecht had, het zy op
Batavia, of noch liever hier, ter dood te
brengen. Daar op zyn die vier eerste
perzoonen ter dood verwezen , en den
17 dito voor de poort van ’t Kasteel, op

het plein, opentlyk onthalst, en de li-
chamen, na dat zy ten toon gelegen had-

den, door Sopi aan den rooden berg be-
graven.

Dog de zee, die al hunne schelmstuk-
ken niet afwasschen kon, hen na de dood

nog geen rust latende, heeft met 'er tyd
hun graf weggespoeld.

Na Akiwani's dood quamen nog nieu¬
we klagten tot zynen laste, dat hy de O-
rangkaja’s van Laala, en Locki, ver-

boden had af te komen, of na imand,

te luisteren, gelyk hy hen ook van ge-
weer voorzien had.

Toeloecabesi quam den 24 dito met den
Hhoekom Tammatelo, Pati Toeban, Toeto¬
bato, den jongen Healessi van Kaytetto.
en 40 jonge gasten, aan ’t Kasteel, die
om vergiffenis verzogten; doch men zei
hen, dat zonder Kakiali’s verschyning 'er
niets stond verrigt, nog geen genade aan
imand bewezen te werden; ten ware dan

dat zy hem ons overleveren, of hem en
de Macassaaren dood konden flaan. Zy

bedagten zich a dagen hier over, doch
konden tot geen ander besluit komen,
als om Kakiali te verlaten, en op ’t strand
te gaan woonen, verzoekende voor de
Macassaaren vry vertrek , dat hen ge-
weigerd wierd , alzoo zy dat, toen ’t
hen aangeboden wierd, verworpen had¬

den.

De Commandeur Valk, en de Ma-
oor Bontan, hadden ondertusschen eenen

aanslag op Kakiali 's werken gemaakt, en
meinden die den 25 Juni ’s nagts te over¬
rompelen; doch zy wierden gestuit, zeer
verward afgedreven, en hen dit zeer tot
schande gesproken, alzoo ’t niet paste
malkanderen, terwyl 'er over de vrede
gehandeld wierd, aan te tasten.

Door dit onvoorzigtig bedryf , en
door de Heer Caan’s forse aanspraak,
wierd alles weer afgebroken, en de ver-

vydering veel grooter, als te voren.
Die van Ceyt wezen ons 2 nieuwe

raartuigen, met welke Kakiali dagt te
vluchten; doch zy wierden, nevens nog
3 andre, die de Macassaaren in de Ri-
vier van Lebelehoe dagten klaar te ma¬

ken, vernield, en Lebelehoe door de
onzen bezet, om ’er den vyand uit te

NSCHE
1643.houden.

Die vanDie van Alang, geen ander middel
lang

wetende, om vrede te maken, schoter
iliboy

hun eige makkers, en onder andre; Ma- Assaloelo

en Wak-cassaaren onder de voet , wier hoorden
casihoe,zy nevens 2 gevangenen by ons den 18
in genade

Juni bragten, verzoekende nu dog be-
ten derde-

genadigd te werden welk verzoek zymaal aan¬
ook voor die van Liliboy, Assaloelo, en genomen
Wakkasihoe, deden. De Heer Caan

sprakze zeer hard aan, zeggende dat zy,
lie zoo lichtveerdig het Christendom
verworpen, en ’t Moorsdom aangeno¬

men hadden, des doods, maar geen ge-
nade, weerdig waren.

Hy nam hen egter eindelyk, op hun
derde verzoek, op de oude gronden aan,
mits datze aanstonds beneden komen

voonen, al hun geschut over geven, en
den vyand alle afbreuk doen zouden; al

t welke zy beloofd, dog al weer trouw-
loos behandeld hebben.

Niet lang hier na vertrok de HeerDe Heer

ansCaan, oordeclende, dat ’t land van Hi-
vertrcktoe nu meest in onze magt was, den
na Ter-

Juli met ’t schip Fredrik Henrik na Ter-
nate met

nate. Hy nam Madjira, en de Orang- Madjira.
PatiKaja’s van Loehoe, mede, dog Pati Cam-

Cambel¬
jello was op nieuw weer weg gevlugt

os vlnigt.
De Heer Demmer, zyn Ed tot ontrent Een hou¬

Cambello uitgeleide gedaan hebbende, te vastig-
neid opkeerde weer na de kust van Hitoe, en
eyt ge-ley cen houte vastigheid op Ceyt, alwaar
egt.die van ’t Oeli Leala byeen zouden woo-

nen, belastende ook die van ’t Oeli Nau,
Binau, Assaloelo, Wakkasihoe, Alang
en Liliboy, beneden te komen, en zich
ter plaatze, daar zy nu nog leggen, nede-
te slaan.

aderTerwyl de Heer Demmer op Hila was.
verzockverzogten die van Wawani weder om
van die

vergiffenis voor Kakiali, en zich zelven van wa¬

Zyn Ed. wilde hen wel , dog Rakiali waniom
en de Macassaaren niet aannemen; waar vrede af-

p zy dan weer afgewezen wierden. Zy geweten.
besloten derhalven, vol wanhoop, ’t ui-
terste nu te wagen.

Tammatela, die met een vaartuig dagt Tammi¬
te ontvlugten, quam schielyk te sterven, telas

dood, enDe dapperc Patiwani begaf zich metpatiwa-
de zynen na Capaha, om te zien, hoe ni’sver-
lang hy het daar uithouden kon, dat trek na

weer als een nieuwen oorlog gegeven -apand.
heeft.

Kakiali, geen kans ziende, om Wa- En ka¬
scali'swani langer te behouden , begaf zich
vlugt der¬zeer wanhopig met een enkelen Spanjaard,
waards.

die van ons over geloopen was, agter
Hila en Hitoelama, in weerwil der ge-
vaaren door zeer akelige wildernissen me-
de na Capaha, daar hy zich eenigen tyd
in een onbekend gewaad ophield, en
met de Orangk aja’s overlei , hoe men
maar best van ’t land, elders heen zou
konnen ontvlugten. Zyn voornemen was

op
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1643. op Macassar hulp by de Portugeesen,
Spanjaarden, en Engelschen, te verzoe-
ken; doch alzoo het tyd vereischte om
een vaartuig op Layn (gelyk belast was
klaar te maken, liet hy zich by nacht
met een Orembacy nogmaal heimelyk

na Tehclaa voeren , van waar hy den

berg op weer na zyne vesting trok.
De Spanjaard, die by hem was, zien-

de dat alles met Kakiali op’t einde liep
nam voor hem te verlaten, en door

bedryven van een klocke daad vergiffe
nis by ons te verdienen. Men beloof-

de hem , zoo hy Kakiali kon om hals
brengen, niet alleen die genade, maar
ook nog 200 Ryxdaalders daar boven,
het welk hy aannam uit te voeren.

Men zette hem dan den 16 Augusti
op ’t strand van Wawani, en hy quam
nog die zelve dag in Kakiali’s vesting,
hem wys makende, dat hy tot nog toe
in ’t bosch gedwaalt had. Hy had be-
vorens al een gat door de muuren, on

der de dorpel van Kakiali ’s slaapkamer,
gemaakt, waar door hy nu stil in de zel

ve kroop. Hy vond hem slapende, en
gaf hem de rest met eenige steeken, van
zyn eigen kris. Hy bleef terstont dood;
doch egter zoo stil niet, of men vernam
kort ’er na cenigen alarm van zyn vrouw
en kinderen, die wakker, en dit gewaar
wierden. Ondertusschen pakte Francisco
de Toyra uitvoerder van dit verrader-
stuk, zich ten eersten voort, mede ge-
nomen hebbende Kakiali 's partisaan, zil-
ver pinang-bekken, een bagge van zy-
nen tulbant, en een gouden ring, die hy
hem van den vinger gesneden had ; waar
mede hy den 17 Augusti weer op ’t strand
quam ; doch had werk, om de lyfwagten
van Kakiali, die hem al op de hielen wa-
ren, te ontvlugten.

Na dat dit pas uitgevoerd was, ver-
scheen de Heer Caan met den nieuwen

Ternataanschen Koninklyken Stadhou¬
der Madjira weder hier, en terwyl zyn
Ed., en de Heer Demmer, zamen op
Hila waren wierd hen de tyding van
Kakiali's dood gebragt

Men vond daar op goed , alzoo de
Spanjaard dit sterk aanraadde, om nu ten

eersten met de gansche magt de sterkte
van Wawani aan te tasten , alzoo daar
nu een groote verslagenheid was. Men

zond ’er den Commandeur, Reinier Wy-

brandszoon, met den vaandrig Gysberi
Moerlag met 230 soldaten, Inlanders, en
met eenige matroozen na toe , die den
21 den berg op klommen, en tegen den
dag voor de vastigheid quamen. Men

loste eenige bassen, en spatten op hen;
doch de onzen drongen met geweld daar
tegen in en wierden na een uur stor-
mens meester van de vesting, waar in zy

eenige uitgehongerde lieden vonden, die
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zy dood sloegen , dwingende de andren
van boven neder te springen, zoo zy in
onze handen niet wilden vallen. Veel
stierven van honger en ongemak in 't
bosch, en quamen elendig aan hun ein-
de.

Men vond in de vesting 4 yzere stuk-
ken, en 6 bassen, die zy lieten sprin-
gen, of vernagelen, en ’t gebergte af
smeten. Ook vonden zy veel goud, zil-
ver, en kostelyke kleeden, kisten, kof-
fers, gongen enz. waar mede zy, na 't
verdre verbrand te hebben, tegen den
middag weer by de onzen quamen. Men
schonk den buit aan ’t volk, en oordeel-

de het onnoodig , langer tyd te spillen
met de vyanden te vervolgen, alzoo zy
nu van zelf ons wel in de hand zouden
komen.

Men vertrok dan ten eersten over de
korte landweg weer na ’t Kasteel, daar de
beide Heeren den 23 Augusti aanqua-
men.

Den 5 en 6 September belei de Heer Commif-
ie vanCaan nog een vergadering, waar in zyn

Koning
Ed. de commissie en volmagt, aan zynHhamza
Ed., en ook aan de Heeren Landvoog- aan de
den hier doorden Koning gegeven, voor-Heer

Demmerlezen liet, behelzende, dat zyn Hoog
gegeven.heid aan haar Ed. magt gaf, om uit zyn

naam zyne landen in Amboina te bestie-
ren, regt te doen, mitsgaders alle we-
derspannigen te straffen, en om alles ver-

der, tot s lands welstand dienstig, te
verrichten.

MadiiraOok las men voor de acte, waar by
als Stad-Kimelaba Madjira, als Stadhouder ophouder

Loehoe, of anders als Se in ordre, aange-voorge¬
steld wierd. Men wenschte hem gesukstelt.
met een gouden keten, en vereerde hem
met 3 kanon-schooten.

HitoeeseIn deze vergadering verschenen ook
gercanten.als by indrang, de 3 Leytimorsche Ko
afgewe-

ningen met Cajoan, en de verdre gezan
zen.

ten van dat Oeli, die op genade en on-
genade afgekomen waren, om de vrede

te verzoeken; doch wierden afgewezen.
ter tyd toe, dat zy de voornaamste O-

rangkaja’s, nevens Pati Toeban, Pati-
wani, en Ridjali, aan ons zouden heb-

ben overgeleverd, om dan te zien, hoe
met hen te handelen. Zy waren hier o-
ver zeer ontzet, alzoo zy geen kans za-
gen, om die drie laatste vooral daar toe

te brengen. Ook kreeg Tanibitoemessen
een schrob, over dat hy zich met deze
zaaken bemoeide , die buiten hem wa-
ren.

Daar na openbaarde men ’s Konings De Kipa-
ti’s vannadre last en geheim bevel, waar by zyn Loehoe

Hoogheid begeerde, dat de Kipatr van Cambello
Lochoe , de Kipati en Imam van Cam-enz ter
bello, en Kaitsjili Laxamana, mitsgadersdood ge

doemtLeliato, als wederspannige ter dood ge-
doemd zouden werden.

S 3 Van
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1643.Nu waren ’er wel vecle, doch niet al¬Van dezen zaten by ons gevangen Der-

le de roervinken en stokebranden, uit demaboe, zoon van den gevlugten Kipati
wereld geholpen; dat ons de tyd, en devan Cambello, als ook de broeder van
gevolgen genoegzaam zullen leeren, alzooden Chatieb Lanoero van Bonoa , twee
uit de smeulende vonken kort daar na,groote voorvegters van Kakiali, die zelfs
een groot vuur ontstaan is, dat noch veelverscheide Nederlanders gedood, en daar
jaaren hier na in volle vlam geblaaktop geroemd hadden. Ook Pati Leka,
heeft.Kipati van Loehoe, de grootste aanzet-

De Heer Caan, meenende dat nu al- De Heerter van der Lochoeneesen opstand.
les in redelyke order gebragt, behalven Caans alDeze drie wierden als hoofdweder- te haastig
dat hy vry wat haastig van aard was, vertreknaspannigen tegen hunnen Koning ter dood
vertrok zeer schielyk met zyne Vloot na Bataria.verwezen, en over ’t plengen van veel
Batavia, terwyl de vyanden, die vanonschuldig bloed den 7 September op t
Wawani overgebleven waren , zich opplein des Kasteels onthalst, en op Ma¬
Capaha versterkten.djira’s verzoek ontrent Djouw Lochoe's graf

begraven.

HET DERDD SCEK

EERSTE HOOFDSTUK.

De Heer Demmer, schaft de regeering der vier Hoofden van Hitoe, en dien Capi-
tein, af. En verklaard de E. Maatschappy nu voor bare overheid. Hoe Cajoan, en
andre dit opneemen. Een Reduit op Amblauw gelegt. Iman Noessanivel op de Laha
geplaatst. Toeloecabesi spand weer met die van Wawani aan. De wederspannigen
weer afgewezen. Kaitsiili Laxamana elendig overleden. De Heer Demmer doet zyn
eerste Hongi-tocht. Vind verscheide dorpen op strand afgekomen. Zyne verrigtingen op
dien tocht Op Ceram, Kelang,enz. Madjira op Loehoe weer voorgesteld. Toeloccabesi ver-
laat ons t'eenemaal. De Heer Demmerdoet in cene maand meer, als alle zyne voorzaaten in
hun gansche Regeering. Van der Heiden neemd Tehelia, en Lawadyn, gevangen. A.
1644 Leliato op Batavia onthalst. Ternataanse gezanten, hier verscheenen. Tehelia,
en Lawadyn, onthalst. De Heer Demmers vrugtelooze tocht na Capaha. En bars be¬
scheid der wederspannigen. Capaha door de onzen belegerd. Ongemeene zware aardbeving
bier. Schadelyke gevolgen van dien. OrangK aja Baros begenadigd. Eenige Hoofden
van Alang, en Liliboy, onthalst. Zware boete van de Ambonsche Orangk ajas ,
door voornoemde gezanten ingevordert. Verscheide grooten na Ternate ontboden. Klagte
van de Heer Demmer aan den Koning. De Heer Demmers mislukte aanslag op Capa¬
ha. Van waar by met de Hongi na Ceram oversteckt. Zyne ontdekkinge en verrig-
tinge aldaar. Patiwani, en Swagers dood. Van der Meulen komt hier met eenig ont-
zet. Derde tocht van de Heer Demmer na Capaha. Leugens, den Koning door A¬
lonso Cardinosa in 't oor geblazen; door de Heer Demmer wederlegt Madjira na
Temate, met eenige grooten en Terbile, om zich over zekeren moord te verantwoorden,
De Hitoeesen, straf door de Heer Demmer aangesproken. Toeloecabesi’s goed voor-
nemen , veridelt. De Orangk aja Baros gevangen, en onthalst. Een nieuwe Capi-
tein Hitoe, en vier Hoofden des Lands, door de Hitoeesen aangesteld. De Hongi weer
voor Capaha. De Heer Demmer steckt over na Cambello. De Heer Demimer zet
Alfoereesen op ’t land van Hitoe. De Hitoeesen doen de koningen van Macassar,
Atsjen, en Tidore, om hulp tegen ons verzoeken.

verstond, dat 'er meer van eenen Capi-EHeer Demmer ging kort na
tein Hitoe, of de vier Hoofden des Lands,de Heer Caans vertrck Hi-
gesproken, veel min een aangesteld zoutoe visiteeren , vergaderde
werden, en dat zy nu geen andere over-alle de Orangk aja’s in de
heden, als de E. Maatschappye, en dennieuwe vesting van Ceyt by
Landvoogd van Amboina, hadden teeen, liet den ouden gevangen Healesst,
gehoorzamen; het welk ook haar Edelna een ernstige vermaning aan hem, en
heden op Batavia’t jaar daar aan bevealle de Orangk aja’s, om beneden te ko¬
stigd, en bevolen hebben, zelf die naa-men woonen, los, en zei hen ook aan,
men niet meer te gebruiken.dat, vermits Capitein Hitoe nu dood, en

Tegen het eerste, of ’t afschaffen van’t land van Hitoe door de E. Maatschap-
den Capitein Hitoe, hadden de Hitoee-py overwonnen was, hy voortaan niet
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1643. sen niet veel, alzoo deze Regent zyn oor-
Enver-spronk niet van de Amboineesen had,

klaard de maar door de Portugeesen ingevoerd was;
E Maat-schappy doch ’t afzetten van de vier Hoofden.
nu voor zynde de grond van hunne oude regee-

ring, en ’s lands eerste beginzel, was henhaaro
verheid. zeer onnangenaam

Wanneer de Hitoeesen dit aangezegt
wierd, was Tanibitoemessen niet tegenwoor¬
dig, maar had een groot festein op Hi-
toelama aan zyn huis, waar in hy, zoo
men giste, de gemoederen zogt te schik-
ken , om hem Capitein Hitoe te ma
ken.

De Heer Landvoogd, om dit nest en
hunne raadslagen ten eersten te storen,
trok na hem toe, deed hem zien, dat

zulke groote raadsvergaderingen by par-
riculiere lieden de E. Maatschappy niet
aangenaam, nog behoorlyk waren, en

zoo hy landzaaken te behandelen had
dat men dat met hem als Landvoogd,
en aan ’t Kasteel, doen moeff. Dat hy
ook diende te weten, dat men nu van
geen Capitein Hitoe, en van de vier Hoof-
den, meer wilde gesproken hebben, om
dat ’t land Hitoe nu Compagnies lanc
WAS.

De oude Cajoan zogt zich wel te
Hoe Ca¬

verschoonen, als of daar van geenjoan en
gehandeldandre di landzaaken , en, maar

opnamen was, om die van Mamalo tot afkomen
van ’t gebergte te bewegen; doch met
de uiterste verbaastheid hoorende , dat

'er geen Capitein Hitae, noch vier Hoof-
den, voortaan zoutsen mogen zyn, zoc
vraagde hy, of by dan geen meester over
het zyne, te weten, over het Oeli Ala

op Ceyt, blyven zoude, waar op zyn
Ed. hem kortelyk antwoordde, dat hy by

zyn komst op Ceyt hooren zou, wat daar
over bessoten was

Hy, en Toeloecabesi verzwolgen dezen
harden brok met een Moorsche geveinst-

heid ; doch waren in hun hert hier over

ten uitersten misnoegd.
Het was voor den Heer Demmer een

hacchelyke zaak,dit grootlid van den Am-

bonschen staat zoo schielyk af te zetten,
en de Amboineesche afgeknotte ader van
regering zoo gevoelig toe te schroejen;
doch ’t was egter iets, waar van alleen
de rust van de E. Maatschappy in deze
gewesten afhing , alzoo zy die anders
nooit te hopen had, weshalven het nood-

zakelyk was, dit eens met hardvogtig-
heid door te zetten, en den wispelturi-
gen en trotsen Hitoeëes te doen weten.
dat men zich niet langer wetten van hem
wilde laten voorschryven.

Van hier vertrok de Heer Demmer na
Amblauw, alwaar hy, volgens lang be¬
vorens gedaan verzoek van de Inlanders,
de plaats voor een sterke Reduit afsteken
liet, en heeft zelf den laatsten Septem-

K N. 143E
16472ber den eersten steen daar van gelegt,

zullende volgens ’t bestek 36 voeten in
’t vierkant zyn.

ImamHy ordonneerde den Imam Noessanivel
Noessani-ook, die tot nog toe ontrent het dort
vel op deNoessanivel gewoond had, aan de LahaL2p. e

te gaan woonen, om te beletten, dat de plaarst,
zwakke Christenen, te na by deze Moo¬

ren zynde, niet te veel met dezelve mog-
ten verkeeren, en daar door veel licht
tot dien Godsdienst overslaan.

Toeloecabesi, die dit afzetten van de vier Toeloe-
cabesiHoofden des lands niet verduwen kon,
spantvervoegde zich aanstonds by de overige
weer mer

wederspannelingen, en namze in zynedie van

Wawanibescherming, die op Capaha byeen ver
aan.gaderd waren, en had noch de stoutheid.

van aan den Heer Demmer dit als een stuk

waar toe hem zyn Wet en Godsdienst
De we-verbond, te doen weten. Cajoan sprak

lerspan-
nogmaals voor deze luiden, dog de Heer

nige weer
Demmer zeide, dat zy geen genade weer

afgewe

dig waren, alzoo zy de zelve, toen ze ten.

hen meer als eens aangeboden was, ver-
agt hadden. Wilden zy zich op genade
en ongenade overgeven, of wegvlugten.
dat konden zy doen, maar zy zouden
dan op zyn tyd hunne straffe niet ont-
gaan.

Ook waren by hen nog 50 Macafsaa-

ren, en daar onder Crayn Dipon, en Ra-
dya Mengapa, hunne twee Hoofden, be-
nevens Kaitszili Boetan, die zich m 't Za-
goe-bosch agter Sinalo ophielden , van
waar door de onzen verjaagd zynde, wa-
ren zy mede na Capaha by de andre op-
roermakers geviugt; na dat zy in't bosch
veel ongemak geleden, en verscheide van
hunne malckers verloren hadden, alwaar

Kaitsiili
ook Kaitsjili Laxamana, Kakiali’s schoon

Laxama¬
vader, door honger en vermoeidheid af na elen-

dig ge-gemat, eindelyk aan zyn dood geraakt
storven.Was.

De HeerDe eerste rechte Coracora-tocht, by
Demmerde Hecr Demmer gedaan, viel op den 18
doet zynOctober voor op welke dag zyn Ed
eerste

vertrok. Hy ging met 4oo man de va Hongi-
tocht.stigheden van Alang bezigtigen, die zi

boven in ’t gebergte gehad hadden. De¬
ze vond hy meest verlaten, en stak de
zelve in brand, van daar de kust van Hi-
toe langs scheppende, vond hy de meeste
dorpen, volgens zyn ordre, reeds van
het gebergte afgekomen, en alles schik-
kende om zich op ’t strand ter neder te
zetten.

Die van Lebelehoe, en Wauselaa. Vind

verschei-hadden zich by malkanderen op hun ei-
de dor-gen strand gevoegd, en verzogten daar
pen reeds

te mogen blyven, als zynde bevorens al op strand
tyd de groote markt van’t land daar ge- Teoceen.

weest. Dit wierd hen toegestaan; maar men
hunne verlatene dorpen op ’t gebergte
wierden afgebrand.

Het dorp Layn, te ver in 't gebergte
gehe-
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gelegen, om het te bezoeken, wierd
maar belast af te komen, en beneden te
woonen.

Den berg van Wawani ging hy mef
eenige bedienden der E. Compagnie, &amc
70 soldaaten, en 700 Inlanders, zelf
beschouwen, vindende daar in nog veel
bassen, en lyken, die hy na beneden smy-
ten liet, stak verder alles, nevens Teha-

laa, in brand, en quam, na een zeer on

gemakkelyke tocht, ’s avonds weer of
zyne Coracora.

Van hier stak hy over na Hoewamo-
hel, alwaar hy op Cambello hoorde, dat

de onzen den vlugtigen Pati Tehelia by
na gehad, en hem nog gequetst hadden.
Ook waren die van Cambello schuy
om af te komen.

Hy vertrok van daar na Assahoedi en
Lissabatta, en van daar weer na Kelang
belastende die van Assahoedi, met die

van Hennetelo te scheppen, en de Ke¬
langers, dat die van Salatti op ’t strand
moesten komen woonen.

Hy stond de Mampesen toe, de stoffe
tot het leggen van een steenen Reduit.
al lang by hen verzogt, en die op ’t stranc

van Tomilehoe te leggen, alzoo de hou-
te Baricade meer moeite van hersteller

gaf, als zy weerdig was
Men nam ook op Cambello vier O-

rangkaja’s van de Erangersgevangen, om
dat zy Tebelia gehuisvest hadden.
Op Loehoe wierd in een groote ver-

gadering Madjira als Kimelabu voorge
steld, en hen ook ’s Konings commissie
en last aan den Heer Caan, en den Am

bonschen Landvoogd, voorgelezen. Men
koos ook Gammasongi, om daar een stee

nen Reduit te leggen, en alles op Loe¬
hoe tot des Kimelaha’s verblyf te schik
ken.

De Heer Demmer belaste die van Loe-
hoe ook, zich voortaan met de kleene
dorpen niet te bemoejen, maar die op
haar zelven te laten, dat al de oude ge-
schillen tusschen die van Loehoe en Anit
afsneed

Hy stak van daar na Hitoelama over
bezag oud Mamalo, en Telleboan, beide
op ontoegankelyke steilten gelegen, waan
op te voren noit een Europeer gewees-
was; waar uit men klaar bespeurt, dat
deze Heer gewoon was door zyn eigen
en niet door eens anders oogen te zien.

Hy deed hunne vastigheden sloopen,
en belastte hen beneden te komen woo-
nen.

Toeloecabest, die de vluchtelingen van
Wawani, of hunne Hoofden, in zynt
bescherming genomen, en geherbergi
had , dorst niet af komen, terwyl Ca-
joan bezig was een collecte over de gan-
sche kust van Hitoe te doen, om daar
door, was ’t mogelyk, nog genade voor

ENSCH
hen te verwerven.

De Heer Demmer bezogt ook ouc
Liën, mede op een steil gebergte gele
gen, wiens inwoonders maar kort te vo¬
ren van die van Mamalo waren afgeweken.

Hy belaste hen, en die van Way, af
te komen, en beneden te gaan woonen.

Daar na stak hy over na ’t Eiland O-

ma, bezag Hatoeaha, Cabauw, Caylo-
lo, en haar vesting Alacca, gelyk daar
na ook fhamahoe, dat hy zeer sterk van

dorpen boven op den berg vond, waar

op 'er agt, ider met een borstweering
van malkandren afgezonderd, lagen, die
hy om zeer goede redenen in wezen bly-
ven liet.

Die van Tochaha, op een steile klip
toen gelegen, liet hy mede daar blyven,
om dat zy zich in den laatsten oorlog zeer
standvastig gedragen hadden , doch hy
plaatste die van Sirisori op strand, bela-
stende dat zy ten eersten daar zouden ko-
men woonen

Hy bezogt ook Noessalaoet, en keer-
de, na ’t stellen der noodige ordre, den 16

November weer na ’t Kasteel, daar hy
na Oma’s andre zyde ook bezogt te heb-
ben, eindelyk aankwam, hebbende noc
maar agt man van zyn gezelschapby zich.
die hem hadden konnen volgen, alzoo
de andre door t sterk marcheeren afge- De Heer

Demmermat waren.
doetDus had hy in deze eene maand meer
in eene

als alle de Landvoogden voor zynen tyd
maand

gedaan, waar in hy nooit van imand ge meer, dan

alle zynevolgd is, en waar mede hy blyken gaf
voorza¬dat, schoon grys, en ontrent 60 jaren oud
ten in

hy egter noch een zeer vast en sterk manhunne

was, zelf boven zyne jaren , en bover gansche

regeering.de verwagting van alle, die hem kenden
In deze tusschentyd waren de voor

noemde Macassaarsche Hoofden ider me Staat

der Ma-een byzonder vaartuig na Macassar ge
cassaaren.vligt, van welker gezelschap echter nog

eenige met de Boetonders hier gebleven
waren, waar van ook nu en dan eenige
koppen door die van Leytimor uit de
Zagoe-bosschen opgebragt wierden.

De Heer Demmer dagt niet raadzaam

de gevluchten na Capaha aan te tasten.
zoo, om zyn kleene magt, als om dat hy
vertrouwde, dat zydoor gebrek wel zou-
den moeten afkomen, dat de tyd egter
anders leerde , doch dat zy zekerlyk ge-
daan zouden hebben, zoo ’er maar een

kleene deur van genade voor hen open
geweest was.

In December maakten zich de vier Vander
landelyke dorpen van Hoelong met Te- Heiden

neemdhelia diep in ’t gebergte vaft, alwaar Ca-
Tehelia,

pitein Jacob Verheyden hen met 60 sol en Lawa-

daaten belegerd, gestoord en Tebelia dyn, ge-
vangennevens Lawadyn, Imam van Cambello,

gevangen bekomen heeft. Zy wierden
ten eersten na ’t Kasteel gevoerd, daar

men

1643.



1644. men hen noch eenige maanden, schoon
hun vonnis van den Koning ’er al lag
zitten liet, in hope van die van Capaha
noch eerst tot afkomen te lokken; doch
daar volgde niets op.

A. 1644 deed de Heer Demmer een

bezending aan die van Capaha om af te
komen, die daar toe zeiden niet te zul-
len verstaan, voor en al eer men de ou-
de Regeering weer herstelde ; weshalven

zyn Ed: goed vond de Coracora’s tever-
zamelen, om hen by de eerste gelegen-
heid in April in hun nest aan te tasten.

Men kreeg by de komst der schepenLeliate

op Bata bericht, dat Kimelaba Leliato den laatsten
ont- November op Batavia onthalst, was.
halst. Kort te voren waren uit Ternate twee

gezanten aangekomen, Alonso Cardinosa.
en Almossarif Kediri genaamd; ook wasTerna
Madjira met de OrangKaja’s van Loe-

taanse ge
hoe, Tanihitoemessen en de verdre Hi-zanten,

hier ver- tocese Orangkaja’s, hierverschenen, om
schenen zekere vergadering by te woonen , by

welke goede gelegenheid de Heer Dem-
mer goed vond, Kipati Tehelia, en Imam
Lawadyn, ten schrik van andren, hunne

straf te doen erlangen
Zy wierden den 24 Maart onthalst,

Tehelia.

al hunne goederen aan den Koningen Lawa-en

dyn, ont-verbeurd verklaard.
halst. In deze zelve maand wierd ook een

jonk van ’t land van Ende met 46 man
op Amblauw aangekomen, en na Wa-
wani vragende, om nagelen in te koo-
pen, voor een goede prys door den ser-
geant, en Sengadji, aan ’t Kasteel opge-
bragt

Den 13 April vertrokk de Heer Land-

voogd met ; schepen, en 35 Coracora’s,
na Telleboan , alzoo er geen gelegen-
heid was, om voor Capaha te ankeren,
om dat het daar diep, en een zeer steile

kant is.

Hy zond Capitein Verheyden met 210De Heer

Demmer oldaaten en matroozen, over den weg
vrucht van oud Mamalo van agterenom na Ca
lOOz¬

paha, ten einde hy daar zekeren voor-
tocht na

deeligen heuvel innemen zou, dat doorCapaha.

gebrek van goede weg-wyzers mislukte,
wcshalven hy onverrichter zake weder
keerde

Capaha van voren aan te tasten
was onmogelyk, alzoo het daar zeer steil

en maar van een smal ontoegankelyk pad

van agteren, en van noch 2 andre steile

na strand loopende paden voorzien was,
die de vyanden zoo wel verzorgt hadden.
dat het hen toescheen, dat by de zelve
niet op te komen was

Men trok dan noch eens ’t vossen-velBars

bescheid aan , alzoo men door de lecuwen-huid
der we niet zag te verrichten, en men zond ee-
derspan

nig volk na boven, om Toeloecabesi (wasnigen
t mogelyk) noch tot afkomen te bewe-

gen ; doch Patiwani gaf aan de zelve
II DEEL VAN AMBOINA.
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zeer bars bescheid, en bleef ’er by, van
niet af te willen komen, ten zy men de
oude lands-regeering der vier Hoofden
van Hitoe weder in trein bragt , zeg-
gende zich aanstonds hier liever dood te
willen vechten.

Vermits nu haar Edelheden, by schry-
vens van den 10 December A. 1643, die
oude regeering vlak afgeschreven had-
den, zag de Hecr Demmer, dat hierniet
anders te doen zou vallen, dan hen door
een langzaam beleg te verduuren, en on-
dertusschen alles, wat men kon, te ver-
nielen , doch vooral, hunne nagelboo¬
men te verderven, dat zyn Ed: al mede
van Batavia, in opzicht van de lande-
ryen der wederspannigen, aangeschreven
waS.

Hier door deden wy echter niet zoo
zeer die van Capalia, als die van Mama-
onnadeel, die daar door op de onzen zeer

misnoegd wierden, daar men had be-
hooren te bedenken, dat het zonder hen
onmogelyk was de rechte wegen na
vapaha te weten te komen.

Na dat men nu 12 dagen tot dit ver- Capah-
doordewoesten van boomen besteed had, vonc
onze be¬men goed Capaha te water en te land te
gurbezetten, en benoorden Telleboans Ri

vier een groote schans met a punten te-
gen over malkanderen, en op den naasten
neuvel een kleene schans op te werpen,
waar in men 2 lange stukken plaatste,
waar mede men op ’s vyands werken van

Capaha speelen kon.
De Noord-zyde van Capaha wierd met On9g-

lichte jachten bezet, die daar gansch meene
zwareniet wel lagen, behalven dat dit alles
aardbe¬

niet beletten kon, dat de vyand echte
ing hie-

van agteren door een opene deur, welke
die van Mamalo wel kenden, doch voor

ons verborgen hielden, al zynen noodigen
voorraad kreeg.

Ontrent dezen tyd vernam men hier
den 12 May een aardbeving zoo sterk,
als men oit te voren by menschen ge-
heugen in deze Landvoogdy vernomen
had. Zy begon in den morgenstond;
doch was ’s avonds tegen agt uuren vry
terk ontrent het Kasteel, en met regen,
donder, en blixem vermengd. Zy duur-
de den ganschen nagt, en het scheen als
of hemel en aarde vergaan zou.

Geen levende ziel dorst onder het dak
blyven, en in ’t Kasteel Victoria waren
beide de gevels, de zyde-en alle de bin-
nen-muuren van ’t huis des Landvoogds
van boven tot beneden, en zommige ge-
heel en al weggescheurd. De west-ge-
vel was wel anderhalf voet uit zyn lood
van ’t dak, en van de zyde-muuren, af-
geweken, en het dak aan die zyde wel een
derde van de lengte van huis 't ter neder
gestort, en gebroken. De Oost-gevel
ning boven noch aan zyn ankers; doch

7 had
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had in ’t midden een groote bocht ge
zet, uit de West-punt, Orangiege-

naamt, was een stuk 2 a 3 vadem breed
uitgevallen, en de verdre muuren warer
zoo gescheurd, dat ze niet in staat wa-
ren, om langer geschut te dragen. Nie
beter was het met de muuren van het

Stadhuis, op ’t strand van Hative ge
steld,dreigende alle oogenblik in te storten.

Den 17 dito ontitond ’er weer eer

zware aardbeving, waar door de beide
gevels van des Landvoogds huis ingestort
zyn. Het land stond in 8 of 10 dagen
niet stil, en was van 't Chineesch tot het

Mardhykers quartier, en vooral op ’t ge
bergte van Leytimor, tot Noeslanivels
hock alom gescheurd, zynde ook zware
brokken en klippen neder gestort. Ool
hadden de Reduiten van Baguala, Hila
en Oma, veel geleden; maar men hoor

de niet, dat eenige menschen daar door
dood gebleven waren.

De Heer Demmer was, doe deze aard-

beving begon, noch voor Capaha, doch
'thoorende den slechten toestand van

Kasteel, gaf ten eersten last, om de wer
ken voor Capaha in staat te brengen
lei onder den Lieutenant , Gysbert van
Moerlag, 170 soldaaten in de twee nieu-

we schanssen, en quam den 17 dito of
tPinxter-avond over den korten weg aan

'tKasteel , vond alles veel erger, dar
hem geboodschapt was, waar op den 17
in zyn bywezen veel werken ter neder
ploften, een soldaat dood bleef, en een

slaven-kind zyn been brak.

Op Hoewamohel was ’er ook wel
aardbeving; doch in verre na daar zoo
hard niet geweest. De Heer Demmer
liet alles, zoo spoedig als ’t mogelyk
was, en vooral de muuren van ’t Kasteel,

ten eersten herstellen.
Pas voor de aardbeving, of op den 7

May, quam OrangR aja Baros zich of
genade en ongenade overgeven, konnen-
de het wegens den honger niet langer
harden. Hy kreeg tegen veler gedag
ten den Heer Landvoogd op zyn zyde,
en bewoog den zelven om hem ge-
nade te verleenen , doch kon zyn
schelmstukken, van met den vyand
gedurig zamen te spannen, niet nalaten.

Men verbond hem, en andre Hitoeest
Orangkaja’s, door een nieuwen eed aan
de E. Maatschappy, waar by zy belo
ven moesten Toeloecabesi, en zynen aan
hang voor vyanden te verklaren. Zy de
den het; doch, gelyk naderhand by de
stukken bleck, als meineedige schelmen

Patiwani versterkte zich ondertusschen

op een klip in Capaha’s Noorder-bogtje.
van waar hy onze jachten met een stukje
geschut, zeer veel schade toebragt, zon
der dat zy hem eenige nadeel konden
doen.

NSCHE
Toeloecabesi dwong die van Lian ook 1644.

weder onder hem te komen, alzoo hun-
ne Zagoe-bosschen hem dienstig waren;
doch zy wierden ’er door de onzen kort
daar na weer uit geslagen, die ’er een
houte Baricade maakten, waar in zy 20
mannen lagen, om te beletten, dat an-
dre op Capaha zouden komen.

Ontrent dezen tyd raakte de Reduit
van Amblauw op het dak, na, klaar en
kort daar aan ging de Heer Demmer na
Manipa, om daar ook een Reduit, van

44 voeten in ’t vierkant, by 't dorp Tomi-
lehoe, en een op Loehoe by Gammasongi
doch deze laatste 10 voeten grooter, en
met muuren zeven voeten dik, af te ste-

ken, zynde de laatste de grootste Re-
duit van geheel Amboina.

Die van Alang, en Liliboy waren den
18 Juni 1643 voor de derdemaal met ons
bevredigd, doch vermits men naderhand

bevond, dat zy meineedige guiten wa-
ren, die zich zeer ontrouw ontrent de
Christenen betoond, en veel vuile moor-

den bedreven hadden , had men reden

om naderhand negen van hunne Hoof-
5Oden vast te zetten, en van de zelve Eetge¬

rang Toeha’s van Alang, en a van Lili Hoofden

boy den 30 Augusti 1644 te doen ont van A¬

lang enhalzen , en de vier andren dat te later
Lilboyaanzien, om zich daar aan te spiegelen
onthalst.

By de komst der twee voornoemde

Ternataansche gezanten, in 't begin de-
zes jaars, waren hier ook weder versche
nen alle de Ambonsche Orangkaja’s, die

de Koning in ’t voorleden jaar ontboden,
na ’t doen van een voetval met zyne ge
nade begunstigd, en zedert zeer vriende-
lyk gehandeld, doch aan welke hy echter. Zware

tot gevoelen van hunne wederspannig-boete by
de Am-heid, een boete van 73000 Ryxdaalders
vonscheopgelegt had; waar toe die van Cam
Orang-

bello, Bonoa, Erang, en ’t Oeli Anin
Kajas.

als die wel ’t meest verdiend hadden,

10000 Ryxdaalders moesten geven, ge
lyk de Sengadji van Bonoa, die van Ke

lang, en Caybobo, sooo Ryxdaalders,
Door de

en de andre dorpen het overige. Om de
oOr¬

ze boete nu in te maanen, had hy dezenoemde
gezantengezanten afgezonden.
ingevorOok beelde die Vorst zich noch al in
der

dat hy over die van Hitoe iets te zegger
had, ontbiedende van daar de Orang-
Kaja’s met een Coracora, vol geschen-
ken, om met hen te beraadslagen, wic
men tot nieuwen Capitein Hitoe aanstel-
len zoude.

De zelve magt, die hy te voren aan
de Heer Caan gegeven had, gaf hy nu
ook aan dezen Heer Landvoogd, doch
met die bepaling, dat, zoo imand van zyn
onderdanen de dood verdient had, hy die
na Ternate zenden moest, om daar ge
straft te werden.

Na dat deze gezanten nug maanden
be¬
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1644. bezig geweest waren, om die boete in
te maanen , hebben zy maar 56875
Ryxdaalders konnen byeen schrapen
dat van zullre magere ingezetenen zeer
veel was, hoewel dat meest in gongen.

kleeden, slegt goud, kleen geschut, baf-
sen, enz. alles op zyn hoogste gewaar-
deerd, bestond.

Dit dus ingezameld hebbende vertrokVerschei
ken zy den 13 September na Manipa,de groo

ten n. om daar noch 2ooo Ryxdaalders in te
Ternate vorderen, en den ouden Kimelaba Fakiri.

ontbode
met noch eenige Orangkaja’s van Boe
ro en Manipa na Ternate, volgens ’s

Konings bevel, te voeren.
Die Vorst had Kimelaba Madjira, met

de Orangkaja’s van Loehoe, ook nu ten
tweedemaal derwaards ontboden ; doch

die bleven , op ’t goedvinden van den
Landvoogd, hier.

De Heer Demmer klaagde toen ookKlagte

van de aan den Koning over verscheide weder-
Heer spannigen onder Boero, en Manipa, ver-
Demme

zoekende, of zy gestraft, of van daar
n de

gelicht mogten werden, waar onder Le-Koning

but, Orangk aja van Massavoy, de voor
naamste was , alzoo die geen volk tot

het maken van de nieuwe Reduit geven

wilde, dat ook die van Loehoe,en Toe-
ban, op Manipa weigerden

Dus klaagde hy mede over den Sen-
gadji van Roemah Ite,en over den Pati en
Orangkaja Oetsman op Waysamma, om

dat zy niet nalieten die van Amblauw te
gen s Konings ordre te quellen, en als
hunne onderdaanen te handelen.

Nevens deze waren ’er ook verschei

de vluchtige Ternataanen , die, bang
om weer na Ternate te keeren, in’t ge

bergte agter Hoelong zich ophielden
en van daar zich na Kelang begaven, nie

genegen om derwaards te gaan, voor dat

hen de Koning genade wilde toezeggen.
Deze , door Kaitijili Lexamana's twee
zoonen , Bismol, en Abdul, opgeruyd.

hebben ons namaals vecl spooks gemaakt.
Ook stelde de zoon van den gezant Al-
mossarif Kediri zich op Manipa zeer bal-
dadig aan, brengende daar door ons Op-
perhoofd in groot levens-gevaar, behal
ven dat hy gezant zelf meer zyn best
schynt gedaan te hebben, om de weder-
spannigen tegen ons aan te hitzen, dan
om ze aan te zetten, met hem na Ter

nate te gaan
Den 10 October voer de Heer Dem

Des Hee-

ren Dem-mer met de Hongi weer uit, om die van
mers mis-Capaha verder te benaauwen, dat men
luktenieuwe meinde zeer licht te konnen geschieden
aansag door ’t innemen van een hoogte, waa
op Capa-toe de onzen van Lian een weg gevon-
ha. den hadden , van waar men in Capaha

schieten kon. Hoe voorzichtig de Heer
Van waallymet Landvoogd dit aanley, om ’t zelve door
de Hongiden Lieutenant Moerlag met 130 soldaa-
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ten, eenige Inlanders, en 3 Coracora’s
by nagt vooruit beoosten Capaha gezon¬
den, uit te voeren, de aanssag mislukt.
egter eens en andermaal, om dat de
lcidslicden hen den rechten weg niet ge-
wezen hadden, en om dat de wegen o-
veral met zware boomen geslopt, en toe¬
gedamd hadden.

De Heer Landvoogd liet Capaha der
halven weer naauw bezet, stak overna

Cerams Zuid-zyde, van waar Toeloecabe
veel toevoer kreeg. Hy bevond ook
dat die van Roemakay, Latoe en Hoe
waloy, zich van ’s Konings en onzege-
hoorzaamheid, volgens de loopende ge-
ruchten , waarlyk onttrokken hadden,
en den vyand op Capaha spyzigden; dat
ook die van Hhamahoe deden.

Hy belastte dierhalven, dat a van de

schepen (alzoo ’t voortaan op Capaha
een lager wal stond te werden) van voor
’s vyands werken aldaar tusschen Roema-

kay, en Latoehaloy, zouden gaan leg
gen , konnende het derde zich in de
bocht van Lian houden, om dien weg
van daar na Capaha, zoo veel mogelyk

was, voor den vyand en zynen aanhang
te belemmeren

ODie van Camarien, ziende den Heer
Demmer aankomen, wisten zich wonder-

lyk by zyn Ed. te verschoonen, en in
schyn onze vrienden te toonen, hoewel
het tegendeel daar na gebleken is, waar
mede zy zoo veel uitwonnen, dat zy
toen vry raakten; maar met die van Roe
makay, en de twee andre dorpen, liep het
zoo wel niet af, alzoo zy daar eerst veel

Scro’s of Fuiken, die van Capaha toe
behoorende, verdorven, en op den 28

November wel 70 huizen in kolen ge-
legt, en den 13 December op Latoe er

Haloy allesverwoest hebben, veroverende
den 26 dito beide die dorpen.

Patiwani had 60 of 7o man tot ontze
van deze lieden gezonden, en was daar

ook zelf gekomen; doch ziende, dat h
zich toen niet wreeken kon, deed h

dit den 10 Januari A. 1645. wanneer hy
cenen vaandrig, Cornelis Dirkszoon Swa-

gers, van Geertruidenberg, als die met
zyn Orembay en 10 man van ’t eene jagt
na ’t ander voer, aantastende, aldaar ne-

vens dien Swagers, na een hard gevegt
zyne dood vond, werdende met 2 ko-
gels zoodanig geschoten, dat hy over
boord tuimelde, aan welke wonden, de
eene in de linkerborst, de andre in de buik
hy kort daar aan gestorven is. Wy ver
loren aan dezen Swagers een dapper sol-

daat, doch de vyand ook te gelyk zynen
voornaamsten held.

Den 6 Februari hebben de onzen ook

Camariën, na hare schelmstukken ont-
dekt te hebben, verbrand,  gevange-
nen, en door hen gelegenheid bekomen.

T2 ou
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om Roemakay’s ontoegankelyke vesting,
en hoog dorp, wel 3 mylen landwaard in
leggende, te vinden, te veroveren, en

in brand te steken
Zy vonden hier, en op Latoe,d metale

bassen, en hadden in deze verscheide stor-

men maar 2 lichte gequetsten bekomen.

Men bedierf verder alle de thuinen, en

verwoeste de boomen hier ontrent alom-

me.

Die van Ihamahoe, nu voor zich zel-
ven met reden vreezende, zonden eeni-

ge gezanten, om de vrede zoo voor zich
als voor die vier verwoeste dorps-ingeze
tenen, te verzoeken, dat hen eindelyl
op de voorspraak van Radja Somiet toe-

gestaan wierd
Wat de Heer Demmer op deze tocht

verder op Caybobo ontrent de zaaken
van den Godsdienst verrichte, zullen wy
elders op zyn plaats zien

Men kreeg dit jaarhier250 man tot ont-Van der
Meulen zet, onder den Commandeur Jacob van
komt hic der Meulen, waar mede men eenen aan
met eeni slag voor had; doch met welke de Heer
ontzet

Demmer tot na ’t Wester-zayzoen wag
ten moest.

Hy vertrok dan ten derdemaal, meterde

tocht van7 schepen, en 15Coracora’s, den 10 April
de Heer 1645 na Capaha, voorhebbende om nu
Demme

weder het voornoemd heuveltje te vero-
na Capa

veren, waar toe 5 Compagnies, 150 maha.

troozen, en noch 140 dito tot 't drager
van den voorraad, gebruikt wierden.

De Heer Demmer was hier zelf by
Hy zond Capitein Verbeiden vooraf met

een Compagnie, en noch 28 man, volg-
de zelf met z Compagnien, en had var
der Meulen met de 2 andren agter zich

Zy vonden dit heuveltje met een wagt
bezet, die op de onzen wakker schoot
en zich daar na met steenen verweerde

tgeen niet beletten kon dat wy
het egter inkregen; hoewel zy veel volk
onderweeg door vermoeidheid hadden

laten leggen, onder welke een konstape
was, die 'er af quam te sterven.

Toen men nu meester van dit heuvelt-
je geworden was, bevond men het in
verre na van die nuttigheid niet, als mer
ons daar van opgegeven had, alzoo men
met musquetten Capaha pas bereiken
doch geen doel schieten kon, behalven
dat het onmogelyk was, om daar geschut
op te krygen, en, al had men het 'er al
op; om ’er iets tot lyf-berging op te
slaan. Men had ’er ook geen drinkwa
ter ontrent, zoo dat alle aanslagen van
die kant eenparig afgekeurd wierden.

De Heer Demmer trok tegen den a-
vond weer af brengende een gequetsten
vaandrig, half dood gemarteld, aan boord
behalven dat 'er noch veel volk half dood
op den weg lag , dat men daar na af-
dragen, en zoo aan boord brengen moest.

NSCHE
1645.Waar dat zyn Ed. het dan ook zocht

te beginnen, hy zag dat 'er niet aan Ca-
paha te doen was, ten ware hy veel volk
daar aan wagen wilde , weshalven hy
oordeelde , dat men allerbest doen zou
met hen naeuw bezet te houden, gelyk
ook geschiede

Men kreeg hier in May brieven uit Leugens
den ho

Ternate met den tolk, Pieter Eduart.
ning door

door den Koning aan de Heer Land Alons

voogd gezonden, uit welke bleek, dat Cardinosa
Alonzo Cardinosa zyn Hoogheid veel leu-in toor

geblazen.gens wys gemaakt, en den zelvenook

aangezet had, om zyne commissie, aan
den Heer Landvoogd gegeven, als ook
zyne afstand van’t land van Hitoe (in ’t
voorleden jaar in duistere termen aan den
Landvoogd Seroy in Ternate gedaan te
herroepen, en daar beneven zeer vrecim-

de beveelen aan zyne onderdaanen te ge
ven

Onder andre dingen had hy gezegt
dat wy overal op ’s Konings landen va
stigheden, tegen ’t jongste contract.
waar in maar a vastigheden toegestaan,
en op Hitoe, Loehoe, Cambello, en
Lessidi bepaald waren opwierpen, dat
daar op toeley, om ’s Koninx onderda-
nen aldus tot onze slaven te maken. Ook

zei hy, dat men ’s Koninx onderdanen
dwong Prince, vlaggen te voeren, en
met geweld perste Christen te worden;
over al welke zakende Landvoogd ver-
baast stond. De Koning zond nu ook
aan de Ternataanen op Kelang de belof-
te van zyne genade, en riep hen alle weer
na Ternate.

De Heer Demmer zond dezen tolk Door de
Hecimet een deftige wederlegging van alles
Demmerop een jacht aan den Koning te rug; doch
veder-stond dien Vorst niets van zyne eisscher
leg

toe, gevende kennis van alles aan haar
Edelheden om daar ontrent hare bevelen
af te wagten.

Met dat zelve jagt vertrok, op ’sKo- Madirz
nings ontbod, Kimelaha Madjira, Sopi na Ter-

1a10 meten Kimelaba Zoegi van Koela Besi, di
cenigenu ontrent 1; jaar gevangen gezeten had
grooten

en nu over ging, om zich nevens Kime en¬

Om zichlaha Terbile (die daar toen ook was) ove
over diede moord, A. 1636 aan den Onderkoop
moord teman Pieter Paulussoon bedreven ( wannec
verant

hy met een jonk van Key en Banda woorden.

Ambon voorby, en daar aangedreven
was) te verantwoorden, op welken tyd
daar 4 Hollanders, en 3 Inlanders dood
geslagen waren, behalven welke moord

de E. Compagnie daar by wel 3 2 400
Ryxdaalders verloren had, ook kreeg
zyn Hoogheid toen in voldoening var
de schatting, aan die van Assahoedi, Lis-
sabatta, en Hatoewe opgelegd, de Za-
goe, die hy hen belast had voor hem te
maken.

Die van Kelang zonden eenige uit den
hun-
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1645. hunnen mede, om van den Koning eerst
nader verzekering te bekomen, dat zy
hunne slaven en goederen , by hunne
komst in Ternate, behouden zouden

In May sprak de Heer Demmer de o-

rangKaja’s van Hitoe zeer straf aan,ver
mits hy vermoedde, dat zy al mede den
vyand met toevoer onder de hand styf-
den. Daar op keerden de zelve wedeDe Hi

toeesen na Capaha, om Toeloecabesi, en de andere
straf doo nogmaals te ondertasten, of zy wilden
den Hee af komen, alzoo zy anders genoodzaaki
Demmer

waren hen t'eenemaal te verlaten. Hy
aange-

sp en zey daar op tot de vrede nu genegen te
zyn, en by ’t vertrek van den Heer

Landvoogd te zullen zien, op wat voor
waarde men de zelve met hem wilde ma

ken

By de komst van den Heer Demme.Toeloe

cabesis verscheen hy zelf niet, maar z  3 maal
goed andren in zyne plaats, dat den vredchan-
voorne-

del voor een tyd af brak ; hoewel die den
men, ver

16 Juni hervat, en zoo verre gebragtideld.

wierd, dat hy op Mamalo’s strand der

9 Augusti afquam, van voornemen, om
voor ons aan ’t Kasteel te verschynen
doch OranKaja Baros ried hem dit af

zeggende, dat hy alvorens 2 of; Opper
kooplieden tot gyzelaers zou verzoeken

dat ten eersten van den ouden schelm,
Hellepetola, Imam Ridjali, en andren be¬

vestigd, en toegestemd wierd, 't welk
dezen vrede-handel wederom stremde

Hy verzocht 6 dagen uitstel om zich
te bedenken, en liet toen ons door de o¬

rangkaja’s weten, dat hy ongeneger
was vrede te maken, verbiedende voor-

taan, niemand om die reden daar te zen-

den, of zy zouden den zelven zeer qua-
lyk handelen

De Orangk ajas, den 18 aan’t Kastee
komende, weetten dit niemand anders dar
Orangkaja Baros, zy riepen wraak ove
hem, terwyl zy, vol spyt en schaamte.
den Heer Landvoogd dit bericht brag
ten.

Daar op ging den oorlog nu weer op
nieuw aan, alzoo wy van geen vierhoof-
dige regeering meer wilden hooren spre-
ken, en van den vyand geeischt hadden

dat al zyne vastigheden van Capaha, en
elders, verwoest, en al het geweer ons
overgeleverd moest werden.

Ook ontdekte men hoe langs hoe meer
deze waarheid, ons ook door de gezan
ten van Toeloecabesi zelf bekend gemaakt.
dat deze oorlog niet hem (Toeloecabesi
alleen maar, alle de Hitoeese Orangk aja’s
aanging, dat hy dierhalven om de vier-
hoofdige Regeering wel oorlogen moest
aangezien zy allen hem daar toe hulpe
beloofd hadden; dat hy ook, zoo ras
hy voor den Heer Landvoogd verschy.
nen zou, aannam openbaar te willen
zeggen.
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1645.Ondertusschen raakte Orangk aja Ba-
Orangr05 op Hila in onze handen, en wierd

Kaja Ba¬
den laatsten Augusti aan ’t Kasteel ge-ros ge
bragt, ten eersten ter dood gedoemd, en vangen
den 4 Scptember, om de schrik onder de en ont

halst.andren te brengen, onthalst.
Hy bekende voor zyn dood, dat alle Een nieu-

we Capide vorige vrede-handelingen enkel maar
tein Hi-

om ontzet van levensmiddelen te kryger
toe en

gediend, en dat zy zoo weinig dag-vier
Hoofdenten om de vrede, dat zy in tegendee
des landtWangsa, Kakiali’s oudsten zoontot nieu
door de

wen Capitein Hitoe, en vier nieuw
Hitoee¬

Hoofden, te weten : OrangK aja Boelansen aan

tot Noessatapi, Bermela als Patti Toe-gestelt
ban , Heatomoe als Totohatoe, en Orang
Kaja Ternate tot Tanihitoemessen aan-
gesteld, en geschikt hadden.

Zy lieten Toeloecabesi, die nu als hoofd

het bestier had, maar alleen Orangkaja
blyven, zonder hem iets van deze kock
toe te deelen.

Dit alles egter hielden de onzen stil
om voor te komen, dat ook de andre O-

rangkaja’s na Capaha mogten vlugten.
De Hongi, nu by deze oorlogs-tyden De Hon

gi weeral gewoon tweemaal ’s jaars uit te gaan
voor Ca-verscheen in October weer voor Capaha
jaha

De Heer Demmer, verdrietig over dezer De Heer
langdurigen Capahasen oorlog, verwees Demmer
de Hitoeëse Orangkaja’s vry straf, dat
zy, met den vyand van tyd tot tyd door
levensmiddelen onderstand te doen, daan
oorzaak van waren, doch hen verzeker-

de, dat zy noit denken moesten, dat wy
de vierhoofdige regeering, al zou het
noch zoo lang duuren, oit weer zouden
toestaan.

Zy ontschuldigden zich hier van by
zyn Ed., en zeiden veel liever voortaan
met vrouwen en kinderen aan ’t Kasteel

te willen komen woonen, dan dat zyn

Ed. dit verder van hen vermoeden zoude
De Heer Demmer antwoordde rond

uit, dat hy schelmen genoeg aan ’t Ka

steel, en ’er daar niet meer van nooden
had, maar dat zy beter doen zouden,
op Capaha te gaan woonen , want dat
hy hen dan als zyne openbare vyanden
zou konnen aantasten dewyl zy doch
maar veinsden zyne vrienden te zyn.

Ondertusschen liet hy 10 Coracora’s
op hun strand, om hen ’t visschen te be¬
letten, en stak met 18 andre na Cam
bello over, zond Codja na Kelang, om
de Ternataanen tot het afkomen te noo-
digen , belovende hen vry en vrank te
laten gaan, en woonen waar zy wilden;
doch hy kreeg geen gehoor, alzoo zy
zich op Salatti al vastgemaakt hadden
werdende niet alleen door hun eigen
Hoofden, Kaitsjili Bismol, Abdul, en

Dagga, Madjira’s halven broeder, maar
ook door Lehut van Massavoy, onlangs

T tot
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over na

Cambel¬
lo
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keerden met eenige vaartuigen met le-tot hen overgeloopen, en door meer an-
vensmiddelen zoo behendig weer, datdre guiten gestyfd. onze bezetting het niet eens gewaarDaar na deed de Heer Demmer 67 Al-
wierd.foereesen van Radja Somiets volk, op t Die van Ceyt en Hahoetoena zeiden

land van Hitoe, tusschen Lian en Capaha
’t ons, quanzuis om hunne trouw te too-zetten, om den vyand tot afkomen te

nen ; doch niet eer, voor dat de andrendwingen. Hy zelf quam den laatsten
al weer in Capaha waren. Ja ’t is zekerOctober weer op Mamalo, vragende de
dat alle de Orangkaja’s van Hitoe dieOrangkaja’s, wat zy, gedurende zyn af-
van Capaha aanzetten, om niet eer vre-wezen , by die van Kapaha gevorderd
de te maken, voor wy de oude regeeringhadden. Het antwoord hier op zeer
herstelden , dat OrangKaja Boelan henflaauw zynde, sprak hy hen weder hard
zelf geraden, en hunne gezanten nochaan, dreigende, dat hy hen nu niet an-
onlangs geherbergd, en hen beloofd had,ders , dan met den slag, waarschouwen
dat hy hen van al ’t noodige van tyd tot

zou.
tyd voorzien zou.Hy deed nu ook niet vorder op Capa-

De Hitoeesen hadden nu al weer nietha, alzoo by te weinig magt had, maar
alleen aan den Koning van Macassarvertrok met een zeer gestoord gemoed,
maar ook aan de Koningen van Atsjiengeen oorzaak was dat de vyand, in

11en Tidore, gezanten om hulp, dog metplaats van af te komen, nu by zyn vori
weinig hope van die te zullen erlangenge gedagten bleef van voort te oorlogen.
gezonden.het koste wat het koste, alzoo zy door enHierom wilden die van Wakaldeze Hitoeëse OrangK aja’s op nieuwge-
Mosappel, zich van Boelan afzonderen, en

styfd wierden. aan de overzyde by ’t Kasteel komenTerwyl onze schepen nu van voor Ca-
woonen; doch de Heer Demmer raaddepaha vertrokken waren, liepen die van
hen liever op de oude plaats teblyven, om’s vyands zyde hier en daar na toe, om
ons zooveel beter bericht van de aanslagenlevensmiddelen te zoeken. Pati Toeban
der vyanden, en om de andren geen quaadging na Waypoeteh, Telissema na Loe-
vermoeden te geven.hoe, Imam Ridjali na Nau, en Binau, en

TWEEDE HOOFDSTUK.

A. 1646 wierd Toeloecabesi hardnekkiger. Towale, na Batavia gevoerd. Stoute
daad van die van Capaha. Soemayl doodgeslagen. Die van Mamalo, en Hitoelama zoe-
ken hunne zaaken te verbeteren. Verheiden, na Capaha als gehannen. Tast met van
Moerlag het zelve aan. En veroverd dit onwinbaar aest. Gevangenen, by hen be¬
komen. Toeloecabesi ontsnapt. Verraders gedrag der Hitoeësen ontrent deezen oor-
log. Die van Leytimor verwoesten hier alles. Verscheide lieden begenadigd door den
Heer Landvoogd. Die van de Hitoeësen verscheide wederspannelingen eischt. En
van Capitein Mamalo al ’t geborgen geschut. De Historie van Hitoe door Ridjali
beschreven. Bakar begenadigt. Toeloecabesi geeft zich over. En word onthalst.
Hitoeese Orangk ajas na Batavia gebannen. Lehut begenadigt. De Heer Dem-
mers tocht met de Hongi, en zyne verrigtingen. De Heer van der Lyn A. 1647
als tiende Opperlandvoogd voorgestelt. Ihamahoe, gedwongen hare muuren af te
werpen. Komst van den Heer de Vlaming hier. Beide de Heeren Landvoogden
gaan op de visite, en de Heer de Vlaming als dertiende Landvoogd hier overal
voorgesteld. ’t Vertrek van den Heer Demmer na Batavia. Hoedanigheden van den
nieuwen Landvoogd. Nooten-bosch, op Werinama uitgeroeid. Groot nagel-moesson dit
jaar. Nieuw ziekenhuis gehouwd. Verheiden Fabryk gemaakt. Vlamings Hongi-
tocht door den zwaren regen belet. Die eenige plaatzen om de West en om de Noordbezogt.
Pittavyns ontrouw. En van meer andre. Nagelen op Boero A. 1648 uitgeroeid. Aardbeving
hier. Des Landvoogds Hongi-tocht. En zyne verrigtingen. Koning Hhamza over¬
leden, en door Mandarsjah vervangen. De Heer van den Bogaarde in Seroy’splaats
in Ternate aangesteld. Pittavyn gestraft. Des Landvoogds ziekte. Geschil tusschen
de Ternataanen, en Loehoeneesen. Hongi-tocht door gecommitteerden gedaan. Ee-
nige Ternataanen in schyn na Ternate gezonden daar Singasari zich tegensteld. De
Heer de Vlaming gaat weer op een Hongi-tocht. Nieuwe klagten over de Opper-
hoofden. De Reduit op Hila versterkt. Beschuldigingen tegen Imam Swackt. De
Landvoogd weder ingestort. Geschil tusschen Radja Noessanivel en zyne mede-
hoofden bygelegt.
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Coracora’s met Zagoe van CeramA. 1646.

wierd tot ontzet, dat hem noch hard
Toeloe nekkiger, dan te voren maakte
cabesi

zoo dat hy van geen vrede wildthardnck
hooren, ten ware men de oude regeekiger

ring weer gedoogde in te voeren
Men kreeg nu ook Toewale, PriesteruTowale

van Nau Binau, wel eer gezant der Hi
na Bara

via ge- toeesen na Macassar, gevangen: een man
voert. die noch gestadig met den vyand heulde

en hem alles overbriefde , weshalven de

Heer Demmer hem in September, ne-
vens eenige andre Hitoeesen, na Batavia
zond

Die van Capaha wierden eindelyk zooStoute
stout, dat zy in Maart met ; Coracora’sdaad van

die van uit rooven gingen, de bobbers of fuiken
Cap ha. op Way lichteden, de praeuwen daar ver

nielden, en met eenige koppen van Lian
weer quamen

Men zond, om dit te beletten, 6Co-
racora’s van ’t Kasteel, om op dat strand

te passen, en ’t zelve te dekken; doch
eer zy daar quamen, had de vyand noch
cen roof-tocht in Senalo’s bogt gedaan
en zich zelven uit dat Zagoe-bosch ver-

zorgd.

In May ging Soemayl, Toeloecabesis
Soemay

tweede, of Lieutenant, met een Paradoodge
slagen. hoe na Caybobo om levensmiddelen, al-

zoo hy aangenomen had de weduwe er
kinderen van Patiwani te onderhouden ;
doch wierd door een Loehoenees vaar-

tuig, van Madjira uitgezonden, by he
duiven-Eiland onderhaald, en nevens an

dren doodgeslagen, dat voor den vyanc
een groot verlies was , alzoo hy ook
groot gebrek had, dat ons klaar bleel
aan de meenigte van vrouwen, en kin
deren, dagelyks tot ons overkomende.

Ook bragten die van Mamalo, en Hi-Die van

toelama, van tyd tot tyd koppen, enMamale

en Hitoe gevangens by ons, om den Heer Demmer
daar door te bewegen, hen de zee weer

ken har
zaaken te vry te laten, dat hy egter om reden voo

verbete- eerst niet begeerde toe te staan
reII. De zaaken van Capaha begonden nu

egter met harde schreden na ’t einde te
loopen, alzoo de honger, en oneenig
heid, groote verwerring onder hen ver-
oorzaakte , dat ons dagelyks van over

loopers ter ooren quam.
Jacob Verheiden, een zeer dapper Ca-

pitein in onzen dienst, doch juist in on-

gunst van den Heer Demmer geraakt,
door dien hy eenige Nederduitschen om
zyn eigen zaken na ’t verkens Eiland by
’t Eiland Kelang uitgezonden had, van
welke ’er agt door de Papoewa’s geroofd,
en aan de Tidoreesen verkogt waren
was daar over door den Heer Landvooge

van zyn comptoir op Cambello geligt, en
als een verworpenen na Capaha verban-
nen, om aldaar door eenige dappere daad
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zyn gunst weer te winnen. Des deed hy
met zyn Lieutenant, Gysbert van Moer

lag, zyn niterste best, om ietsuit te vin
den, waar door zy van Capaha meesters
konden werden.

Zy gingen dan den 24 Juli 1646 met
107 koppen, 60 matroozen, en 20 In-
landers van Oerien , in 4 troepen ver-
deeld, 'er noch eens op los. Een looze
voortroep, 26 man sterk, onder den

vaandrig, Jan Willemszoon, trok voor af.
Daar op volgde van Moerlag met 40 kop-
pen, zoo soldaten als matroozen; toen
quam Capitein Verheiden met het corps

de bataille, 23 soldaten, en 44 matroo-
zen, onder de schippers Pieter Liman en
Gerard Isewyn sterk; en eindelyk de
achter-troep onder den sergeant, Abra-
ham Janszoon, van 25 soldaaten, en 20
Inlanders

In dit postuur trokken zy ’s nagts by
maneschyn uit hunne schans het moeje-

delyk Capaha’s gebergte op, waar van

weg hier en daar met zware boomen toe
gedamd was, waar over zy moesten he
nen klauteren, dat ook oorzaak was, da
zy van malkanderen meest afraakten, en

pas de kleenste helft boven quam.
Verheiden, die egter met zynen aan-

slag 'er door wilde, vermaande de zynen
tot dapperheid , liet de voortogt eerst
den berg opklimmen , die met ’t aan-
breken van den dag boven quam, vin-

dende hier geen schildwagten, waar op
zy voort trokken. Dog, om aan de
volgende plaats te komen, konden zy
maar man voor man gaan, gelyk zy de-

deden , de vaandrig vooraf, en toen
andren, tot in de dorpen toe, daar zy

dieeerst een oud wyf gewaar wierden,
Hollanda, Hollanda, riep; doch zy
doodgeschoten, en, daar op verder
vuur in de dorpen gegeven zynde, wier-
den de vyanden, die in hun beste mor-

gen-rust waren, wakker, sprongen uit
de koyen, en liepen, zonder na geweer
om te zien, door de poorten en gaten,
om buiten te komen: eenigen sprongen
van vervaarlyke steiltens na beneden, al-
waar zommigen een elendige dood von-
den, anderen bleven half weeg tusschen
de klippen in hangen, kermende daar
elendig tot hun einde toe

Men bequam hier zeer weinig gevan-
genen, en de meeste Hoofden ontsprongen
den dans. De onzen waren Toeloecabesi

zoo dicht op de hielen, dat zy hem reeds
meenden te vatten; doch een van zyn 2

wyven schoot 'er tusschen beiden, en
wierd ook doodgeschoten

Den 25 Juli ’s morgens ten 7 uuren En vero
vert ditwaren al de vyanden uit Capaha verdre
onwin-ven, en wy meester van dat onwinba-
baar nest

nest geworden
Dit was een daad, die de gedagten van

alle
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alle Inlanders te boven ging , alzoo zy
menigmaal gezegt hadden , geen Hol-
lander kon in Capaha komen, ten warc
hy vleugels kreeg, nu waren zy 'er zon-
der vleugels in; maar hoe zy 'er in ge-
komen waren, konden zy niet begry-
pen, en daar mede lag ook nu alle ho-
pe van den Inlander geheel als ter aar-
de nedergeslagen.

Men vond in de huizen maar g doo

den; doch veel buit, van goude slangen.
goude ketens, en meer andre kleynodien
en huisraad, waar van ider zoo veel me
denam, als hy maar bergen kon. Ook
vond men veel schoon porcelyn, dat in
stukken geslagen wierd, alzoo ’t onmo

gelyk was, dat den berg af te dragen.
Men vond ’er ook I yzer stuk, 2 Ma

cassaarsche dito’s,  metale falconetten

7 bassen, een groote haak, 1000 pond
ubuskruit, een goede menigte grofscherp

bos- en musquet-kogels, over de 100
Macassaarsche roers, en musquetten, dog
meest onbequaam. Boven in 't dorp
vonden zy noch ; werpankers, 2 dreg-
gen, en een yzeren keten, door hen by
nagt van onze jagten gekapt, en zoo na
boven gesleept. Ook vond men ’er ee-
nige Zagoe, doch geen toespys

Onder de gevangenen was Toelessi, Ca¬
bitein van Capaha, en Teakan, Toeloeca-

besi's broeders , beide kreupel , de een
geboren , de ander door een quetzure
als ook Pellacolan , Toeloecabesis jongste
zoon; doch ’t was beter geweest, zoo zy
Toeloecabesi zelf bekomen hadden.

De Lieutenant Moerlag liep nog dien
zelven dag over den korten landweg na 't
Kasteel, om deze blyde boodschap aan
den Heer Demmer te brengen, die zich
daags 'er aan na Capaha begaf, belasten-
de de Orangkaja’s van ’t Kasteel, dat
ider van hen met 10 man van zyn dorp
volgen zou.

Daar gekomen zynde, onderzogt hy
Toeloccabeses 2 broeders, die openhertig
zeiden, dat zy dezen oorlog niet uit ei-
gen beweging, maar met goedvinden
en op aanrading der OrangKaja’s, die be¬
neden gebleven waren , begonnen, en
dat alle de Hoofden des lands Hitoe, uit-
genomen die van Oerien, en Tiel, daar
deel in, en hen beloofd hadden hen van
levensmiddelen te verzorgen, en gezwo¬
ren hen noit te verlaten, gelyk zy dat
ook van tyd tot tyd gedaan hadden, tot
dat hen ’t visschen verboden, en belet
wierd. Zy bekenden ook, dat zy eenig
kruid van de Macassaaren gekogt, dog
dat zy naderhand zelf kruid gemaakt had¬
den. Dat Toeloecabesi dat werk grondig
verstond. Dat zy overvloed van zwavel
boven in ’t gebergte vonden, en dat hy
hen de stoffen van salpeter en zwavel
toegewogen, en hen gewezen had, hoc
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1646.zy dat maken moesten.

Zy zeiden ook, dat 'er door die van
Mamalo, en Hitoelama, geen koppen dan
met hun medeweten afgeslagen, en aan
’t Kasteel gebragt waren, om daar door
den Heer Landvoogd in een goede ge-
dagte voor hen te brengen.

Die vanDe Orangkaja’s, van Leytimor hiei
Leytimor

gekomen, braken alle deze vastigheden verwoe¬
van Capaha af, verwoestten de boomen, sten hier

en een schoon nagelbosch, daar ontrent, alles.
en staken al het verdre in brand.

De Heer Demmer weer beneden ko-
Verschei-mende, vond ontrent de Baleoe van Ma-
de liedenmalo 280 vluchtelingen van Capaha, zoc
begena¬

mans als vrouwen, en daar ondereen wy
digt door

van Toeloecabesi, een van Ridjali, Oemo de Heei

nela, en Hatoemenebesi, Orangk aja’s van Land-
Hausihol, en Telleboang, alle zeer ver-oog¬
magerd door den honger, die in genade
aangenomen wierden

Hy hield daar op de Hitoeëese Orang-
Kajas nogmaals hunne zoo menigmaal
gepleegde schelmstukken voor oogen
hen toonende, dat zy alleen oorzaak van
deze laatsten oorlog waren geweest, en

’t bloed van zoo veel menschen op hun-
ne zielen te verantwoorden hadden. Hy
vermaande hen ernstig van die oude hard-

nckkigheit af te staan, en dat zy noit op
den Capitein Hitoe, of vier Hoofden

meer moesten denken, of oit daar af
reppen, zoo zy hunne koppen niet aan-
stonds wilden quyt zyn.

EischtOok wilde hy, dat zy Toeloecabesi
verschei-Ridjali, Wangsa Pati Toeban, Bakar
e weder-

en Telissema voor den dag brengen, enspanne-

niet verbergen zouden, op dat men metlingen
van diehen naar den eisch der zaaken handelen
van Hi-mogt. Zy schenen dit alles met eerbiec
o0

aan te hooren, en beloofden het ook te
En vandoen. Hy eischte van Capitein Mamale

Capitein
ook al ’t geschut, dat hy verborgen had

Mamalo
die loochende dat in 't eerst, dog, zwaar al’tge-
gedreigd , bragt hy 7 bassen voor den borgen

geschutdag

Kort daar na leverden zy aan ons over
Pati Toeban en Wangsa by Way gevat,
Ridjali , Telissema, en Bakar zworven
noch eenige maanden in 't bosch by Ceyt.
van waar zy door vaartuigen van hunne
vrienden eerst na Kelang, daar na na Boe

ro en zoo verder na Macassar, gevoerd
zyn, alwaar hen de Prins, Patingaloan,
in zyne bescherming genomen, en ge-
huisvest, gelyk ook Ridjali, op zyn
verzoek , aldaar de historie van ’t land
Hitoe beschreven heeft. Dit geschrift De Hi-

storie vanis zeer gebrekkelyk in onze handen ge
Hitoekomen, zynde door Ridjali zelfs nader
doorRid-

hand, toen hy ten tyde van den oorlo
abe¬

met Madjira met de Macassaaren weerschreven.

in’t land quam, hier mede gebragt.
Bakar, de zoon van Tebelia, had zich

op Kelang van hen afgezondert, en hield
zich
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1648. zich daar zoo lang verborgen, tot hy in
Bakar Januari des volgenden jaars 1647 van de

begena¬ Heer Demmier een vergiffenis-brief be-
digt.

qua n.

Toeloecabesi zworf nog eenigen tyd dan
hier dan daar, doch gaf zich eindelyk
over, vooral, toen hy hoorde, dat zoo
veel Orangkaja’s van Hitoe om hem en
Ridjali vast gezet waren, en quam den
19 Augusti, in gezelschap van eenige

'tdoor hem ontbodene Orangkaja’s aan
Rasteel, belydende meest al het zelve.
dat zyn broeders beleden hadden, dat hy
door alle de Hitoeëse Orangkaja’s by
eede gedwongen, en verpligt was den
oorlog te moeten vervolgen, onder be-
lofte van hem noit te zullen verlaten.
en dat den overleden Cajoan, Baros, en
Barmela, voornamelyk hem aangezet
hadden ; ja dat Madjira zelf hem door
heimelyke boden hier toe nog in 't voor-
leden jaar had laten aanporren, tot dat

hy, Kimelaba, na Ternate geweest en
’s Konings meining daar over verstaan zou

hebben, en dat het dan noch altyd tyds
ganocg wezen zou, om af te komen.
Oit al het welke men nu klaar bespeur-
de , wat adders men in zynen boezem
voede.

Hy bood verder ook aan, om Christen
te willen werden , zoo men hem in 't
leven wilde laten; doch hy had zich al-

le genade onweerdig gemaakt, en wierd
derhalven den 1 September in de land-
raad als ’t hoofd der wederspannigen ten
zwaarde gedoemd, en den 3 op ’t plein
voor ’t Kasteel onthalst.

Alles scheen nu gedempt; maar op
gebroed vanKelang was noch een vuil

Ternataanen, die ons hier na noch veel
moeiten en aanleiding tot een nieuwer

oorlog zullen geven.
Kort na Toeloecabesis dood verzond de

Heei Demmer clf Oraugkajus met hun-
ne huisgezinnen met het schip de Dol-
fyn in September na Batavia, om daar
als banditen te leven. Te weten, Toe-

lessi, Teakan, Alang, en Oessen of Hos-
sein, alle vier broeders van Toeloecabesi
Wangsa, en Pattingi, zoonen van Kaki-
ali, Pati Toeban en Bermela, Orangka-
ja’s uit de stam en het  lid van Hitoe,
en Towale gewezen paap van Nau Bi-
nau, uit 't geslagt Noessatapi

Daar op wierden de meeste bezettin-

gen van Mamalo, en Lian geligt, dog
de onze bleef ’er nog, en die van Lian

hadden , hoewel onze wagt oppaste
den vyand noch gedurig gespyst. Als
men ’er agter quam, beschuldigde zy 'er
imand van den hunnen mede, die zy dan

quyt wilden zyn, en lieten die door die
van Capaha dood slaan, om ons een schyn

te geven, als of zy met die van Capaha
vyanden waren.

II. DEEL vAN AMBOINA.
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De Heer Demmer nam de Hitoeesen

ook al het schietgeweer af, en bragt ver-
der door Capaha’s verovering zulken
schrik onder alle de andre Eilanders, dat
alle hare verwagting in rook verdween.

Lebut, de gevlugte Orangkaja van

Massavoy, quaim nu ook vergiffenis ver
zoeken, die hy eindelyk verkreeg.Ook

quamen de Ternataanen van Kelang op
de stranden woonen; doch Ridjali, daar
gekomen zynde, deed hen weer na bo-
ven keeren ; Madjira bragt haar egter
zoo verre , dat zy zich in December
over de soo zielen sterk, na Loehoe by
onze nieuwe Reduit lieten vervoeren.

In October 1646 deed de Heer Dem-
mer de visite met de Hongi, tot welke
nu ook ’t eerst in lange jaaren 5 Hitoe-
ese Coracora’s verschenen. Op Cambel¬
lo gekomen zynde, bragt hy 't geschut
op de nieuwe vesting, die hy Harden-
berg noemde.

Hy gebood die van Kelang beneder
te komen woonen, en gaf dit zelve be
vel aan die van Roemakay, Latoe, en

Haloy.

Tot deze tyd toe waren op Caybobo
12 Orangkaja’s geweest, welke regee-
ring, altyd vol onrust zynde, de Heer
Demmer, met goedvinden van dit volk

zelf, tot twee Hoofden bragt die ider
over een deel van dit dorp zouden regee
ren, zynde ’t eene Leytimor, dat is 't
Ooster-deel, en ’t ander Ley Halat, dat
is ’t Wester-deel, genaamd.

De Heer Landvoogd maande ook die

van Thamahoe ernstig tot ’t afkomen aan.
te meer, alzoo by hunne sterkte, die hy
ging bezigtigen, al zoo sterk, als Capa-
ha, bevond; doch zy hadden hier geen
zin in, zeggende, dat zy hier wel hon-
derd jaren gewoond, en hier veel schoo-

ne Tempels hadden, die zy niet zonder

hartzeer zouden konnen verlaten. De
Heer Demmer, hier nader op dringende,

verzogten zy uitstel, om na een bequa-
me plaats te zoeken, dat den Lieutenant

Cornelis Danen aanbevolen wierd te be-
vorderen; doch, nader hier over in ’t vol

gende jaar aangemaand , zeiden zy dat
niet te konnen doen, alzoo zy daar toe
geen last van hunnen Koning hadden.
Demmer zei van den Koning commissie

te hebben, om alles uit zynen naam hier
te bevelen , dat dienstig voor ’t land
Was

Madjira mengde zich hier mede on-
der, en verzocht, dat zy op hun oude
plaats mogten blyven; dat de Heer Dem-
mer sterk tegen sprak , alzoo ’er geen
trotser , dan die van Ihamahoe tegen
den Koning, en tegen ons, waren. Der-
halven drong 'er de voornoemde Heer
weer op aan, en zy daar tegen verzogten
weer uitstel. De Heer Demmer stond

hen
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hen dit op die voorwaarde toe, zoo zy

enzich rekkelyk en gewillig toonden,
dat hy dan ook hunne Tempels, en Bai-
leoes boven zou laten staan; doch de o¬

rangkaja’s, en ’t meeste volk moest om
laag komen woonen.

1647. Den 17 Januari wierd hier de
ofHeer van der Lyn als 7. Batavise,

anders als 10. Opperlandvoogd van In-
1u

dien voorgesteld.
De Heer Demmer, die een einde van

’t werk van Thamahoe hebben wilde,

zond den 19 Januari gecommitteerden
derwaards, om te zien, of zy de belof-
ten van af te komen na quamen. Deze
afgezondene waren Capitein Verheiden
den Hhoekom Jan Pays, den Gnatohoedi,
Louis Gomis, en Madjira.
Deze laatste had hen tot noch toe te-
gen gehouden om het niet te doen; dog
sen 2 Februari hier op Ihamahoe geko¬

men zynde , bragt hy hen zoo verre,
om hare muuren zelf af te werpen. Ge¬
lyk daar na ook die van Hoelalihoe, Oe¬
lat, Toehaha, en alle ancre moesten doen,
dat by de Mooren met knorren, en by

de Christenen ontrent alle andre vastig-
heden met blydschap geschiede ; alzoo de

eerste in den oorlog leefden, daar de
andre door quynden.

Men vond ook goed, op Manipa rond-
om de Reduit een steene borstweerino
van 6 voeten hoog, en op Loehoe ook
om de vesting een buiten-werk met 2
punten tegen een op te trekken , om
daar in huizen voor de Officiers te ma-
ken

Sen 13 Maart verscheen hier de Heer

Arnold de Vlaming van Outshoorn, gewe-
zen Landvoogd van Malacca, om de Heer
Demmer te vervangen.

In April wierden hier met de Fluit Ca-

stricum 142 koebeesten van ’t Eiland Bali

gebragt, die op Honimoa, Hitoe, Cam
bello, en Lessidi verdeeld wierden, om
aldaar voort te teelen. Deze zyn met

er tyd meest alle in 't bosch geraakt,

zoo dat men ’er weinig ander nut af ge-
had heeft, dan dat van die wilde beesten,
en hare jongen , in de volgende latere
aaren wel ettelyke door de vrylieden.

met passen na Ceram gaande, geschoten
zyn.

Men wierd op Waysamma, een dorp
op Boero, ook 2 handel-jonken magtig
door Capitein Verheiden, na dat die van

Cobon de zelve hadden aangehaalt. Hy
bragtze aan ’t Kasteel, verdierf de zelve
vaartuigen , bragt II Inlanders, etre-
lyke Macassaaren, en ; koppen mede, die

Pati Waysamma , om in onze gunst te
blyven, zelf had laten afkappen.

Sen I May gingen beide de Heeren
Landvoogden met 3 Coracora’s op de vi-
site, doch zy zelf gingen op die van Ha-
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tive. De Heer Demmer, alzoo die haaff

nvertrekken zou, nam overal afscheid

stelde den nieuwen Landvoogd by den In-
Enlander voor, wyzende zyn Ed: met

nen zynen vervanger de gelegeaheid van
alle zaaken, en waar op voorn inelyk t.
letten viel, aan.

Vooral deed hy een zeer straffe aan
spraak tot de Orangkajïa’s van Hitoe
hen radende de oude schelmssulken

valsche raadslagen na te laten, alzoo de

nieuwe Heer Landvoogd van alles door
hem volkomen onderricht was, verbie-

dende hen weder op lyfstraffe oit meer
van een Capitein Hitoe, of van de regee-
ring der vier Hoofden te reppen.

Daar op schepte hy de Uliassers rond.
en quam na 7 dagen weer aan het Ka-

steel

In Juni voeren deze Heeren met een
jagt na Amblauw alwaar men hoorde
dat den Orangk aja van Salatti de Reduit

had zoeken af te loopen. Hy maande
de Amblauwers aan, om op die van Way-
samma, hun oude vyanden, te gaan roo-
ven, alzoo die de Macassaaren, en an-
dre vreemdelingen, zanhielden, zettende

30 Ryxdaalders op ider gevangen , en
10 Ryxdaalders op ider hoofd dat zy
kregen; dog zy schenen daar niet zeer
belust op te zyn.

Van daar vertrok hy, na den nieuwen
Landvoogd ook voorgesteld te hebben,
na Mamipa, Assahoedi, en Cambello

en den 12 Juni op Toehoe, alwaar hy
dit mede, en verscheide geschillen af
deed.

Den Sergadii van Bonoa klaagde nog
al over zynen ouden vyand Hatib Lanoe-
r0, die ’t volk gedurig afkeerig van hem
maakte , waar op Lantero belast wierd
van Bonoa na Loehoe te vertrekken ; dat

door de Orangkaja’s voor dezen tyd nog
afgebeden wierd.

Madjirz klaagde over de ongehoor-
zaamheid van Siinatau, Orangkaja van
Amn, die daar op belast is na Ternate

te verhuizen. Hy klaagde ook, dat die

van Caybobo aan de Reduit niet wilden
komen werken, waar toe hen de Heer

Demmer zeer ernstig aanmaande, gelyk
vok om den Kimelaba te gehoorzaamen.

Aldus deed hy ook eenige garinge ge-
schillen op Lessidi af, en quam met zyn
vervanger den 12 dito weer aun ’t Ka-
steel.

Daar op is de Heer Arnold de Vlamin

215van Outshoorn den 4 September 1647
13 Landvoogd en bestierder van Amboi
na met gewoonc plegtlykheid voorge-
stelt, doende den eed aan de Heer Dem
mer, die den Raad van den eed, a2m
gedaan, ontsloeg, waar op zy die weer
aan den nieuwen Heer Landvoogd aflei-
den. Daar op vertrok de Heer Demmer
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1647. met  jagten den ; na Batavia, latende
het land aan zynen vervanger in zooveel

rust over, als ’t in menigte van jaaren,
en by geen van de agt vorige Landvoog-
den, geweest was.

De Heer de Vlaming was, toen hyHoeda-

nigheder hier quam, een Heer van ontrent 38 of
van den 39 jaar, zynde een lang schraal man
nieuwen

waarom hy in de wandeling de langeLand-

Corporaal genaamd wierd) een wakkervoogd
en onvermoeid Landvoogd, en die alle
zins (gelyk wy zien zullen) uitmuntende
blyken van zyn beleid en dapperheidge-

geven heeft. Hy was ook ervaren in de
Latynsche taal, een goed staatkundige,
en een Heer, die de E. Maatschappy in

deze gewesten groote diensten gedaan
heeft.

Men ontdekte al wat voor zyn Ed.Nooten

bosch on komst alhier een groot Nooten-bosch op
Werina- Erinama , (of Werinama) dat die van
ma

Banda hen met zagtheid zogten afte ko-
pen, doch zy wilden er niet aan; zog-
ten uitvlugten, en zeiden onder Amboi
na te staan. Die van Banda zonden er

egter Capitein Fredrik Gommersdorp met
100 soldaaten, en 60 Mardheykers na
toe, die op ’t aanwyzen van eenige In-
landers 1040 oude en jonge boomenver-
woesteden , die immers zoo schoon, als

de beste boomen in Banda waren

In ’t begin van de Heer de Vlaming-Groo

Eestier was alhier een groot nagel-moe-nagel-

moesson sson, dat wel op zooobhaar gegist wierd;
dit jaar. doch men had pas 4oooo Ryxdaalders in

kas, weshalven de zelve met half goec
en half geld betaald wierden.

Om Compagnies schulden onder den
Inlander op Hitoe allenskens te innen
vond hy goed, hen op ider barot,  11
pond ider, 6 stuivers te korten. Hy be¬Nieuw
laste ook een nieuw ziekenhuis te ma-ieken¬

huis ge ken , waar toe hy veel van de stoffen
bouird. van ’t oud ziekenhuis, dat op ’t strand van

Hative plag te staan, gebruikte, plaat-
zende het nieuwe bezuiden ’t Kasteel

ontrent de Westkant der Rivier Way-
tomo, daar het zelve nu nog staat, en
als een Raad-huis gebruikt word

Hy stelde Capitein Verheiden tot een
Verhei

Fabryk en opziender van ’s Compagniesden Fa¬

werken aan , op dat die dappere man,bryk ge

ma nu in den oorlog geen werk vindende,
egter zyne bezigheid hebben mogt.

Wat deze Heer voor de Godsdienst

gedaan heeft, zullen wy op zyn plaat.
melden.

Hy was van voornemen in OctoberVlaming
Hongi- met de Hongi uit te gaan; dog de zwa-
tocht re regen die in deze maand tegen alle
door de vorige gewoonte viel, belette dit. An-
ware re

ders was hy daar wel van nooden ge-gen belet.
weest, om de trouwlooze aanhouders

der vreemdelingen en Macassaaren , op
Boero’s Zuid-zyde to beteugelen ; hoewel
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Kimelaha Fakiri ook wakker tegen hen 1647.
waakte, leggende de dorpen een boete
op , die yemand buiten zyn weten aan-
hielden. Ook was den Orangk aja van
Waysamma, Oetsman, al aan ’t Kasteel

gebragt, om daar over nader onderzogt,
en gestraft te werden.

Hy visiteerde de West en de Noord Die eeni-
ge plaat-met een jacht; vond op Manipa de nieu
sen om de

we Reduit geheel stil staan, stelde daarWest, en

ontrent, en ontrent ’t inwegen der na-de Noord
gelen, en andre zaaken, de noodige or-beloekt
dre, willende dat dit, als mede ’t ver-

koopen der kleederen, niet op de Reduit,
maar beneden geschieden zou-

Op Benoa vond hy nog al levendig de
oude geschillen tusschen den Sengadji, en
Hatib Lanoeroo , vermanende hen tot

vrede , ten minsten zoo lang , tot hy
daar met de Hongi komen zou, om dan
hunne zaaken te vereffenen. De gevan-
genen van Waysamma liet hy weer na
hun dorp vertrekken, om haar verlopen
volk weer by een te zamelen.

By zyn komst op Hila vielen ’er zwa-
re klagten over ’t Opperhoofd aldaar
als hebbende groot bedrog by 't wegen
der nagelen gepleegd, waar door by den
Inlander zeer verkort had.

PittavynsHy was Abrabam Pittavyn genaamd
ontrouw.vierd daar over van zyn comptoir ge-

En vanlicht, en na ’t Kasteel gebragt. Hy deec
neer an-dit alleen niet, maar ook verscheide an

dre.
dre dienaaren maakten hun werk ider om
’t zeerst 'er af, om de E. Compagnie,
en de Inlanders te benaadelen, zoo dat

het hoog noodig was hier tegen te wa-
ken, gelyk de Heer Landvoogd met all-
neerstigheid deed; dog dit baarde hem
daar veel vyanden. Den Fiscaal, die an-
dre ’t quaad doen tegen de placcaaten

beletten moest, ontzag ’t zich niet zyne
schulden over gelden op de nagelen uit-
gezet, by een openbaar aan den Chinees
uitgegeven briefken in te maanen, drei-
gende de onwillige in de boejen te zet-
ten. Hy bestrafte den Fiscaal zeer ern-
stig hier over; dog liet den Chinces in
ider dorp, daar hy deze inmaning ge-
daan had, eenige slagen voor zyn broek
geven.

A. 1648 heeft de Heer de Vlaming in Nagelen

op Boercanuari den Lieutenant Moerlag na Boers
A. 1648gezonden, die tusschen Ila, en Roemah
uitge¬Ite 3000 oude nagelboomen geschild, roeit

en ontelbare jonge uitgeroeit heeft.
Hy liet toen OrangKaja Oetsman weer

los , om op Waysamma te regeeren;
dog zyne Pati bleef nog in de keten,
om na Batavia verzonden te werden.

DSen laatsten Februari was ’er aan 't Aardbe-

Kasteel een zware aardbeving, die egter ving biet
geen schade deed, hoewel zy met een
zwaar gedruis aan quam.

Den 21 Maart vertrok de Heer de
Va Vla-
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Vlaming met 8 Coracora’s van ’t Kasteel.
en van de Uliassers, om de Hongi-togt
te doen; dog zyn vloot groeide onder
weg tot 4y derzelve aan, en waren hier
by ook Madjira, en Hamba Radja Sopi
met 5 Coracora’s gekomen. Hy vertrok

eerst na Cambello, en Lessidi, alwaar
hy aan Iman Swakki, uit naam der E.

Maatschappy voor zyn trouw aan de
zelve in den laatsten oorlog bewezen,
eenen gouden keten vereerde.

Van daar vertrok hy over Assahoedi
Bonoa, Kelang, en Manipa na Loehoe,
hoorde daar den Sexgadii van Bonoa met
Lanoero; dog ontbood hen na ’t Kasteel;
vertrekkende over Laala en Caybobo na

Honimoa, alwaar hy die van Poorto be-
laste op ’t strand te gaan woonen.

By zyn wederkomst aan ’t Kastee
vond hy daar ’t jacht de Griffioen met
brieven van de Koning, by welk zyn
Hoogheid den Landvoogd volle magt
gaf om zyne tollen hier te ontfangen,
alzoo hy oordeelde, dat Madjira, daar in

nalatig was. Ook was die Vorst mis-
noegd, dat zyn Stadhouder hem de Ter-

nataanen met de nieuwe Coracora’s, die
hy belast had op Kelang te maken, niet,
met een van zyne bywyven, opzond

Den 11 April vereffende hy inde

Landraad, in 't bywezen van Madjira 't
geschil tusschen den Sengadii van Bonoa,
en Lanoero, belastende, dat de laatsten
den eersten als Hoofd van ’t Eiland er-
kennen zou, en ontslaande hem ook van

zyn opontbod na Ternate. Hy besliste
mede zeker kleen geschil tusschen den

Radja, en Sengadji van Hatocaha
De Heer Landvoogd bequam den 20Koning

Hhamza Juni een brief, van de Heer Caan ontrent
Grectie Assahoedi geschreven, waar by hem de
den, en dood van Koning Hhamza wierd bekend
door

gemaakt, en dat in zyn plaats Mandar-Mandar-

sjah ver- sjab, Koning Modafars zoon, den 6 Mey
vangen. als Koning van Ternate gevolgd was.
De Heer Hy had in Ternate ook den Heer Seroy
van den gelicht, en den President Gaspar van den
Boogaard Boogaard in zyn plaats gesteld.
in Seroys

Den Heer Landvoogd deed de kroo¬
plaats in

Temate ning van dien Vorst alomme, daar het
aantge¬ behoorde, met ; chargies, en 5 kanon

stelt schooten, bekend maken, dat in de lan-
den des Konings een groote vreugde
Et.

Men hoorde nu overal ook weer klag-
ten over de schraperyen der Opperhoof-
den, andre schaamden zich niet zeer on-

tugtig te leven met de Inlandsche vrou-
wen en dogters.

Men had ook ’t gewezen Hoofd vanPittavyn

geect Hitoe, Pittavyn, nu over het valsch we-
gen (dat hy maar snakery en aardigheid
noemde) van zyn ampt afgezet, en ge-
doemd om 2500 Ryxdaalders aan den
Inlander, dien hy zoo veel verkort had,

NSCHE
LX.uit te keeren. Egter heeft den Land-

voogd, op zyne groote beloften van be-
terschap, hem nog koopman laten bly-
ven, en weer in de winkel geplaatst;
hoewel haar Edelheden dit naderhand af-

keurden, en zyn straf nog veel te licht
hielden.

Ontrent deze tyd wierd de Heer de Des
Vlaming zeer ziek, waar door hy eenige an

voor de
maanden ’t bed houden moest, en OPzielee
veel sloffe dienaaren zoo wel, als te vo-

ren, niet passen kon
GeschiiDen I1 September kregen de Terna

usschenaanen met de Loehoeneesen een geschil
le Tes¬

dat tusschen de wyven begon, over een
taanen,

huwelyk van eenen Samoesamoe, Hoofden Loc-
van de Soa Makatita, eerst met schelden, hoence
en daar na ook onder de mannen zooda-en.

nig toenam, dat de Ternataanen met hun

geweer op de Loehoeneesen aanvielen,
veelen quetsten, en ’t nog erger zouden ge-
maakt hebben, zoo het Opperhoofd aldaar.

de Heer Simon Cos, niet met eenige sol-
daaten , om hen te scheyden, tusschen

beiden gekomen was. Dezen Heer Cos,
voor erger bevreest, hield daarom te ern-
stiger by den Kimelaba aan, om volgens
de lang gegeven bevelen, deze lieden
dog na Ternate te zenden, waar toe dien
zelve niet veel lust scheen te hebben, en
zogt allerlei uitvlugten , alzoo hy hen
tot zyn voorgenomen schelmstuk , (dat
2; jaar daar na eerst uit brak) dagt te ge-
bruiken.

In October ging Capitein Verbeiden, Hongi-
en Pittavyn, in de plaats van de Heer de Vla-tocht
ming (die nog niet hersteld was van zyndoorge-

commit-ziekte) met de Coracora’s uit, dog men liet
teerden

om redenen, de Moorsche Coracora t’huis
gedaan

Zy visiteerden Cerams Zuid-kust toi

Ceram Laoet toe, en gaven, schrif-
telyk rapport van hunne verrichting o-
ver, met aanwyzing van alle de specery-
oomen, die zy gevonden hadden.

Die van Oma hielpen ontrent deze
tyd Radja Saboelau het dorp Ouwen, op
Cerams Noord-kust agter Tahala ge¬
legen, innemen; doch behalven dat zy
de meeste moeite hierdoen moesten, had
den Radja nog de beleefdheid van hen
niet weinig te misseiden, zy klaagden
daar over aan de Heer de Vlaming, dog
die wilde zich met die schurfde zaak niet

bemoejen, alzoo zy dit buiten zyn ken-
nis begonnen hadden.

Den 25 October was 'er op Loehoe
Eenige

een groote vergadering, alwaar de Koop- erna-

lieden Simon Cos, Barent Zeeuw, Kime taanen in

chyn nalaha Madjira, en al de Orangk aja’s van
Temate’s Konings landen waren, en alwaar mef

zevon¬veel ernst weer op ’t verzenden der Ter
den.

nataanen door onze Kooplieden aange-
drongen wierd. Madjira, en de zynen,
hadden hier nog geen zin in. Egter op
het weder aanhouden, besloot men Mad¬

jira';
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1648. jira's halve broeder, Dagga met de zoon verkorting in ’t wegen van hume nage- 1649.d

van Leliato, te weten , Labodi, nevens len, behalven dat zommige hen ook ge-
Hbadji, en Baycole, met hunne huisgezin- weld aangedaan hadden.
nen vooraf derwaards te zenden; doch Op Hila liet hy een steenen buiten- De Re¬
de dric Princen, Abdul, Bismol, en Sin- werk met twee punten om de Reduitdut op

Hila ver-gasari, zouden hier nog blyven, om dat leggen, en die zoodanig versterken, dat
sterkt.de Koning (zoo men voorgaf hunne naa- zy nu in staat was, om al een fraeje magt

af te weeren.men niet uitgedrukt had ; waar tegen de

onze zeiden , dat de Koning alle de Op Loehoe quamen hem slegte klag- Beschul¬
Ternataanen, en hafe kinderen, ontbo- ten over Imam Swakki, OrangK aja vandigingen

tegen l¬ben had, en dat vooral Abdul, en Bis- Lessidi, te voren, alzoo by ’t was,dic
mammol te gevaarlyke lieden waren om hier Singasari opgezet had, om hier te bly-Swakkt.

te blyven, alzoo zy, by Madjira's afwe- ven , en zig na Ihamahoe te begeven;
zen, die mede gaan moest om den nieu¬ ook had hy de inwoonders afgeraden om
wen Koning te begroeten, zeer licht op de Logie op Cambello te maken, alzoo
Lissabatta, daar zy geboren waren, moey- die naderhand een bril op hunnen neus
te zouden konnen baren, en zich mee- wezen zou, hoedanis hy zich ook ver-
ster maken van een plaats, daar veel aan stout had die van Lissabatta in een boete
gelegen was, weshalven eindelyk beslo- van 200 Ryxdaalders te verwyzen, om
ten wierd, dat zy zouden mede gaan dat zy eer met ons volk, dan met den

Daar Singasari stelde zig hier zoodanig te- zynen, gehandeld hadden, hen aanzeg-
Singasari gen , dat hy met 8 soldaten na boord gende, dat zy zig zoo veel aan de Hol¬
zich te- landers niet moesten laten gelegen zyn,moest geleid werden, verliezende ondergensteld.

weg door al zyn tegen-spartelen een van alzoo ’t maar een hoop vreemdelingen
zyn vingers. was, daar gekomen, om hen uit te mer-

gelen en arm te makenDus vertrokken dan deze 7 Terna-
taanse perzoonen van aanzien met de Co- Dit was die Imam Swakki, dien hy

racora’s des Konings den 14 November. in Maart dezes jaars een gouden keten ver-
Een chaloep van ons volgde hen, quant- eerde, en zoo minnelyk gehandeld had;
suis om hen te geleiden, een stuk weegs, waar aan men al weer zag, wat staat 'er
hoewel ’t inzigt was, om den Kimelaba op de Mooren, en voor al op hunne Prie-

sters, te maken is.van de kleine dorpen af te houden, en
De Heer de Vlaming, ondertusschente beletten, dat hy die menschen niet al- en

Land-les afknevelde. Zy raakten dan dus weg weer instortende, moest het verdere van
voogddeze tocht aan den Opperkoopman, Win-en men hoopte nu geheel en al van de
weder in-

Ternataanen bevryd te zyn; dog het ver- drig Kieft, en den Fiscaal, Jan van den gestort.
Briel, over geven.volg zal ons leeren , dat eenige maar

In December rees ’er een kleen ge-voor een tyd weg waren. Geschil
schil tusschen den Koning van Noessa-tusschenDe Heer In de maand November bevond zig

Radjade Vla- nivel, en tusschen Latoehalat, en Patide Heer de Vlaming, na een ziekte van
Noessani-ming gaat Seylale. Hy klaagde over hun, en zy o-6 maanden, weer zoo verre hersteld, dat vel, enweer op

ver hem ; dog alzoo men bevond, dat zyne me-een Hon-hy in staat was, om den 23 November
de-Hoof-hy onredelyk met hen handelde, en eg-gi-tocht op de Hongi-tocht weer zelf te gaan.
den, by-Hy vertrok over Hitoe na ’s Konings ter nog eerst over hen had durven kla-
gelegt.gen, wierd hem belast, dat hy met henlanden, en stelde overal de noodige or-

voortaan zoo als ’t betaamde, leven, enNieuwe dres. Op de kust van Hitoe hoorde hy
klagten hen alle veertien dagen op zyn Baileoeby zyn komst op Oerien, en Negri Lima,
over de

beroepen zoude, om alle kleene zaakengelyk ook op Larike, veel klagten overOpper¬

onder het volk af te doen.noofden. de Opperhoofden, wegens ontrouw en

DERDE HOOFDSTUK.

Een nieuwe Reduit op Hila gebouwd. Pittavyn door baar Edelheden zwaarder
gestraft. Madijra’s komst uit Ternate. Barsche brief van Koning Mandarsjah,
door de onze met vrugt beantwoord. Gezanten van Ceram-Laoet, en van Tobo-
Nieuw metaal gewigt, en een gezworen Inlands nagelschryver gesteld. Madijra’s sta-
telyke verschyning aan t Kasteel. Gesprik tusschen hem, en de Heer Vlaming. Die
na ’t bad van Oma trekt. En van daar na Loehoe. Zyne verrigtingen aldaar.

Vertrekt na Keffing. Wat by daar verrigt. Komt op Honimoa. Onlusten, by
zyn t'huiskomst, hem door eenige bedienden veroorzaakt. Malim van Goram’s ver-
zoek afgeslagen. Eenige Termataanen in schyn vertrokken. De trouwe waarschou-
wingen der Loehoeneesen wegens Madjira in de wind geslagen. Fors verzeck A.
1650 door de Orangk ajas gedaan. En ’t begin van Jan Pays verraad. Waar

overV3
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over de Landvoogd hen bestraft. Nieuwe ordre ontrent de Seros. En de Coraco-1699.
ra’s. Vyf schepen by Cambayna verongelukt. Des Konings van Batsjan’s komst ot
Assahoedi. En zyn vertrek. Slecht voorstel van den Heer Landvoogd aan Ma¬
diira en zyne grooten, Zeer net door de Inlanders beantwoord. Madjira’s vertrek na
Loehoe. Des Landvoogds tocht na de Uliassers. Vrede tusschen Spaanjen, en
ons. Mandarsjah betaald zyn ooms agterstallen. De Vlamings tocht na Amblauw,
en Manipa. Lehut op Loehoe geplaatst. Mandarsjah schenkt ons alle de Heide-
nen, en Christenen, op Ceram. Verdrag met die van Rarakit. Cos gezagheb-
ber. Vlamings vertrek na Batavia. Geschillen na zyn vertrek gerezen. Koning
Mandarsjah door de Ternataanen afgezet, en Manilha als Koning opgeworpen. Waar
onder mogelyk de Spanjaarden, en Tidoreesen, speelden. Wie de belhamels waren.
Den Koning vlugt tot ons. En zy na de klip Soela. Saydis vlugt na Koela, en
na Gilolo.

't contract, door Koning Hbamza en deNFebruari wierd de oude ReduitEen nieu¬V
Heer van Diemen A. 1638 gemaakt, ver-we Re- van Hila afgebroken, en een nieu¬

duit A. brak , door dien hy de Heidenen vanwe van 5o voeten in ’t vierkant in
1649 op Caybobo, Amahey, en Makariki, Chri-’t midden van den begonnen steenen
Hila ge-

sten gemaakt had, daar nogtans dit ge-pagar afgesteken.bouwd.
heel Eiland, behalven Keffing, WaroePittavyn, ’t jaar te voren zoo genadig
en weinige andre dorpen, hem toequamover zyn vuil nagelwegen gestraft, had
Eischte herstelling van dit alles, en ver-nog wel na Batavia over ’t ongelyk,
bood voortaan daar eenige Christenerhem aangedaan, durven klagen; doch
meer te maken. Ook eischte hy dehaar Edelheden oordeelden, dat hy veel
dorpen van Oerien tot Hatoe toe weer-te slap gestraft, en dat de Heer de Vla-
om, en belaste, dat hy Madjira voortaanming daar toe door hem omgekogt was
meoster over de Mooren, en over zyneDien Heer toonde (zelfs met Pittavyns
landen zoo volslagen, als hy Heer Land-eigen belydenis zyn onschuld in dezen
voogd) over de Hollanders was , latenZy belasten zyn pleydoy op nieuws te
zoude.behandelen, en een nieuw vonnis over

Wat ook de Heer Landvoogd, enhem uit te spreken.
onze andre bedienden in Ternate, denDen Fiscaal eyschte derhalven, boven
Koning hier over zeiden, dat het noitMadija; de voornoemde geldboete, dat hy van
wel zoude gaan, zoo dit bevel door ging,komst uit alles zou afgezet, in de keten geslagen
of wat zy tot ontschuldiging van de HeerTemate. en na Rosingeyn gebannen werden;
de Vlaming voortbragten, het mogt nietwelk laatste, in plaats van na Rosingeyn
helpen.zoodanig verzagt wierd, dat hy aan de

Men vertoonde den Koning, dat het watoverzyde zoude gebannen zyn.
anders met de Heidenen was, alzoo men ditIn ’t einde van May quam Madjira
noit by eenige contracten bepaald had, enweer uit Ternate; maar bragt zyn hal-
wat de Mooren aanging, dat het vanve broeder Dagga, en eenige van die
zulken verstandig Heer, als daar de Heermet hem vertrokken waren weer me-
de Vlaming voor bekend stond, niet tede, om hunne goederen (zoo ’t de naam
gelooven was, dat die zig met hen be¬had) af te halen, en dat zelve jaar nog
moejen zou.weer na Ternate te keeren.

Maar wat die 7 dorpen op de kust vanZy hadden den jongen Koning nietBarsche
Hitoe betrof, dat die al van de tydenbrief van weinig tot laste van de Heer Landvoogd

Koning der Portugeesen af onderdaanen van ’tde Vlaming wys gemaakt, als of hy ’s
Mandar- Kasteel, en noit van den Koning, ge-Konings landen na zig trok, zyn onder-
sjah. weest waren.daanen en den Godsdienst drukte, dwin-

dat de Ko-Ook wezen zy klaar aangende hen, om Christen te werden,
by dit nieuwning, en de Maatschappy,noemende verscheide dorpen, en men-

gezag aan Madjira gegeven, groote scha-schen, die hy daar toe genoodzaakt had.
de lyden zoude.weshalven zy den Koning geraden had¬

Zy bewogen zyn Hoogheid egter doorden, dat zy de magt, aan den Land-
alle die drangredenen zoo verre, dat hyvoogd over de Mooren gegeven, weer
den 3 May aan den Landvoogd van Amintrekken, en hem maar met de Chri-

boina de vorige volmagt over zyne landenstenen van Leytimor wilde laten begaan,
en de Mooren door zynen Stadhouder weer gaf

De Heer de Vlaming nu dien eerstengeliefde te laten bestieren.
last by de komst van Madjira bekomenDit had veroorzaakt, dat den Koning
hebbende, volgde die stipt op, zoo verden 1 May A. 1648 een zeer trotsen en
re de Maatschappy daar by niet leed;spytigen brief aan den Landvoogd zond,
weshalven hy ook 2 flaven, die goede-verwytende hem zeer schamper, dat hy

ren
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1649. ren gestolen hadden, en onder hem be¬
horden, aan Madjira zond , om daar

mede, zoo hy ’t goed vond, te hande-
len.

Die van Ceram-Laoet, by de laatsteGezanten

van Ce¬ Hongi-togt in October, beloofd heb-
raL¬ bende eens ’s jaars aan ’t Kasteel te ko-
oet, en

men, zonden nu eenige gezanten van de
van lo¬

negen dorpen op haar Eiland, en dusbo.

quamen nu ook eenige van Tobo, om
zich mede aan den Heer Landvoogd te

ge-vertoonen. Zy verzogten, dat hare
vangenen, in April tot de keten verwe-
zen, ontslagen mogten werden; dog zy
wierden tot ’t antwoord, dat van Bata
via verwagt wierd, uitgesteld, en men
gaf hen goede hope daar toe, alzoo de
Heer Landvoogd gunstig daar over ge-
schreven had.

Men had ook met de komst der sche-Nieuw

metaal pen in’t voorjaar nieuw metaal gewigt
gewigt, en van Batavia bekomen, waar op ’t getal
een na¬

der ponden stond, op dat den Inlander
gel-schry-

dat zelf zien, en men de morseryen en
ver ge-
steld. ongeregtigheden der Opperhoofden dus

voorkomen mogt Ook belasten haar Edel-
heden een gezworen Inlandschen nagel-
schryver aan te stellen, zonder welken
geen een pond nagelen zou mogen ge-
wogen, nog niets gedaan werden. Ook
moest den Inlandschen weeg-meester een
sleutel van ’t nagel-pakhuis, zoo wel als

de Koopman, hebben; op dat de eene
zonder de andre niet zou konnen in ’t

pakhnis gaan.
Men zond dan in Juni 3 gecommitteer-

den, Capitein Verbeiden, den Koopman
Voer, en den Hhoekom Jan Pays, na

ge-Loehoe , om ook daar dit nieuw

wigt, en deze nieuwe last in te voe¬

ren.

Den 2 October quam Madjira met La-Madjira:

statelyk- bodi, Leliato's zoon, en vecl Ternataan-
verschy- se Edelen, om zich aanzienelyk te ma-
ning aan

ten, aan ’t Kasteel, daar hy zeer deftig
’t Kasteel

door gecommitteerden ingehaald, en
met het losbranden van ’t geschut, en ’t
doen van eenige chargies, vereert wierd.

Na eenige minnelyke gesprekken te
zamen, bragt de Heer Landvoogd het
op de klagten, over zyne Regeering door
hem gedaan, begerende te weten, waar
dit van daan quam. Madjira ontkende
het niet sterk , zeggende, dat hy niet

zoo zeer geklaagd, als wel aan den Ko¬

ning maar verslag van ’t voorgevallene
in zyne landen gedaan had.

De Heer de Vlaming toonde hem, datGesprek

tusschen de bekeering der Heidenen niet tegen
tein , en eenig contract streed; doch dit kon by
de Heer

zoo een bedrieger niet helpen.de Vla-

Madjira zey ook, dat hem deze Edel-
ming.

lieden, als zyne Raaden , waren mede

gegeven ; doch de Heer de Vlaming be¬
wees uit ’s Konings brief, dat zy moe-
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sten wederkeeren. Ook zey de Heer 1649.
de Vlaming hem, dat hy wel bezorgen
moest, dat die Ternataanen weer na Ter-
nate vertrokken, of dat hy oorzaak zou

wczen , dat de Koning jaarlyx aooo
Ryxdealders, hem op die voorwaarde, en
anders niet toegezegt, zou moeten mis-
schen. En daar mede scheepte hem den
Heer Landvoogd op de zelve wys, ge-
lyk hy gekomen was, af

De Heer de Vlaming voelde zich nog Die na

t bad vangansch onpasselyk, weshalven hy besloor
Omaden 14 September na ’t warm badof
trekt.

Oma te gaan. Hy quam ’er met eenige
bedienden, liet 'er eenige hutten op slaan,
en ging zich twee a driemaal daags in
dat warm water baden. Na dat hy 't
agt dagen gebruikt had, voelde hy zich
erger, dan te voren, en keerde derhal-
ven weer na ’t Kasteel, te meer, alzoo
Madjira een brief geschreven had, waar
in hy bekend maakte, dat de Orang-
Kajas van Loehoe, Lessidi, en Cambel¬
lo, hem niet meer kennen, maar ver-

dryven, en de Regeering aan zich zel-
ven houden wilden.

De Heer de Vlaming, ondertusschen En van
wat beter geworden, en van voornemendaar na

eeezynde, om de visite rondom het Eyland
Eeram te doen, vertrok den 29 Septem-
ber met een chaloep, liep op Hitoe aan
en stak na Loehoe over, latende aan Ca-
pitein Verheiden ordre, om hem met de
Coracora’s ten eersten te volgen.

Zoo ras die Heer op Loehoe geko- Zyne
verrigtin-men was, quam Madjira zeer verblyd by
ge aldaar.hem, waar op de Landvoogd aanstonds

de vergadering der OrangKaja’s deed be¬
leggen, en ’s Konings commissie, hem ver-

teend, onder ’t losbranden van ’t kanon
openbaar hen bekend maken, bevelende

met eenen aan de zelve,dat zy den Kimelabo

moesten gehoorzaam zyn, en alle eer

volgens ’s Konings last, bewyzen.
Wegens de zamenspanning der Inlan-

ders tegen Madjira hoorde hy van May-
nene, Stedehouder van den jongen Fati
van Cambello, by zyn komst aldaar, dat
zulks maar een opgerokkend werk van
Imam Swakki was, die den Heer Land-
voogd ook wys maken wilde, dat Ma¬
djira hare tuinen door de Alfoereesen zogt
onvry te maken, en hen dus te onder-

drukken, al ’t welke dien Heer wel wist,
dat maar enkel geschiede, om Madjira by

ons zwart te maken, weshalven hy hem
belaste daar van te zwygen, den Kime-
laha te gehoorzaamen, en hem, gelyk
het aan den Stadhouder des Konings be
hoorde, zyne eere te geven.

Den 6 October quam hy voor Lissa-
batta, dat hy in beweging vond om die
van Roemah Ela, en Hatoenoeroe, te
beoorlogen ; welke zaak nader onder-
zogt zynde, vernam hy dat zy op losse

ge¬
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gerugten waren t'zeil gegaan, vermanende

hen in’'t toekomende voorzigtiger te zyn,
en voortaan met die lieden weer in vriend-

schap te leven, zonder quade gerugten
zoo licht te gelooven, of zoo lichtveer-

dig yemand by hem te komen aanklagen.
Hier op gaven zy malkandren, na een
vervaarlyk geschreeuw  weer de hand
van vriendschap, waar mede dien gan-
schen oorlog over was.

De Heer Landvoogd verbood ook zeer
gestreng aan die van Hatoewe, en Sa-
way, de Papoewa’s aan te halen ; maar be¬
laste hen, die te vervolgen, of anders

hen ook voor vyanden te zullen houden

en ons volk zoo wel op hen, als op de
zeeschuimers, te doen los branden; om
’t welk voor te komen zy beloofden zyn
bevel na te komen.

Voor Rarakit gekomen, meende hy
dat roofnest, als de schuilplaats, en markt
der Papoewa’s, aan te tasten, te meer
alzoo ook Banda zeer veel overlast van

die schelmen leed, die daar toe door de

vlugtige Bandaneesen , die zy herberg
den, opgezet wierden; behalven dat zy
’t ook met onzen vyand, den Tidorees.
hielden, die zy alles, wat zy maar kon¬
den, toevoerden. Ook hadden zy voor
eenige jaaren volk van ons schandelyk
vermoord , waar over zy nog niet ge-
straft waren. ’s Compagnies eer eischte

dierhalven, dat men niet ongewroken van

hier vertrok, zoo men hen nog niet op-
geblazener , dan te voren, maken wil-
de.

Zyn gansche magt bestond uit 600

Inlanders, en 6o soldaaten, met welke
hy hen in 3 troepen aantastte. Capitein
Verbeiden had den voortroep, behalven
dat 10 andere soldaten , en eenige ma¬
troozen met granaaten een verloren voor-

troep uitmaakten. De Heer de Vlaming
had den middeltroep met zyn lyfwagt
en den vaandrig Curtenius, den agtertroep
met de verdre Inlanders.

De vyand, de onzen op hem ziende
aandringen, stak zelf de drie onderste
dorpen in brand, vlugtende na de hoog-
ten, daar hy drie vestingen had met flan-
keringen,die op een hoogen steilen berg.
en egter aan een gehegt waren

De Heer de Vlaming trok door een
byweg, hem gewezen, na hunne hoofd-
vesting, vindende half wegen de toe-
gangen met ’s vyands wagt bezet; doch
hy drong 'er op door, en kreeg hem aan
’t wyken; maar wierd, door zyn aan-
klevende zwakheid wegens zyne ziekte
zoo vermoeid, dat hy wel een quartier
uurs in een flaauwte lag. Men bragt

hem met eenig limoen-sap en calappus¬
water zoo verre, dat hy weer wat be-
quam, en kreeg doe van de Capitein ty-
ding dat Rarakit over was. Hy belaste

ENSCH
1649.hem daar op al de vrugtboomen te be¬

derven, de muuren af te werpen, haar
geschut na de Coracora’s te doen bren-
gen, en verder alles, behalven den buit
te verbranden. Hy schonk den verderen
buit aan de soldaaten, behield 8 metale
bassen, en een kleen stukje voor de E

Compagnie. Zy kregen ook 10 gevan-
genen, en 23 koppen ; doch hadden
geen eenen dooden, maar eenige lichte

gequetsten bekomen.
Het noodige dan hier verricht heb- Vertrel-

bende, was hy van voornemen, om ook na Kef-
na Ceram-Laoet te gaan, doch hooren-sing
de, dat de Inlanders zelf van daar na Go-

ram, om de vergiftige lucht die ’er toen
was, gevlugt waren, konnende den stank

der ziekte, die daar zedert eenige tyd de
overhand gehad had, niet verdragen,
zoo liep hy op Keffing aan, alwaar ook

gezanten van Ceram-Laoet quamen, met
alle welke hy den eed, ’t jaar te voren
aan den Capitein gedaan, vernieuwde, be¬

Wat 1yovende vooral geen vreemdelingen te
daar ver-zullen aanhouden, geen specery-boomen
1igt.

te queken, en Jaarlyks eens aan ’t Ka-

steel te komen, om bewys van onderda-
nigheid te doen

Hy raadde hen ook, die van Rarakit

aan te maanen, om zich aan ’t Rasteel

te komen vernederen, en vergiffenis te
verzoeken, en dat zy daar by zich we
bevinden zouden.

Hy schepte van daar de gansche Zuid-

kust van Ceram langs, deed alle dorpen
aan, en vernieuwde daar den eed. Hy
liet ook op Erinama in ’t bosch na Noo-
ten zoeken; doch men vond ’er geene

In de bogt van Amahey gekomen zyn-
de, liet hy ook door eenige officiers alle
de Coracora’s opneemen, en na zien, of
zy in hare lengte, en getal van schep-
pers, ider zoo waren, als de oude ordre

mede bragt, om de Inlanders dus in ha¬
ren pligt te houden

Hier nam zyn Edelheids ziekte weer

toe, zoo dat hy, om zyn reize te ver-
korten , den 25 October op Honimoa
quam, daar hy aan de Orangkaja's een
maaltyd, en hen verlof gaf om te ver-
trekken. Hy schonk ook 100 Ryxdaal-
ders aan drie der gene, die Rarakits mu-
ren eerst beklommen hadden, en 20 aan

den sergeant, die 't eerste hoofd afge-
kapt had.

Van hier dan vertrekkende , na dat
alles daar wel van hem in ordre gebragt
en ’t noodige belast was, quam hy den
29 October weer aan het Kasteel. En

liet, ten tecken van zegepraling, de Co-
racora’s drie maal rondom ’t jagt, dat
daar lag, scheppen , ettelyke charges
geven, en ook ’t geschut lossen.

By zyn t'huiskomst vond hy verschei-
de onlusten , hem door zyne dienaaren

ver-
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1649. veroorzaakt. De Opperkooplieden Pit-
Onlustentavyn, en Macquelin (die mede over
by zyn valsheden vast zat) hadden zich niet al¬
-huis¬ leen aan ontrouw schuldig gemaakt;
komst

maar den Opperkoopman Windrig Kieft,door ec

nige be stond ook zee- slegt met zyn negotie-
dienden bocken, en journaalen. Den Fiscaal van
veroor-

den Briel was zeer wederspannig, zoe-
24akt.

kende hy den Heer Landvoogd dikwils
door valiche berigten te misleiden.

Malim In October quam aan ’t Kasteel Ma-
van Go- lim met eenige gezanten van Goram,
rams ver-

verzoekende , of wy ’t zouden willen
zoek af

toestaan, dat die van Ceram-Laoet, diegeslagen
wegens de ongezondheit hun land verla-
ten hadden , op Goram quamen woo-
nen, dat hen vlak afgeslagen wierd

Den 4 December vertrokken vier
Eenige

Terna Ternataansche grooten, te weten Kime-
taanen II aha Dagga, Labodi, nevens de Kaitsji-
schyn li's Bismol, en Abdul, met een Coraco-
vertrok

ra van Loehoe na Ternate, latende hare
ken.

vrouwen , kinderen en goederen nog
op Lochoe, waar uit het bleck, dat zy
dagten nog eens weer te komen.

Den 22 dito vertrok de Heer de Vla-

ming met een chaloep na Larike, en Hi-
la, om de werken te bezigtigen, en om
op Lochoe na de oneenigheden aldaar te
verneinen.

Zy klaagden zeer over den Kimelaba,
Trouwe

dat hy te veel Alfoereesen vergaderde,waar¬

schou- dat daar niet goeds af kon komen, en
wingen dat hy hen ook te gering agte; doch de
der Loe

Heer de Vlaming, ziende, dat het alles
hoenee-

maar jalouzy was, belaste hen, om densen we

gens Kimelaba voortaanbeter te gehoorzamen
Madjira dat zy beloofden ; doch met een zeer
in de geveinsd gemoed, alzoo men zien kon.
wind ge

dat zy ’t niet van herten, maar gedwon-slagen

gen deden; En mogelyk dat zy doe al
voorzien hebben , wat schelmstuk Ma-
djira in zyn hert verborgen voerde, waar

van zy ons egter niet klaar genoeg wil
den waarschouwen, om dat zy bevorens

gezien hadden, dat wy al hunne goede
en getrouwe waarschouwingen in den
wind geslagen, en hen tegen de vyan-
den , die zy aanbragten, niet gedekt.
ja volslagen bloot gelaten hadden , dat
zy waarschynelyk niet weer hebben wil-
len afwagten.

Het jaar 1650 zal ons geheel andere
zaakeen, dan de vorige jaaren, van dezen
Heer Landvoogd uitleveren.

Fors Het eerste, dat men vernam , was een
verzoel ongewoone byeenstrooming der Orang
A. 1650

Kaja’s hier aan ’t Kasteel, die den 19
door de

Februari een verzoek-schrift aan denOrang

Kajas ge Heer Landvoogd aanboden, dog op eer
daan. wyze, die vry fors was, alzoo zy hem by

na dwingen wilden hun verzoek toe te
staan; doch hy deed hen door Capitein
Verheiden weten, en raden zulke onbe-
hoorlyke zamenkomsten niet meer aan te

II. DeeL VAN AMBOINA.
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Len.stellen, alzoo by dat in ’t toekomende
als oproermakery aanzien , en ook zoo
straffen zou; Hadden zy iets te verzoe-
ken , dat konden zy met hun twee of
drieën behoorlyk, en stil doen.

En ’t beDaar op vonden zy goed aan zyn Ed..
in vanals hunne gecommitteerden, de Konin
jan Pays

gen van Noessanivel, Kilang, en Soya verraad.

mitsgaders den Hhoekom Jan Pays,
OrangK aja Ema, en den Secretaris, Mar-
cus de Roy, te zenden, om hun verzoek
den Heer Landvoogd in 't Maleits voor

te dragen, waar in men, hoewel in dui-
stere termen, vry klaar zag, dat zy
maar redenen tot moeite en geschil zog-
ten

WaanHy bestrafte hen zeer over deze on-
over debehoorlyke wyze van voor hem te ver
vand-

schynen, en voornamelyk den Hhoekom 7969

Jan Pays, die onze manieren veel beterhen be¬
straft.kende, en de anderen beter behoorde on

derricht te hebben
Men had ontrent dezen tyd ook veel

smadelyke en oproerige woorden van ee-
nige Ambonsche jongelingen in de Chi-
neesche straat gehoord , waar uit men
bespeurde , dat 'er toen al iets gaande
wezen moest, en dat den schelmagtigen
Jan Pays, toen al met gevaarlyke voor-
nemens bezet zynde, door zulke voor-
spelen den weg daar toe vooraf met die
sterke byeenkomsten heeft willen baa¬
nen

TtentenrZy schenen zich aan zeker placaat
vaste or-den 16 dezes afgekondigt, te stooten
dre on-

waar by verboden wierd met geen werp-trent de

netten ontrent de Seros of fuiken, teScros.
visschen, nog om daar ontrent Oebat
of deze en gene dingen, waar mede men
de visschen vergeeft, te stroyen, ’t geen
egter dezen Heer niet belette om, met
goedvinden van den Landraad, den 26

een nieuw placaat ontrent de ordre, die
men in ’t zetten der Sero’s houden moest
te doen afkondigen, en bekend te ma¬
ken , dat de Sero’s met hare Hoofder
25 Inlandsche roeden van een moesten
staan; als mede dat men op geen 6 va-
dem na met een werpnet ’er ontrent ko-
men, tusschen de Sero’s geen Oebat, of
lok-aas, om de visch dronken te maken.
stroyen, en voor al, dat men de Sero’s
niet schenden, nog de visch ’er uit lich-
ten moest, dat op zware lyfstraf daar in
verboden wierd.

Hy beraamde ook een nette ordre of
de lengte en breete der Coracora’s, en

’t getal der scheppers op ider der zelve
en dat ook al de OrangK aja’s Camera’s
of de leden van den Landraad) op zulk
een tyd, als de Landvoogd zelf de Hon-
gi-togt bywoonde, in perzoon, op de
verbeurte van honderd Petola-kleeden,
moesten mede gaan.

Men kreeg in de maand Maart ook
be¬X

En de
aeo¬

ra’s.
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1650. bericht, dat de schepen de Tyger, 't

vyf sche jacht de Luipaard, Bergen op Zoom,
pen op
Cambay- Aagtekerke, en de Fluit de Juffer, na
na varon-Ternate gaande voor ’t Eiland Cam-
gelulet. bayna, op een Rif nu Sangory’s droogte

genaamd, toen nog onbekend, en on-
trent Boeton gelegen, te bersten gesto-
ten , en gezonken waren ; hoewel nog
’t meeste goed en al het volk zynde
581 man, behouden, en een deel van de
goederen door ’t schip Concordia na
Ternate gevoerd wierd. Had het na 't
voornemen der grooten op Boeton ge-
gaan, zoo was alles weg, en ’t volk ver-
moord geweest; doch de Koning alleen
belette dit schelmstuk.

Het volk bouwde van de stukken de-

zer schepen een kleen vaartuig, door hen
’t jacht van Vyven genoemd, doch na-
derhand , door den Heer Opperland-
voogd, Troostenburg hernoemd.

In deze zelve maand verscheen den

Koning van Batsjan met 2 Coracora’s op
Assahoedi, en liet aan de Heer Land-
voogd weten, dat hy aan ’t Kasteel ko-
men wilde, om zyn Ed: over eenige ou-
de rechten op zommige dorpen op Ce¬
rams Noord-kust, te spreken.

De Heer de Vlaming ontbood dierhal-

ven ook Kimelaha Madjira aan’t Kasteel,
om met zyne voornaamste officiers hier

mede tegenwoordig te zyn als deze
Koning zyne eischen op die dorpen aan
hem voorstellen zou; doch die Vorst van

besluit veranderende vertrok na zyn Land.
zonder aan ’t Kasteel te verschynen; de

Kimelaba quam egter met een grooten
trein van Edelen, vrouwen, en Orang-
Kaja’s van Loehoc, en wierd, als warc
hy den Koning zelf geweest, zeer deftig
ingehaald.

Op dezen tyd deed de Heer de Vla-
ming een voorstel aan Madjira en zyne
Edelen, dat verre beneden zyn verstand,
en in zich zelven ook zeer onrechtveer-

dig was. Het bestond daar in, dat de
Compagnie niet meer nagelen zou be¬
hoeven aan te nemen, als de bekende
wereld vertieren kon, en dat zy dierhal-
ven een deel boomen moesten uitroejen.

Dit was een sluitreden, die van die

tyden af wel klaar toonde , dat de E-

Compagnie nu met de nagelen al over-
kropt zat, maar die geheel en al met het
contract der E. Maatschappy streed, al-
zoo die den Inlander aan de eene zyde
verbood de nagelen aan imand anders
dan aan haar, te geven, en aan de andere
zyde zich dan oox met reden verbonden
had, om alle de zelve tegen een gezette
prys aan te nemen.

Zoo de Inlander eenige vreemdelingen
aanhaalde, dan schreeude men, dat zy de
contracten verbraken, was nu dat con¬
tracten verbreken, zoo was het immers
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even zoo, als de Compagnie weigeren
wilde de nagelen (om dat zy 'er nu te veel
kreeg) aan te nemen. Dat nu dezen
verstandigen Heer dit niet konde, of
wilde zien, was niet wel te begrypen.
en nog veel minder, dat hy dit aan In-
landers voorstellen ging, die hun belang
en welwezen, mitsgaders den inhoud der
contracten, immers zoo wel, als hy, be-
grepen.

Zy, die niet zot waren, zeiden voor-

eerst, dat het hen zeer vreemd voor
quam, dat wy net zouden konnen we
ten, hoe veel nagelen de wereld konver
tieren.

Ten anderen, voegden zy hier by
dat het contract al zoo weinig dit, als

t uitroejen van hunne nagelboomenby
zulken voorval, in hield.

En eindelyk dat, zoo de Compagnic
zich daar van overkropt vond, zy hen
dan maar geliefde toe te staan, om die
aan anderen, die 'er nog gebrek van had-
den, te mogen verkoopen, en met het
overschot na hun believen te handelen,

en dat, schoon wy zeiden bevonden te
hebben, dat de geheele wereld met 1500
bhaaren vervuld was, zy de hunne egter
nog altyd wel aan den man zouden kon¬
nen helpen, waar uit dan te gelyk ook
de ongegrondheid van zyne stelling zou
komen te blyken.

De Christen Ormngk aja’s zeiden kort
en goed , dat de Compagnie al hunne
nagelen voor een gezette prys aannemen,
en voor ’t vertier der zelve (alzoo dat
den Inlander niet raakte, nog in 't con-
tract gemeld was) zorgen, of hen ge-
hecl en al ontslaan moest.

De Heer Landvoogd, ziende dat hy
met dit ongerymd voorstel aan de grond
was, liet het daar by blyven; hoewel

het zelve den Inlanders wel verder den-

ken, en al voor uit deed zien, dat het
mogelyk de eene, of de andre tyd nog
daar op uit komen zoude, dat zy hunne
boomen zouden moeten missen, om dat

er voor de Compagnie te veel nagelen
aanwiesschen.

Hy zogt dit naderhand wel weder te
verzagten met de Orangkaja’s wys te ma¬
ten, dat zy nog eenige nagel-gelden te
goed hadden , dog zy, vreezende, dat
ook hier al weer iet agter steken mogt,
zeiden, dat zy niets meer van de E. Com-
pagnie hebben moesten, en wel betaald
waren

Ook bespeurde de Heer de Vlaming
dat ’t gemeene volk morde over de 6;
Ryxdaalder, die de Orangkaja’s, vol-
gens gewoonte, van ider bhaar trokken;
en alzoo by de reden , waarom zy dat

dit aftrokken, niet wist, trachte hy
te schaffen; dog haar Edelheden wilden
daar in geen verandering gemaakt heb-

ben,
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1650. ben, maar dat de OrangKaja’s dit als een
vergelding van hunne moeiten, en geda-
ne diensten, trekken zouden.

Na dat hy nu Madjira, met zyn groo-Madijira:
vertrek ten, tien dagen wel onthaald had, ver-
na Loe trok de zelve weer over den korten land
hoe weg na Loehoe.

Kort daar aan deed de Heer Land-
Des

voogd een togt na de Uliassers, om daarLand-

voogds het nieuw metaal gewigt ook in te voe-
togt na d ren. Hy toonde de Inlanders, hoe zy
Uasser

dat gebruiken moesten, en nam ook de
eerste nagelwegers, volgens een nieuw
opstel en bericht, onder eede aan.

Hy bevond ook tot zyne verwonde-
ring, dat die van Thamahoe zich weer
na hunnen berg begeven, en zich daar
nog meer dan te voren, versterlet had-
den, het geen hy toen egter goed vonc
ongemerkt te laten door gaan, en hen
maar alleen tot gehoorzaamheid en trouw

in ’t toekomende te vermaanen; hoewe

hem dit denken deed, dat 'er weer iets in
til wezen moest

Men kreeg in Juni door de Fluit CaVred

stricum uit Ternate tyding van de vredetusschen

Spanjen tusschen Spanjen, en onzen Staat A
en ons. 1648 gesloten; doch alzoo ’t Spaansch

schip met de Vredens-contracten gebleven
was, hield den oorlog tusschen de Ti-

dorcesen, en Ternataanen, noch al ee-

nige tyd aan, vermits zich de eerste na
de Spanjaarden gedroegen

Mandar In deze tyd belaste Koning Mandarsjal
sjah be¬ ook de 1200 Ryxdaalders die Konint
taald zy1
ooms ag-Hbamza, zyn oom aan de E. Compa
terstallen gnie ten agteren was, uit zyne Ambon

sche inkomsten te betalen ; begeerende
daar nevens , dat alle de Ternataanen

uitgenomen den Kimelaba, hem zouden
werden toegezonden.

In Juli bezogt de Heer de VlaminDe Vla

ming. Amblauw, en Manipa , om daar mede
togt na nieuw gewigt, en een nagel-lyst, in
Am

voeren.t0blauw, en
Madjira klaagde zeer over Lehuts nieu-Manipa¬

Lehut op we ongehoorzaamheid, waarom hy van
Locho- daar met zyn onrustigen broeder na Loe
geplaats hoe geplaetst wierd. Ook ontsloeg de

Heer Landvoogd die van Manipa nu vol¬

komen van alle het oppergezag, dat die
van Cambello, en Lessidi , noch in ’t
verborgen over hen gevoerd hadden,
zeggende , dat zy voortaan niemand,
dan hem, en Madjira , hadden te ge-
hoorzaamen

In Augustus schonk Koning Man-Man-

darsjal darsjah nu beter van veel zaaken onder
schenkt richt alle de Christen-dorpen op Ce¬
ons alle ram, Caybobo, Elipapoetch, Amahey
de Heide

&amp;c. en alle de onderhoorige Heidenen.
nien, en

Christe. geheel aan de E. Maatschappy, dat hy
nen op met zeer weinige, doch klare woorden
Ceram in een brief schreef, dien ’t jagt Con-

cordia uit Ternate bragt. In de brief
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aan Madjira schreef hy egter het tegen-
deel, zeggende, dat zy wederspannige
en weerdig waren , om van hem , en

den Landvoogd gestraft te werden; dat

ons niet raakte, alzoo wy ons maarge

droegen aan ’t geen hy aan ons schreef
Ontrent dezen tyd quamen die van

Rarakit zich vernederen, en vrede ver-
zoeken. Die hen gegund wierd op ze¬
kere voorwaarde , die wy alhier uitge-
drukt zien.

Artikelen ende voorwaarden op
welke de Heer Arnold de

Vlaming van Outshoorn : Ex

traordinaris Raad van Indien
mitsgaders Gouverneur, en Di-

recteur over de Provintie van
Amboina, met de landen, en
volken , daar onder sorteren-
de, wegens, en in den name
van zyn Hoogheid, den Prin-
ce van Orangie, voor de ge-
nerale Compagnie verdragen
ende overeen gekomen is
met de Orangkaja’s Sehela

ende Foetat, zoon van den
Orangkaja Oesen, respective
Hoofden van de gedebelleer-
de negery Rarakit, als der
zelver expresse ende speciale
gemagtigden daar toe zynde.

Eerstelyk bekennen , belyden, en ver-
klaaren wy gemagtigden om regtvaardige
redenen door de staat van de Compagnie
bestreden ende overwonnen, mitsgaders in-
gevolge door het regt van den oorlog ge-
worden te zyn regte vasallen, ende onder-
daanen van haar Ed. Staat, daar voor

op de onderdanigste beede, benevens andere
hare subjecten, door den Heer Gouverneur
mede gunstelyk aangenomen zyn.

2.

Ingevolge van het welke wy dan oot
beloven, dat met alle de geene, daar de
Compagnie mede vreede heeft, ook vrunt-
schap zullen houden, ende in der minne
ommegaan, handelen : ende wandelen, zoo
als tusschen geconfaedereerden , ende goede
bondgenoten behoord.

3.
Gelyk wy daar tegen dan ook weder

verklaaren, onze vyanden te wezen alle
de gene, die met de Compagnie in vyand-
schap zyn levende , ende dat wy daar on-
der specialyk belooven vyandig, als onze
eigen vyanden zynde, te vervolgen ende be¬
ledigen, waar dat koomen, die van Ti-
dore , ende die roofzugtige Papoewas
ende voort alle andere, als voorsz., die
het met de Compagnie niet zyn houden-

de.
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4.
Datwe geene vreemdelingen van wat na-

tie, qualiteiten ofte conditie die zyn, aar
onze stranden, of bavens , handel zullen
verleenen, als de welke met een vry geleide
van den Nederlandschen Staat zyn geprovi-
deert, ende wie daar van niet voorzien en
zyn, datwe die alle als vyanden zullen aan¬
tasten, ende met den eersten aan de Heer
Gouverneur komen over te leveren.

5
Datwe naar geen plaatzen, bewesten dit

Kasteel gelegen, zullen vaaren, ofte zul-
len daar toe alvorens speciale licentie ende

schriftelyk bescheid van den Heere Gouver-

neur komen impetreren, maar de gene, die
daar beoosten leggen, als Banda, de U-
liassers, Noessalaoet, ende voorts langs de
geheele kust van groot Ceram, blyven ons
gelicentieerd zonder passe tot ons believen te
mogen bevaaren, daar handelen, ende van
delen, zoo dat behoort.

6.

Datwe ten minsten alle jaaren eens ge¬
committeerden aan den Heer Gouverneui

naar het Kasteel zullen zenden , om aan
zyn E. Homagie te doen, datwe daar
voren telkens zullen verbeuren een boete van
200 Ryxdaalders van agten.

7.

Datwe t'allen tyden, als door den Heer
Gouverneur onthoden werden, ’t zy om
zyn Ed: met de Hongi te volgen, ofte om
eenige andere hof-diensten te plegen, zonder
vertoeven naar het Kasteel zullen op ko¬
men.

8.

Datwe alle slaaven, ofte hoedanige ande-
re perzoonen, als ’t zouden mogen wezen
die tot ons, uit ’t gebied van de Compag
nie, ofte de Termataanschen Konink, naar
deze gewesten geloopen komen, strax naar
haar overkomste, zonder eenige redenen van
haar tot excuse aan te nemen zullen aan¬
tasten , ende met de eerste gelegentheid to
den Heer Gouverneur a in ’t Kasteel bren-

gen, mits voor ider als bergloon genietende ,
gelyk ons dat de Heer Gouverneur als een
liberale gifte toegelegt heeft, een zomme van

15 contante Ryxdaalders van agten.
9.

Datwe alle, die van elders uit ’t gebiea
van de Compagnie, of den Ternataan-
schen Konink, het zy uit Banda, ofte
hier uit de quartieren van Amboina, of-
te van waar t anders zoude mogen we¬
zen , zyn tot ons gevlugt, ende tot heden
nog verbleven, gelykwe verklaaren dat er
nog eenige zyn, met alle neerstigheit, en-
de mogelyke devoiren zullen zoeken in han¬

den te krygen, ende aan de Heere Gou-
verneur berwaarts brengen.

10.

Datwe onze fortresse, die wy boven
op den berg gehad hebben, ende die door

NSCHE
den Heere Gouverneur gerazeerd is, noit
weder zullen herbouwen, maar dezelve
zoo verwoest alsze nu ligt, zonder eenige
steen daar af te moveren, als tot een ge¬
durig teiken, van onze welverdiende over-

gekoomene siraffen, zullen laten leggen:
maar datwe in plaatze van de zelve ver-
mogen zullen, gelyk ons zyn Ed. heeft ge-
accordeert , weder op onze oude woonplaat-
zen iets anders t'onzer defensie op te wer-
pen, waar we ons te zamen buiten beletzel
van onze vyanden weder gecombineerd zul-

len mogen ter neder zetten , ende blyven
houden

II

Datwe onze vervalle politie onder de be¬

schuiting van de Nederlandse Staat, met
ten eersten weder zullen opregten , ende daar
toe op approbatie, van den Heere Gouver-
neur, in plaats van de gesneuvelde Hoof-
den weder andere by provisie eligeren.

12

Datwe , ten genoegen van den Heer Gou-
verneur , ende in verzekeringe van onze
gedaane beloften met ten eersten aan ’t Ka-
steel zullen brengen 3 van onze voornaam¬

ste zoonen, om by zyn Eds tot zoo lange
t hem goed ende raadzaam dunken zal, als
ostagiers gehouden te werden; mits dat hen.
in cas van hare negry , geen overlast zalaan¬
gedaan werden.

13
Dat wy ook geen van alle oit in onze Reli-

gie zullen werden geturbeerd; maar daar b¬
ongemolesteerd, zoo als we die regtevoort be¬
lyden, verblyven mogen.

14.

Alle welke bovenstaande artikelen hebben
wy by dezen in onze voorsz. qualiteiten opden
Moshhaf na onze vaders wyze bckragtigt
prekende zoo waarlyk helpe ons Godt
almagtig.

Aldus gedaan, verdragen, ende overeen
gekomen binnen het Kasteel Victoria op
Amboina, den 6 Augusti anno 1650
mitsgaders bezworen, ende met onze hand-
tekening bekragtigt dezen 9 daar aan vol¬
rende. Was getekendD. V. V. Oudshoorn.
het merk van Orangkaja Tocha, ’t merk
van Orangkaja Futat, ter zyde stond.
ons ten overstaan als getaigen getekend.J.

van den Briel, Cornelis Dane, Claas
Rimbag , ’t merk van den Koning van
Noessanivel, ’t merk van Radja Kilang
’t merk van Radja Soya, ’t merk van O¬
rangKaja Manona, Kelisbaloe, ’t merk
van S Malucoy, ’t merk van Kasongat
lager in kennisse van ons getekend Cornelis
Hauw Secretaris , ende Marcus de Roy
Secretaris

Die van Keffing, en Ceram-Laoet
waren op dezen zelven tyd, met die van
Rarakit, die eerst hunne vyanden vi-
ren , en hen als aanzetters van ons tot

u
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1650. hun verderf aangemerkt, en ook eenige

tyd op wraak gedagt hadden, nu weder
verzoend

Zy vertrokken ider met een Princen

vlag, en met een geschenk weer n-
huis, zeer wel vergenoegd zynde, dat zy
nu voor zoo verre in rust konden le
ven.

Cosge- De Heer de Vlaming, genegen eer
zagheb springtocht na Batavia te doen, om, was

het mogelyk, zyne verlossing te beko¬
Vlamin

men, gaf het gezag aan zynen Opper
vertrck

koopman, den Heer Simon Cos, over,na Bata

via. en vertrok den 21 Augusti met ’t jagt
Concordia na Batavia, in hope van, na
drie jaaren quyninge alhier, by verande
ring van lucht, zyne gezondheid daar te
zullen weder krygen.

Hy gierde op Boeton eerst aan, om
dien Edelmoedigen Vorst, Aali voor
de dienst, aan onze schipbreukelinger
bewezen, te danken, en om een vaste
vriendschap met hem op te richten, al-
zoo Boeton al lang met ons in vyand
schap geweest was. Hy quam by de Heer
de Vlaming eerst aan boord, weshalver
die hem daags 'er aan weer aan land be-
zogt, hoe gevaarlyk het ook scheen hen
te vertrouwen, en hoe moejelyk hes
voor hem was den berg op na de Stac
te klimmen. Ook nam de Heer de Vla
ming, over Sangory gaande, nog eenis
goed, en volk, daar gebleven, in, er
bragt die mede op Batavia, daar hy in
14 dagen quain

Pas na zyn vertrek uit Amboina dederGeschil-
len na zyn zich daaral eenige donkere wolken op al-
vertrek zoo ’er ten eersten geschillen tusscher
gerezen die van Lessidi, Loehoe, en Cambello

rezen, over dat de Koning hen met de

kleene dorpen in een gelyke rang gesteld

en al hun vorig gezag over de zelve hac
benomen, hoewel dat hen door Madjira
nu al weer was toegestaan

Op Manipa was er al mede wat te
doen, alzoo den ouden Sengadji van To-
milehoe, en de nieuwe , Cowasa ge

naamd, malkanderen niet konden ver
staan

Zy klaagden beiden, en gaven beiden
aan Madjira geschenken, ’t geen oor-
zaak was, dat hy ze beide maar gaande
hield, om zoo te langer te trekken; hoe
wel hy, om andre redenen van staat
wel meest op Sengadji Cowasa's zyde was.

Op Lissabatta waren al mede onsusten

gerezen, zoo dat zy zich van Nuniali
afgezonderd, en eenige mylen Oostely-
ker met der woon begeven hadden.

De twee Alfoereese Koningen van So-
miet, en Hatoewal, met die afzonde
ring der Lissabatters niet te vrede, na
men daar uit een reden, om koppen by
hen te mogen halen; waar over de an-
deren na bekomen versof van ’t Kasteel

165K EN.
alzoo dit voor hen niet langer te dulden 1650.

was, zich begonden te wreeken.
Dit waren maar beuzelingen, en ge-

ringe voorloopers van zwaarder onlusten,
die zich daar na openbaarden.

Een nieuw oorlogs-vuurbegon inTer- Koning
nate. Men schopte daar den jongen Mandar-
Koning van zynen throon, nemende tot sjah door

de Ter-
een reden van staat, dat hy ons in alle nataanen
te veel te wil was, welkers aanwasch zyafgezet

en Manilten uitersten zogten te beletten, zy had-
ha totden hem daar over wel aangesproken
KoningEdoch hy , klaar merkende , dat de
Syeoraii¬

Maatschappy zyn eenigste steunzel was,EN

zocht zich in alle manieren by en door
de zelve vast te maken , en dus zynen
throon te verzekeren. Dit stak den groo¬
ten zoodanig in de krop, dat zy hem
met alle man verwierpen, en zyn broe
der Manilba, dien ’t in de herzenen schor-

tede, den laatsten Juli dezes jaars 1650
tot Koning opwierpen, om dus in zy-
nen naam te konnen regeeren, daar zy
bevorens niet veel te zeggen hadden, al-
zoo zich de Koning na hunne gedagten
te trots tegen hen aanstelde.

Het speet hen ook zeer, dat den Ko¬
ning den Landvoogd van Amboina zoc

veel magt over zyn landen op Ceram
gegeven, het Christendom daar aan veel
Heidensche dorpen toegestaan, ja zile de
Heidenen aan de E. Maatschappy ge
schonken had. En het is niet onwaar-
schynelyk, dat de Spanjaarden, en Ti-
doreesen hier mede onder roeiden

TeaeDe voornaamste roervinken waren der
belhamelsGoegoegoe Kaitsjili Moesa, de Zeevooge
waren.Kaitsjili Saydi, de OrangK aja Marafau

la , den oude Hhoekom Laulata, en
meer andren uit het huis Tomagola gespro¬

op-ten. Deze riepen hunnen nog maar en
Koningdaangeworpenen Koning den 2 August
vlugvoor uit, dwingende den Koning nocl
tot ons, en

tydig by ons met al het voornaamste en zy na de
dierbaarste van zyn Hof in ons Kasteel dip Soe¬
Orangie de vlugt te nemen, zynde pas la-
van drie Sengadji's, en 100 koppen, ge-
volgd.

De wederspannigen wel ziende , dat
zy ’t op Ternate tegen ons, die den Vorst
in onze bescherming namen, niet kon¬

den uithouden , namen eerst de vlugt
na de ontoegankelyke klip Soela, tus-
schen Tacomo, en Taloeco gelegen
Doch Saydi, merkende dat het daar niet Saydis

vlugt nalang gaande te houden was, na Xoela
Xoela, en

en daar na na Gilolo op de kust van Ha
na Giolo.lamahera of Batetosjina, de vlugt

De Heer Landvoogd, Gaspar van den
Bogaard, gaf daar van, door een Terna-
taansch Mardhykers vaartuig, daar toe

afgevaardigd, en den 27 September hier
ten anker gekomen, aan deze Regeering
kennis, ’t welk hier, by vertrek van de
Heer de Vlaming, geen kleene ontstelte-
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gist wierd) wel herwaards konden over 1650.nis gaf, alzoo de bezetting hier vry slegt
gevlogen zyn, dat hen de tyd namaalsgesteld, en dit een werk van zulken ver¬
maar al te klaar leerde.ren uitzicht was, dat ook de vonken 'er

af (gelyk niet qualyk van zommige ge-

VIERDE HOOFDSTUK.

Cos zend Danen na Lochoe by Madijra, die veinst 't stuk te verfoeyen. De
Heer de Vlaming als super-intendent herwaards gezonden 't Contract met de Goram-
mers. A. 1651 den veerthienden Landvoogd, de Heer Verbeck, hier. Vlaming
giert op Boeton aan. Zyn komst op Makjan. Den blinden Koopman, Zeeuw, ortdekt
ons Madiira’s verraad. Cos door Madijira misseid. De onze wegens Jan Pays verraad
gewaarschouwd. Moord op Cambello. Van Outhoorns wedervaaren. Imam Swac-
ki’s bedryf, en moord op Lessidi. Madjira’s vlugt. Loyatas waarschouwing in de wind
geslagen. Jan Pays verraad verder uitgelekt. En hy vast gezet, Moord op Laala. Ver-
dere moorden, op Noessa Telo, en Amblauw. Dapperheid van eenige soldaaten. Af-
gryzelyk bedryf op Manipa. Rimbach op Cambello vermoord. Maynene na Ter-
nate gevoerd. De Heer de Vlamings komst voor Cambello. Doet Lecatoelin onthal-
zen. Den elfden Opperlandvoogd de Heer Reynierszoon, als ook de Heer Verbeck
hier voorgesteld. Nieuwen eed , door die van Hiroe, en Ihamahoe, gedaan. Verbod
der vaart aan vreemdelingen. Tamin Amsara , Stadhouder gemaakt. Manipa door
de Heer de Vlaming aangetast. En de nagel-en vrugt-boomen uitgeroeid. De Hitoeesen,
heulen met den vyand. Way overvallen. De Heer de Vlaming na Banda. Am-
blauw door Verheiden verwoest, gelyk ook Boero, en Cambello. Eenige Alfoeree-
sen aan ’t Kasteel. De Heer de Vlaming hier weder gekeerd. Die met Mandarsjah na
Batavia vertrekt. Abdul Rahbmans dood, zyn diensten aan zyn zoon vergolden. Pe¬
stilentiale pokjens hier. Groot nagel-gewasch. Madijra’s verdre bedryven. De Heer
Verbeck trekt de Heer de Vlaming te gemoet. Verheidens verrichting op Ceram.
Luciëla, Rora, en Hoelong, door de onze veroverd. De Vlaming verschynt met den
Koning. Zaaken met dien Vorst besloten. Vergeefze verzoeken, door de vyanden ge-
daan. Ridjali’s neeven na Boero gezonden. Mandarsjah’s huwelyk met een Boetonse
Princes. De Heer de Vlaming, komt op Boero. Verwoest daar alles. Zyn
verdere verrigtingen. Wat Verheiden op Boero verricht. Waar op by zick wierd.
Mandarsjah vertrekt na Ternate. Stoute daad van Sipkens vrouw. De Heer de Vla-
ming verovert Locki. Madjira, en Schaydi, ontkomen het.

Abdul, zoonen van Laxamana akiali'sEt eerste , dat de Heer ge-
schoonvader) en Codjali, zoon van denzaghebber Cos deed , was
Sengadji van Roemah Ite, doch haddenden Lieutenant Danen na
die hare Coracora op een der XoelascheLoehoe te zenden, om stil
Eilanden verloren, zoo dat zy op Fatta-to vernemen, hoe ’t hierge-
mata in groote armoede zaten, alzoo allegen, en wat Madjira van der Terna-
hunne goederen weg waren.taanen opstand bekend was, en om hem,

Om hen nu weer te roepen, had hyonder een ernstige aanmaning om zyn
al eenige lieden derwaards afgevaardigd,Koning en de E. Maatschappy getrouw
ten einde zy zich by de muiters niet voe-te zyn, te verzekeren, dat de E. Maat-
gen zouden; doch de raad in Amboinaschappy den Koning niet verlaten zou-
vond best, dat zy op Xoela tot de komstOok verzogt hy , dat hy geen Terna-
der schepen van Batavia blyven zouden,taanen, van den aanhang der oproerige,
om te beletten dat zy ook hier niet watin Amboina ontsangen, of aanhalen,
quaads overbrengen, of wel zelf stokenmaar hen vast zetten, en ons overleve¬
mogten.ren zoude. Deze slegte tyding quam in Novem-Madjira, dit alles hoorende, veinsde
ber ook op Batavia, en daar neven ’szich zeer ontzet daar over, slaande op
Konings ernstig verzoek, om hem tegende tafel, en de Ternataanen, die dit be¬
deze muiters ten eersten te helpen.gonnen hadden, verfoeiende, en ons De Heer

Haar Edelheden, met dit werk nietten vollen van zyn trouw verzekerende. de Vla-
weinig belemmerd, zonden den Heer ming alsWy hebben bevorens gezegt, dat Ko¬
Arnold de Vlaming van Outshoorn, Ordi-Super-ln-ning Mandarsjah al de Ternataanen op-
nair Raad, als Super Intendent (of Op-tendentontboden had. Deze waren ook met

her-
perbevelhebber Commissaris (of gevol-eenige Coracora’s vertrokken, te weten waards

magtigden) en Zecvoogd derwaards, in gezon-Dagga, Labodi, de Kaitsjilis Bismol, en
hope,den.
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150. hope, dat hy dit vuur spoedig dempen

zou, eer het na andre gewesten overvlie

gen mogt.
Zyn Ed: vertrok den 23 December A

1650 van Batavia, zynde nu pas over
een maand getrouwd; doch redelyk in

staat, om die last op zich te nemen.
In November verschenen hier aan ’t

Kasteel Goramse gezanten, die zich den
laatsten dezer maand onder de E. Maat-

schappy’s gehoorzaamheid begeven heb-

ben. Het contract, daar van met hen ge
maakt, luid aldus :

Artikelen , en voorwaarden, opt Con-

tract met welke den Opperkoopman, Si-
de Go- mon Cos, provisioneel ’t gezag
rammors.

voerende in absentie van de E-

Heer Gouverneur, en den

Raad in Amboina, wegens er

in den naam van de Hoog Mog
Heeren, Staaten Generaal der

vrye Vereenigde Nederlanden.
zyn Hoogheid , den Princ-
van Orangie, &amp;c. ende de Be¬

windhebberen der Vereenigde
Oost-Indische Compagnie, met
Orangkaja Malim , Bori
en Oelebatta, gedeputeerden
en expresse gemagtigden van ’t
Eiland, en de volkeren van

Goram, is overeen gekomen.

Eerstelyk verklaren, en belyden wy ge-
magtigden , geenen Prins ofte Staat, sub¬
ject, of oit subject geweest te zyn; maar ons
te aller tyd erneerd te hebben als vrye vol-

keren, die zonder bepaling van imand ver-
honden , en contracten, met andre volkeren

hebben aangegaan, tot dat ons nu niet mee-

magtig kennende te beschermen, als onze ge¬
allieerden volkomen onderdanen door t reg
der oorlogen van den Nederlandsen Staat

geworden zynde, ons ook onder dezelve, ge-
lyjk op volgende voorwaarden volkomen doen
by dezen vrywillig begeven

2.

Mits welke dan beloven met gene natien,

vie t ook zoude mogen wezen, voornament-
lyk Europiaanse, eenige contracten, of ver-
bonden, als zynde door deze daar van ver-

steeken, te maken, maar imand der zelven

by onze stranden ten dien einde verschynende,

tot de Ed: Heer Gouverneur in Amboina
te wyzen.

3.

Met alle volkeren, daar de Ed. Com-
pagnie mede in vreede leefd, beloven wy
ook vrundschap te zullen houden, daar me-
de te handelen, gelyk ware bondgenoten, en-
de geconfaedereerden betaamt.

4.

Ey gevolge wy daar en tegen ook weder
verklaren onze vyanden te wezen, wie in
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onminne met de E. Compagnie leeven, al,
zynde dan specialyk, de roofzugtige Papou¬
wen, Tidoresen, ende andere, die ’t met
de E. Compagnie niet houden, welke wy

alle beloven te vervolgen, beschadigen, ende
als vyanden te tracteeren.

T.

En geene vreemdelingen, van wat natie
conditie, of qualiteiten, die zyn, zullen wy
aan onze stranden gedoogen , veel min ban¬
del verleenen, als alleenelyk die geene, welks
met pascedels , ofie vry-geleide brieven, van
den Nederlandsen Staat zyn voorzien, en-
de wien daar van geen vertooning doen kan.
beloven wy als vyanden aan te tasten, ende
met de eerste gelegentheid aan den Ed. Heen
Gouverneur albier te komen overleveren.

6.

Naar geene plaatzen, bewesten dit Ka-
steel gelegen, zullenwe varen, ofte zullen
daar toe alvoren speciale licentie, ende schrif-
telyk bescheid van de Ed. Heer Gouverneur

komen verzoeken, ende verwerven, edog de
om de Oost gelegen landen als zynde Banda,
de kust van Ceram , Uliasser, Noessa
laoet, &amp;c. blyven ons gelicentieerd zonder

pas , tot ons genoegen, te mogen beuaren,
daar handelen , wandelen, gelyk vrunden
betaamd.

7.

Eens ’s jaars ten minsten beloven wy on-
ze gecommitteerden naar ’t Kasteel Victo¬
ria aan de E. Heer Gouverneur, om gan
zyn Ed. Homagie te doen, te zullen zen-
den, mits ze wy daar van in gebreke hly-
ven, daar vooren t'elkens verheursn zullen

een boete van 200 Ryxdaalders van agten.
8.

Tallen tyden, als wy door de E. Heen
Gouverneur ontboden werden , ’t zy om

zyn Ed: met de Hongi te volgen, ofte om
eenige andere bofdienstigheden te plegen, be¬
loven wy zonder vertoeven naar ’t Kasteel
te zullen opkomen.

9.

Alle slaven, ofte andere perzoonen, hoe¬
danig die zoude mogen wezen, die tot ons
uit het gebied van de E. Compagnie, of
van den Ternataanse Konink naar deze

gewesten geloopen komen, zullen wy stra-
naar haar overkomste, zouden eenige rede-
nen van haar tot excuse aan te nemen, aax-
tasten, ende met de eerste gelegentheid aan.
en tot de Ed. Heer Gouverneur aan ’t Ka¬
steel brengen mits voor ider, voor berg-

loon , genietende een zomme van 20 Ryx-
daalders courant, daar mede onder begrepen
zyn, de gene, die alreede (des niet en we¬
ten) aldaar mogte gevlugf zyn.

Alle welke bovenstaande artikelen belo-
ven wy ondergesz.: in onze voorsz. qualiteit
deugdelyk te onderhouden ende te doen on-

derhouden, bekragtigende dieshalven t zelvs
met onzen hoogsten eed op den Moshhaf.
Amboina in ’t Kasteel Victoria , dezen

laat-

16ey



En ’t
eeteorctot
ganLg

er op

A 1651
den veer

thienden
Land-
voogd
de Heer

Verbeck

kier.

Vlaming
viert op
Boeton

aan.

1659

A MBO168

laatsten November 1650. was getekena
Simon Cos , Jacob Verheiden , J. van
den Briel, Cornelis Danen, Cornelis van

Adrichem, ’t merk van Pati Oessen,
merk van X Bakker Bessi, Jan Tembes¬
sy, Marcus de Roy, Secretaris.

Dat de Tidoreesen (gelyk wy hierbo¬
ven zeiden) mede deel in den Ternataan-

sen oproer hadden, bleck klaar, alzoo
de Papoewa’s , hunne onderdaanen, nu
zeer sterk op de onderdaanen van Konint
Mandarsjab quamen rooven, tegen wel
ke die van Cambello, Lessidi, Bonoa,
en Manipa, een zeemagt van 16 Cora-
cora’s by een gezameld, het Papoewa ':
Eiland , Messowal, den 12 November
aangetast, afgeloopen, en veel buit van
menschen, en visch daar gebragt heb-
ben.

Ondertusschen wierd Madjira door dic

genen, die hy met eenig ontzet na de
schipbreukige Ternataanen op Xoela ge
zonden had, uit hunnen naam geraad-
vraagd , wat zy zouden doen, zoo de
nieuw opgeworpene Koning hen na Ter-

nate quam te roepen. Madrira maakte
dit den Heer Cos bekend, die hem ant-
woorde, dat hy hen raden zou, voor eerst

daar nog te blyven, en dien nieuwen
Koning in geen zaaken te gehoorzaa
men.

Ondertusschen zeilde de Heer de Vla-

ming al voort na de Moluccos ; doch
wierd door de winden en stroomen on-

trent Boeton zeer in zyn reize belet
waar door hy veel zieken kreeg, die hy

goed vond door ’t jagt de Leeuwerik na
Amboina te zenden, en tegen gezonde
lieden te verruilen.

Zy quamen A. 1651 den 5 Februari
hier, en bragten ook eenen nieuwen, of
den veerthienden Ambonschen Land

voogd, en bestierder de Heer Willem

Verbeck, (by zommige ook van der Beek
genaamd) gewezen Opperkoopman op
Batavia, en nu ook Extraordinaris Raac
van Nederlands India, mede, die hier
plegtelyk ingehaald wierd, hoewel zyne
voorstelling nog uitgesteld bleef, alzoc
alles noch onder de Heer de Vlaming
stond.

Men zond, zoo ras het doenlyk was,
dit jagt met 5o frisse soldaaten, den 10
dito onder den Lieutenant Cornelis Da-
nen, na Ternate, met last om zich ten

eersten by de Heer de Vlaming te voe
gen.

Zoo ras die Opperveldheer ontrent

Boeton gekomen was, gierde hy by dien
Vorst aan, beschonk den zelven, en be¬
zogt hem nogmaal, om de oude vriend-
schap, voor al nu, weer vast te maken

De wind egter bleef hem nog al te-
gen, dat hem eindelyk dwong in ’t Fluit

N H ESC

1651.schip de Smient van ’t schip Nassau over
te gaan, waar mede hy den 2 Maart op
Makjan onbekend aanlandde ; alwaar
toen de Heer Jacob Hustaart als Hoofd
en Opperkoopman lag.

Het duurde drie maanden en een dag 17n

na komst opeer de Vloot in Ternate verscheen.
al- Mal jan.welkers aankomst zyn Ed: ten eerste

les in ’t werk stelde, om de muiters te
dempen, loopende eerst na Makjan, al-

waar de ouden Sengadii van Gnoffagita
een dorp ontrent onze vesting Taffaso
gelegen, alle de zynen aangeraden had,
om de zyde der muiters te kiezen, en na

cgebergte vlugten
Hy zond boden, om dien Sengadji tot

afkomen te noodigen, die eerst niet wil-
de, doch eindelyk zynen zoon zond, die
afgewezen wierd, met last dat hy den
Sengadji, op de hoogste ongenade, aan-
stonds zelfs komen moest, dat hy einde-
lyk deed.

Wat dezen Heer nu daar in Ternate

verder verricht, en hoe hy, na veel

moeite met de muiters gehad te hebben,

alles zeer gelukkig hersteld heeft, zullen
wy hier niet herhalen, alzoo wy dat reeds
omstandig onder de stoffe van Ternate
getoond hebben. Alleen zullen wy maar
zeggen , dat de tyd de onzen in Amboi-
na leerde, dat ook Madjira de hand in
dit werk had.

De Koopman, Barent Zeeuw, een Den blin-
dergaeuw man, en Opperhoofd op Loehoe
Koop-had in November des voorleden jaars zyn
an

gezigt verloren; doch hoe blind hy ool ectry

ontdeltwas, had hy egter Madjira’s loopgraven
Madiiraweten te ontdekken, gevende ons den
verraad.3Maart dezes jaars kennis, dat hy nu

4 dagen aan een zeer sterk met de O-

rangkaja’s van Cambello geraadslaagd,
en zyn beste goederen op zekere nagt in
een Coracora na de bogt van Tanoeno
gezonden had. Dat ook Abdul Rabbman
aan Madjira sterki over onze natie, als
onderdrukkers van den Moorschen Gods¬

dienst, geklaagd, en hem verzogt had.
daar tegen te zorgen.

De Heer Cos, dit hoorende, en ’t zel Cos door

Madiirave als de cerste zaaden van afval aanzien
misseid.de, ging zelf den 2 Maart na Loehoe

om Madjira te ondertasten, en hem tot

getrouwigheid nogmaals aan te maanen.
Hy vond by zyn komst alles by Ma¬

djira oogschynelyk nog in ordre, en mein-

de derhalven, dat men hem quaad berigt
dien aangaande gegeven had. Dog men
had hem wel, en na waarheid, gewaar-
schouwd, en den blinden Barent Zeeuw

had beter, dan hy met zyn oogen, ge-
zien, dat de beste meubelen geborgen,
en de slegtste maar in ordre gelaten wa-
ren , om hem, en anderen, zand in de

oogen te werpen. Hy sprak Madiira
zeer deftig aan, om hem aan te zetten

tot
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Madjira antwoordde,dat men voor hem

niet bang moest zyn; doch dat het waar
was, dat men onder ’t gemeene volk wat

beweging zag, om dat zy vreesden, dat
wy hen tot het Christendom dringen
wilden , en de nieuwe Koning hen
nu op’t lyf vallen, of dat hen e n ander

ongeluk zou overkomen , doch dat hy
dit alles wel wist te stuiten.

De Heer Cos, zich nu gerust houden-
de, wilde geen tydingen, ten laste van
Madjira meer gelooven. Ook had hy
Madjira verzogt, om te bezorgen, dat de
Inlanders met ’t opmaken van de Logie

van Cambello wat wilden voortgaan. Hy
beloofde spoedig daar over aan den Lieu-
tenant , Nicolaas Rimbach, te zullen
schryven, dat waarschynelyk die Urias-
brief was, waar mede hy dien Lieute
nant met cenige soldaaten van zyn post
troonde, om die van Cambello gelegen-
heid te geven, om hun schelmstuk zoc
veel te gemakkelyker uit te voeren.

Terwyl hy nu dus met den Heer Cos
sprak , waren ’er wel 200 gewapende
mannen rondom des Kimelaba’s huis, ook

was de vaandrig Helwig zeer kort by
Madiiras geweer, gelyk hy zyn soldaa-
ten ook last gaf, om wel op te passen
Madjira, dit merkende, riep de zynen

in ’t Ternataans toe, daar zal van daag
niet van vallen.

Dit alles wierd den Heer Cos gebood¬
schapt; doch hy wilde niets aannemen.
zeggende, dat hy beter wist. Hy ver-
trok dan na 3 dagen weer van daar, en
deed door zyn bericht den Raad geloo
ven, dat alles by Madjira wel stond, tot
zoo verre, dat men gansch geen quade
gedagten op hem had.

Den 8 Maart quam ’er nog een slegte
tyding. Zeker Chinees , Intsjeh Java
genaamd, boodschaapte met eenige var
de zynen, dat er dagelyks veel goed uit
Hative gedragon, en dat de Hhoekom.
Jan Pays , daar niet meer vernomen
wierd, weshalven hy vreesde, dat zy wel
licht mogten overvallen werden, en dat
er weer iets gaande was.

Den 10 Maart berste de bom uit het
vat. De Lientenant Rimbach, met 6
soldaaten, 1 quartierMeester,  matroo-

zen , en de Orangk aja Maynene, door
den voornoemden brief van Madjira die

zelve dag na Erang verzonden zynde
om die Inwoonders tot het werk aan te
pressen , zoo vielen die van Cambello
den Ii dito aan ’t moorden, slaande eerst

den sergeant Jan Gollant die by 't werk-
volle was, dood.

De Lieutenant Herman van Outhoorn,
kort te voren daar van Lessidi gekomen,
schepte met zyn Prahoe weer na zyne

II DEEL VAN AMBoINA.
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bezetting op Lessidi, om te zien hoe 1651.'t
wederva¬daar stond ; doch moest aanstonds na
ren.Cambello weder keeren, alzoo hy

geen een soldaat daar op, de stukken
na hem toegekeerd zag, en eenige ka-
non-schoten na zyn lyf kreeg, ziende
ook prahoe’s afzetten om na hem toe te
komen.

ImarmImam Swacki was nu, op de ernstige
Swackis

bede van Madjira’s wyf, en moeder, ons pedrysen
af, en de muiters toegevallen, waar op moord op
zy te Lessidi, op ’t zelve uur, als tot Lessidi

Cambello, de vesting overvallen, en de
bezetting trouwloos, onder schyn van
vriendschap, vermoord hadden, uitge¬
nomen een bosschieter, die zich vrywil-
lig overgegeven, en hen aan buskruit ge-
holpen had.

Ly hadden daar ook alle de goederen,
zoo van de E. Maatschappy, als van den
Lieutenant van Outhoorn , weggeroofd.

Deze Lieutenant nu, weer voor Cam-
pello gekomen , viel met een nieuwen
moed op de verlatene Logie aan, haalde
nog eenige palken en kleeden ’er uit tot
s’anderer daags ’s avonds, dat de vyand
hen dwong te wyken, en na de Reduit
Hardenberg te vluchten, zynde toen al-
daar nog 76 zielen (waar onder 16 Neer-
landers, en 43 zwakke slavinnen,
sterk, en maar van 1; Martavaan (een
aarde verglaasde pot, 2 a 300 kannen
houdende) water, van weinig ryst, en
kruit of loot voorzien

Na dat nu de bloode Madjira dit alles
dus beschikt had, zonder zelf op zyn
plaats iets te durven beginnen, nam hy
den 10 dito ook met al zyn goed de vlugt
na Locki , legerde zich by de Rievier
Kahoela, daar ook 't Loehoenees Cam-

pon van Abdul Rabbman lag , waar na
toe men de Loehoeneesen by de schoonen
dag ten deele gewillig, ten deele gedwon-
gen, gewapend langs Gammasongi, of
de Spekberg, en voor by onze vesting
rekken zag, doch Abdul Rabbman, met
de zynen, bleef ons getrouw, en quam
in onze vesting, ons verzekerende, dat
veelen hem wel hadden willen, doch niet
konnen volgen.

Ook was Loyata, of Kramer, Orang.
Kaja van Loehoe, voor ; dagen mede by
ons in de vesting gekomen met zynt
goederen , ons toen al waarschouwen
de, dat 'er wat quaads op handen was;
doch hy zelf wierd by nagt door die van
Cambello weer weg gehaald. Ook had
hy den vaandrig Helwig al lang gewaar-
schouwd, dat de vyanden zich op Locki,
en by Kahoela , versterkten; doch die

nan had daar weinig agt op gegeven
Hy boodschapte ook na ’t Kasteel al-
een des Kimelaba', vlucht, alzoo hem

de moord op Cambello noch onbekend
was.

V Men

Madiira:

vlugt.
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waar¬

schou-
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de wind

geslagen.



1671.

Jan Pays
verraad

verder

uitgelekt

En ly
vast ge-
zet

A MBO170

Men zond ten eersten den Onder-
koopman Cornelis Hauw over Hitoelama

derwaards, om naeuwkeurig na alles te
vernemen, en men liet alle de Orang-
Kaja’s aan ’t Kasteel by een komen, om

ten cersten 5 Coracora’s klaar te maken,
en, na ’t weder keeren van Cornelis Hauw-

Capitein Verbeiden den vlugtigen Kime¬
labu op’t lyf te zenden, eer hy zich zel-
ven daar sterk kon maken.

Twee Chineesen , Loccum en Sayco
quamen van Hitoe Lama ’s avonds ook
de vaste tyding, niet alleen van des Ki-
melcha's vlugt brengen, maar de onzen
ook verzekeren , dat de Hhoekom,
Jan Pays, aan dit schelms verraad mede

vast, en dat hem door Madjira een brief
geschreven was, waar by hy hem ver-
maande, om nu hun voornemen uit te

voeren. Eindelyk quam de Onderkoop-
man Hauw niet alleen met mondelinge
tyding; maar bragt ook een brief van
den Lieutenant van Outhoorn , waar in

’t vorige bevestigd, en ook de moord op
Lessidi en Cambello duidelyk bekend
gemaakt wierd.

Men hoorde ook, dat het versprek
van Madjira en Jan Pays was, om on-
der schyn van vriendschap in ’t Kasteel
te dringen, en dat af te loopen, en dat
hy hem aangezet had, om dit nu mede
uit te voeren.

Men sprak zelf ook, dat 'er onder de

Inlanders een aanslag was, om Capitein
Verheiden, en zyn volk, op de Coraco-
ra’s, als zy onderweeg zouden zyn, den

hals te breeken, en dat men dan, schie-
lyk weerkomende, by donker zou zien

’t Kasteel in te neemen.
Men riep dierhalven de Orangk aja’s

weer by een,en zei hen, quanswys, dat het

te laat was Madjira te vervolgen, en dat
de Coracora’s maar zouden t'huisblyven;

doch in ’t uitgaan wierd Jan Pays belast,
tot nader bevel, in ’t Kasteel te blyven,
dat hy, hier over zeer ontsteld, aannemen
moest, hoewel hy zich daar toe vry on-
genegen, en over dit toeval zeer onver-
genoegd toonde

Men belastte de burgers ook goede
wagt overal te houden; en men zond de
Fluit Castricum, en twee gehuurde bor-
ger-jagten, met levensmiddelen, en
last, om goede toezigt te nemen, na de
buiten-comptoiren , en een derde vaar
tuig vertrok na Ternate, om daar de ty-
ding van Madjira's opstand te brengen;
doch dat kreeg, door tegenwinden, de

reize niet.

Men zond dan de Fluit, de Wolf,
met den Lieutenant Danen op nieuw der-

waards, om aan den Opperveldheer, de
Vlaming, den slegten staat van alles be
kend te maken; waar op men hier met
dat zelve Fluitje kort daar na voorraad

NSCHE
1651.an veel noodige dingen, en voor al van

kruit, kreeg, alzoo ’er nog maar een
kist (een groote slofheid in het Kasteel
geat.

MoordDen 13 Maart ging een andre moord
op Laala aan, alwaar de Hamba Radja, p Lnala.
Badji, den sergeant, en 6 soldaaten, in
t dorp ten eeten verzogt had, alle wel-

ke daar doodgeslagen wierden. Daar
op eischten zy de vesting op, in welke
maar 4 of sf soldaaten waren, die zy
dwongen de zelve over te geven, voe-
rende hen na Locki, van waar ’er na-

maals 2 tot ons quamen overloopen.
De Heidenen op Caybobo jaagden ook

de Christenen van daar na’t gebergte;
doch zeiden, dat zy dit doen moesten,

alzoo zy door Maajira's dreigementen
daar toe gedwongen waren, verzoeken-
de egter, dat de Hollanders hen dog niet
vergeten wilden, alzoo zy anders Chri-
stenen zouden blyven.

VrdreEven zulke moordtooneelen wierden
moo-denook op NoessaTelo , kleen Hatoeaha.

Assahoedi, Bonoa, Amblauw, en Ma-

nipa, opgerecht, daar men zich nietont-

zag om onze bezetting, weinige uitge-
zonderd, dood te slaan, en jammerlyk,
na ’t afloopen der vestingen, te vermoor-
den.

Die van Waypoeteh hadden in last, om op Noes-
satelo, endit op Noessatelo uit te voeren. Zy hiel-
Ain-den zich, of zy den sergeant noodig t.
auw.

sprecken hadden, drongen zoo met ge
weld in de Reduit, en ssoegen er alles

dood, uitgenomen eenen bosschieter, die
t ontquam. Zy staken de Reduit in
prand, en namen alleen ’t kruit, dat zy
van nooden hadden, en ’t geschut me-
de.

Op Amblauw veinsden zy de Reduit
te willen dekken, en bragten dus onder
de Atap ook haar geweer na boven. De

sergeant, Laurens Sipkens, zat beneden
met de Orangkaja's, om over het een
of ’t ander te beraadslagen. Ondertus-

schen gaven hunne makkers, die boven
waren, een tecken, waar op zy boven
en de OrangKaja’s beneden aanvielen,
welke laatste den sergeant met zyn 3 on-
noozele kinderen, om hals bragten ; dog
boven was het zoo glad niet gegaan
Vier soldaaten op de Reduit hadden 't

hok daar weten in te houden, en de schel-
men van boven na beneden te jagen.

Dit had hen , die ook zeer gequetst
waren, zoodanig verzwakt, dat zy niet
in staat waren, om veel meer tegenweer
te bieden.

Zy hielden het egter nog eenige da- Dapper¬

gen uit, tot zy eindelyk op een dieren heid van
venigeeed van Kimelaba Hasi, zweerende dat
soldaaten.

hy geen hair van hen krenken zou, zoo

zy maar by hem afquamen, en zich over
geeent.

Hasi
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Hast hield zynen eed, en krenkte geen

hair van hem, maar droeg egter zorg
dat zy aanstonds door andren vermoord
wierden. Zy namen daar op ook dit
Reduit in , verbrandden de zelve, en

braken ze vorder af; doch des sergeants
vrouvi, Senhora Catharina namen zy me-

de na Boero, van waar zy het naderhanc

nog wonderlyk ontkomen is.
Op Manipa, daar de Onderkoopmar

Gerard Bonser voor eerst, by afweezen
van den idelhoofdigen Johan Comans, lag
maakten zy het allerverfoejelykst, zyn-
de een schelmstuk , by na zonder we-
dergae

De verrader Sengadjt Cowase quam
zelf met eenig volk aan de Reduit.
in schyn om een brief aan Bonser
te bestellen. Deeze was wat wonderlyk
toegedaan, om Bonser te meer werk ir
't openen te geven, en op dat zy onder-
tusschen in de Reduit zouden konnen

dringen.
Comans huisvrouw Capitein Verhel¬

dens zuster, beneden in haar huis staan
de, en dat indringen der Inlanders in de
Reduit ziende, riep Bonser toe, dat hy
op zyn hoede zou zyn; doch aanstonds
vielen een deel van die moordenaars of
haar aan. Zy verweerde zich nog lang
zeer deftig met een halve piek; doch
kon het alleen tegen zoo veel woedende
honden niet uithouden , weshalven zy
haar eindelyk meester wierden. Zy mis
handelden haar lichaam jammerlyk, sne
den haar de borsten af, en zeiden, dat
zy dit Hollands verken in stukken wil-
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den halken.

De andre, ondertusschen al in de Re¬

duit indringende, hebben daar alles, wat
hen tegen quam, vermoord, en de vesting
verbrand, en afgebroken.

Zy namen 2 dogtertjes van den On-
derkoopman Comans gevangen, waar van
het eene kort daar aan van een quetzuur
of een ongemak gestorven is; doch ’t an-
der zonden zy aan Kimelaba Hasi , ten
teeken van hunne zegenpraal, na Boe-

10.

RimbachDe voornoemde Lieutenant Claas
op Cam¬Rimbach, bevelhebber op Cambello
bello ver¬

dog nevens Maynene door Madjira zee-moord.

listig na Erang gezonden, om den In
lander tot 't werk aan te pressen, wierd,
daar pas gekomen zynde, aanstonds o-
vervallen , en met zyn soldaaten ver-
moord. Maynene hielden zy gevangen, Maynent
om hem, volgens Madjira’s last, door naTema-
honger te doen omkomen, hoewel hy tege¬

voerd.
naderhand noch na Ternate gezonden
is.

Op Erang lag ook een corporaal met
8 matroozen om balken te hakken, die
zy mede doodssoegen, uitgenomen een,
die zy met eenige soldaaten na Ternae

zonden.
Daar zag men nu Amboina, zoe gerust

en bevredigt (ten minsten in schyn) door
den wakkeren Heer Demmeraan de Heer

de Vlaming overgeleverd, en zedert nog
ruim drie jaaren zoo door hem bestierd,
weer als in volle vlan staan

Dit geschiedde alleen volgens de schen-
dige regeer-bestekken van Madjira en

Y2 Jan
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Jan Pays , waar van de eerste zich
hoofd van ’s Koninns onderdaanen, en

de ander van de Christenen, zogt te
maken.

Hadden die van Oerien het onder mal¬
kanderen konnen eens werden, zoo had

de Baricade aldaar met ons volk al mede

zulk een einde gehad ;maar die van Assa-
loelo ontdekten ons dat tydig, waar door
de onzen op hun hoede, hoewel die schel-

men van Oerien nog zoo stout waren,

dat zy by Capitein Verbeiden aan boord
dorsten komen, veinzende voor den Ki-

melaba Madjira bang te zyn.
Het eerste, dat de onze hier tegens

deden, was dat Capitein Moerlag den 4
April met 6 Coracora’s uit de Uliassers
gekomen, Caybobos drie benedenste
dorpen verbrandde, en al hare vaartui-
gen en vrugtboomen verwoestte.

Den 6 dito quam hy voor Loehoe,
dat hy in een slegten staat bevond, al-
zoo de vyanden haar ’t drinkwater afge
graven hadden, en alles daar vry wild
liep , doordien de vaandrig Helwig o-
ver ’t verlies van zyne goederen op Laala,
en over ’t geen zyn vrouw den 30 Maart
wegens haar misbedryf aan ’t Kasteel on-
dergaan moest, geheel mistroostig was,
waar over hy van daar gelicht, en den
Lieutenant , Herman van Outhoorn in
zyn plaats gelegt wierd.

In dezen bedroefden tyd quam de Heer
Arnold de Vlaming, den 24 April hier
gansch onverwagt, doch zeer tydig, uit
Ternate met eene Fluit voor Cambellc
opdagen. Hy ontbood daar aanstonds
den Heer Cos met de Coracora’s en met
Capitein Verbeiden, en den Capitein
Lieutenant Danen (welke laatste onlangs
tit Ternate hier weer gekeert was want

deze drie waren de bequaamste en erva-
renste van alle de dienaaren, die zig toen
in Ambon bevonden.

Men zond Lecatoelin, Orangk aja van
Serien, mede derwaards, om den Heer
Zeevoogd van zyn trouw te verzekeren;
doch die Heer, die reeds grondige ken-
nis van zynen aanslag had, liet hem aan-
stonds onthalzen, om een schrik onder
den vyand te brengen, en om van ’t be¬
gin af te toonen, dat hy 'er niet mede
dagt te speelen.

Dit dede hy te meer, alzoo by een
godloozen aanslag, nevens eenen Hatibe,
or Capitein Moerlag onderweeg voor
gehad had, meinende hem, terwyl hy in
een bo-kje op de Coracora las, met een
parang (of kapmes) de strot af te veegen;
dog alzoo Hatibe ergens over verschrikt
waS, was de slag maar over ’t gezigtge-
gaan, en zoo zard niet aangekomen,
of hy wierd in 't kor weer genezen.

Hatibe sprong aanstonds in zee, om te
ontylugten; doch wierd daar gekregen,

NSCHE
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was, dat hy op strand wierd doodgesla-
gen; maar Lecatoelin gevangen, en in-
voegen als wy aanstonds zeiden, ge-
straft.

Hy liet den vaandrig, Marten Weber
op Cambello als hoofd over 45 soldaa-
ten, en 2 slaven, belastte hem zyne ve-
sting maar wel te bewaren, en zich met
geen buiten-vyand te bekommeren , en
vertrok daar op na het Kasteel.

De elf-Daar gekomen zynde, las hy den 27
de Op-de voorstelling van den elfden Opper-
erland-

landvoogd van Indien, den Heer Care voogd de

Reynierszen, en stelde daar na ook den Heer

Reiniers-Heer Verbeck als veertienden Landvooge
zoon, alsvan Amboina voor, terwyl hy zelf Su
ook de

perintendent of Veldheer en ZeevoogdHeer

met een volslage oppermagt over de drie Verbeelk

hier,Oostersche Landvoogdyen bleef, om o-
71ver alles, wat dezen oorlog aanging, het

steld.
oppergezag te voeren.

Vermits hy nu wist, hoe naauwen
verbond van wegen den Godsdienst en
eenige huwelyken tusschen die van Hi-
toe en lhamahoe was, vond hy goed
hunne Orangkaja’s door een naauwer
eed aan ons te verbinden, en hen te doen

beloven de Compagnie niet alleenge-
trouw; maar ook vyanden van den Ki-

melaba Madjira en zynen aanhang te

zullen zyn.

Wy konnen die vernieuwing van de-
zen eed in dit navolgende opstel zien

Eed op nieuws door de Hoof-
den van ’t land Hitoe mits-

gaders die van de Negryen
Iha en Mahoc, gedaan.

Gemerkt de trouwlooze atientaten, by den Nieuwen
Kimelaha Madjira, en zyn aanhang, tegen eed, door
de E. Compagnic met het spolieren, en be-die van

Hitoe, enrooven haarer goederen, en volkeren, jong
lhama¬

p verscheide plaatzen gepleegd verklaren hoe,ge-
wy ondergesz. Orangk ays van ’t land Hi-daan.
toe, en Ihamahoe, dat de gemelde Com-

pagnie met goede redenen op eenige van ons,
haar door maagschap zeer na bestaande, be¬
halven dat wy ook van een ende zelve Re¬

ligie te weten, de Mohhammedaansche
zyn , een nader opzigt mag nemen, en ons
dienvolgende op het naeuwste , als zy im¬
mers konnen, aan haar verbinden, gelyk als
wy dienvolgende dan ook onder de dierste ee-
den, die wy doen mogen, dat is op onzen
Moshhaf, op de hier volgonde artikelen uit
onzen vrye wille, alle aan de voornoemde

Compagnie naurder verbinden, als doen by
dezen.

Eerstelyk, beloven en zweeren wy de E.
Compagnie gehouw, en getroww te zullen

zyn, en blyven ende dat wy dienvolgende
ook met alle de geene , waar de voorsz.

Compagnie mi reeds mede in vrientschap
is,
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1651. is, of bier naar noch vriendschap zou-
de mogen komen te maken, mede altoo
als goede en onze eige bezondere vrunden te
zullen omgaan, leven, handelen, en wan¬
delen, zoo verre, als ons dat by voorsz.
Compagnie zal werden geaccordeerd, en

toegestaan; gelyk wy dan ook daar en tegen
aan de andre zyde , weder beloven , en
zweeren voor onxe vyanden te agten, hou¬
den, en zullen houden alle de gene, waar
mede de E. Compagnie regtevoord oorlog
heeft , ofte naaymaals nog zoude mogen kry-

gen, fot zoo lange de zolve oorlog duuren
zal , zynde specialyk daar onder gemeend,

en begrepen den voorgemelten snooden Kime
laha Madjira, met alle die , welke aan zyn
factie schuldig zyn, en zyne zyde volgen,
en geene van dien gereserveerd, ofte uitge¬
zonderd.

Zoo belooven , en zweeren wy nog me-
de, met niemand van de Kimclaha Ma.
dijira, en zyne consoorten, ofte andere Com-
pagnies vyanden eenige fecrete correspon-
dentien ofte t'zamensprake te zullen hou¬

den, maar dat wy ter contrarie alle de gee¬
ne, die wy van voorsz. Kimelaha’s aan¬
hang, zonder eenig onderscheid van perzo-
nen te maken, hoe na zy hem ook in den

bloede , ofte van aanheylikens wegen zoudt
mogen bestaan, in onze handen komen te
krygen, op hoedanigen wyze ’t zelve ook
zoude mogen wezen, zonder een ommezien
des tyds daar mede te tayderen, zullen byen-
gen en leveren  aan de suppoosten van de
Compagnie naast van ons afgelegen.

Item, ook dat wy ons t'allen tyden ge¬
reed ende vanrdig zullen laten vinden, op

de ontbiedinge van de Compagnie, den al-
gemeinen vyand, zoo te watcr, als te lan¬
de, naar ons uiterste vermogen ie verdistrue-
ren van alle welke poincten, ’t zy in )
geheel , ofte ten decle , indien wy blyven in
gebreken, verklaren , en belyden wy on
zelfs te wezen meineedige, en met goede re-

denen land, goed, en bloed te hebben ver-
beurd, dat wy alles mids dezen dan ook daar

onder submitteren, en als te pande stellen.
Dit hebben wy te zamen, en ider van ons

in het byzonder gezworen, en tot bekrag-
tinge van zulx, onze handen volgens onze
vaders wyze in ’t zweeren gebruikelyk ge-
legt op de Moshhaf, waar en tegen wy, Ar

nold de Vlaming van Outshoorn, ordi-
naris Raad van India, oud Gouverneur

en Directeur van Amboina , en als nu
voor Admiraal, Super-Intendent, en ex-

pres Commissaris berwaards gezonden, en
Willem Verbeck , extraordinaris Raad

en regerend Gouverneur, ende Directeun
van de provintie voorfz., in onze respective
voorsz. qualiteiten , voor of van wegen de
generaale Compagnie beloofd en gezworen
hebben, als doen by dezen , het land van
Hitoe, nevens alle de gene, waar mede de

Compagnie bier regtevoort in alliantie is,
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zoo lange als zy haar naar de voordeze
beraamde artikelen en vredes-contracten
opregt en getrouwlyk blyven comporteren
allen ’t haluen, zoo wel voor publycq, als
heimelyk geweld met ons uiterste vermogen.
te helpen en te assisteren.

Dat verzorgen zullen de contracten
voor dezen by wylen myn Heere den Ge-
neraal, Anthoni van Diemen, met die
van de landen, aangaande het betalen der
nagelen, en koopen van 's Compagnies
kleeden beraamd, aan onze zyde wel, op-
regt, en getrouw werden onderhouden , en
naargekomen.

Ende specialyk beloven, en zweeren,
wy by dezen, dat wy noit tragten zullen
imand van het Mohhammedaansche ge-
voelen af te leiden, maar zullen die van
de gansche kuft van Hitoe, en wie elders
meer van dat gevoelen zyn, van ons daa-
in ongemolesteerd werden gelaten.

Zullen wy ook niet gedoogen, dat eeni
ge jonge lieden van 't Moors gevoelen
zonder speciaal toestaan van haare ouders

en vrienden, met eenige Christen-dogter
trouwen , en midsdien, gelyk als dat dan
volgen moet, Christen werden, maar ne-
men wy aan, en beloven dit de ouders,
ofte mombers van zodanige onmondige kin¬
deren, daer van te laten weten , en in¬
dien zy daar inne niet willen consenteren.
de zelve weer dadelyk tet hen te zenden.
Zoo waarlyk moet ons Godt Almagtig
helpen.

Aldus gepasseerd, ende bezworen int
Kasteel Victoria, in Amboina, dezen 29
April A. 1651. was getekend, Arnold de
Vlaming van Outshoorn, en daar onder
Compagnies zegel, in t zwart gedrukt.
Willem Verbeek, en daar nevens zyn E-

cachet als boven, aan de linker zyde ston-
den de respective merken in Moorsche ca-
racters, en daar nevens met de band van
den Secretaris, Marcus de Roy, geschre-
ven, Radja Hitoe, Orangk aja Boelan,
OrangK aja Ternate, Capitein Mamala,
Orangkaja Waccal , Hehalatoe Heha-
lessi, Lolekelut, Orangkaja Oerien
Pati lva, OrangKaja Lessi, onder de na-
men van de respective Heeren de Vlaming,
en Verbeck , stond ons present, was gete¬
kend, Simon Cos , Jacob Verheiden
Jacob Voer, en Cornelis van Adrichem,
aan de linkerzyde stond, in ons bywezen

was getekend met ’t merk van Radja Noes-
sanivel, Radja Kilang, en de bandteekening
van Joan Pays, lager stond, in ons bywe-
zen, en was geteekend Marcus de Roy,
Secretaris; in ’t midden, onderaan stond,

in kennisse van ons, en was getekend Cor-
nelis Hauw, Secretaris

Ook las de Heer Zeevoogd een plac-
caat den 5 May af, in 't welke haar E-

delheden goed gevonden hadden, aan al-
Y3 le
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1651. le uitheemsche Onchristenen en vreemde

Verbod volkeren ten eeuwigen dage de vaart op
der vaart deze Landvoogdy op verbeurte van
aan

vaartuig, en goederen, en bedreigingvreemde-
lingen. van hun leven lang in de keten te zullen

gaan, te verbieden.
Sen 14 May verscheen hier uit Ter-

nate zeker Tamin Amsana, ’s Konings
oom (yan ’s moeders zyde) om hier als
Stadhouder te regeeren; en zulx, om dat
hy de eerste van alle de muiters, met 't
gebeel Eiland Makjan, den Koning weer
toegevallen was.

Tamin Men ontsing hem zeer wel, en huis-
Amsana vestte hem in 't Kasteel, dog hy is hiei
Stadhou- noit als Stadhouder voorgesteld, alzoo
derge-

men naderhand te rade wierd hier geenmaakt.
Kimelaba’s meer te stellen, om dat men

by ’t laatste voorbeeld van Madjira hun
gezag te gevaarlyk, beide voor den Ko¬
ning, en de E. Maatschappy, bevond.

In deze maand vond men ook goed

meer vastigheden op de kust van Hitoe,
te weten , de houte Baricade, met 2
punten tegen een, op den uitstekenden
hoek op NegriLima, en nog een dier-
gelyke by de groote Rievier op Lebele-
hoe te leggen; dog eer die klaar waren,
quamen de vyanden met 14 Coracora’s
van de overzyde, deden den 14 Juni op
Negri Lima een inval, plunderden, door
quade toezigt, daar vier van die dorpen,
floegen 19 perzoonen dood, en voerden
36 gevangenen mede. Lebelehoe, of on
ze vesting, schoon geheel nog open leg-
gende, hadden zy, mogelyk uit vreeze
voor ’t geschut, dat nog op de aarde lag,
ongemoeid gelaten ; dog de Koopman,
Nicolaas van der Kappen, om onze be-
zetting voor meer ongemak te bewaren,
heeft al ’t volk vandaar gelicht.

Deze inval der vyanden had op deze
kust zoo veel quaad gedaan, dat alle de

Inlanders uit schrik de stranden verlieten

en de vlugt na ’t gebergte genomen had¬
den.

Manipa, het schendigste moord-nest,
taftte de Heer de Vlaming allereerst aan,
en vertrok ’er den 10 Juli met ; schepen
en 350 soldaaten na toe werpende ’t
anker voor Tomilehoe.

Het zag 'er alom hier elendig uit, al-
zoo de Reduit ten halven verwoest, nog
met veel geraamten of lyken vervuld,
en’t volk na ’t gebergte gevlugt was

Het eerste, dat hy dede , was alle
vrugt- en nagel-boomen , daar men by
komen kon, om te kappen.

Van daar trok hy landwaard in na To-
moewara, Massavoy, Noririlla, en Loe-

hoe, dorpen op Manipa’s Noord-zyde,
die hy eveneens handelde ; dog moest de
Zagoe-boomen aan de Noord-zyde we-
gens de groote menigte, en om zyn volk
te bewaren, laten staan.

NSCH E
Van daar stak hy met een gedeelte der

Vloot na Loehoe,en toen verder na Cam-
bello over, quam zonder moeite op Mas-
sili, daar hy een van ’s vyands verlatene
vastigheden vond. Hier dagt hy alle de
schoone nagelboomen om verre te hak-
ken; doch ziende, dat de vyanden hem
de pas zogten af te snyden, moest
hy ’er al schermutzerende doorslaan, ko-
mende met : gequetsten weer aan strand;
moetende het hier voor eerst, om zyn
volk te sparen, laten berusten.

Hy keerde dierhalven weer na Mani-
pa, om nu de Zagoe-boomen verder om
te vellen; doch ’t ging hier buiten zyne
gissing, alzoo zyn volk onvoorziens, on-
der een van ’s vyands sterkten op Massa-
voy geraakt , die door hare steilte niet
konde veroveren, en eenige dooden en ge
quetsten bequam.

Den 1 Juli kreeg hy een fraai ontzet
van een Compagnie soldaaten, een Com-

pagnie vryborgers onder Capitein Henrik
Wynantszoon, en eenige Inlanders, door
welke Manipa in weinig weken van alle
levens-middelen ontbloot, en dermaten

verwoest wierd, dat het het zelve niet

meer geleek.

Hy liet daar Capitein Verheiden met :
.

schepen en 3 Compagnies, om ’t Eilanc
verder te bederven, liet ook 't schip
Nassau voor Erang, om den vyand daar
zyne vissery te beletten, en vertrok zelf

weer na ’t Kasteel, daar hy den 23 Juli
aanquam.

Madjira was in dien tusschen-tydge De Hi-
durig bezig met de kust van Hitoe getoeesen

met denstadig in schrik door zyne strooperyen en
vandovervallen te houden; hoewel de onzer
teulende.

reden hadden om te gelooven , dat de
Hitoeesen bedektelyk met hem t'zamen
heulden, gelyk hen dat van Oeriën en
Negri Lima klaar gebleken was, die in
allen deelen ook toonden het met Mad-
jira meer, dan met ons, te houden.

WayDen 21 Juli hadden zy nu wederon
overval¬iet dorp Way overvallen, dog met hun
len.

ne Coracora daar weinig schade gedaan,
om ’t welke verder voor te komen, heeft
men naderhand goedgevonden , daar een
houte vastigheid, en eenige bezetting te
leggen.

Den laatsten Juli vertrok de Heer de De Heer

Vlaming na Banda, om ook die Land-Vlaming
voogdy te bezoeken, en haren staat te ha Banda.
beschouwen; dog voor zyn vertrek be-

zorgde hy, dat nog in die eigen maand
op ’t strand van Haroeko, en Pasir Poe-
teh, twee houte vastigheden opgerecht
wierden , om de invallen der vyanden
wat meer te beletten.

Van Manipa verzeilde Capitein Ver-
heiden, na dat hy het volslagen, uit
wraak over zyne zuster, verwoest had,
met zyn drie jagten en drie Compagnien

sol-
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1651. soldaaten, na Amblauw, ankerende voor
de afgeloopen Reduit op ’t strand van
Massavoy. Dit dorp lag op een berg regt
daar agter; de onzen kregen het ten eer-
ste in, en dwongen de Inlanders hooger
op te vlugten , daar hen de onzen niet
konden volgen. Men liep ondertusschenAmblauy

door Ver¬ dit gansch Eiland door, bedervende alle
heiden vrugt- en nagelboomen, die men maar
mede

begaan kon.verwoest.
Hy quam ook voor het dorp Selaas,

daar de Sengadii huis hield, waar van de
onzen maar eenige buiten-werken vero-
verden, alzoo onze Inlanders, bang voor
de kinderpokjens, die daar sterk waren,

’er niet aan wilden.

Van daar vertrok hy na Cajeli op Boe¬Gelyk

ool Bo¬ r0, alwaar, na een ontmoeting van eeni-
ro, en ge uitgehongerde Mampeesen, gekomen,
Cambel

zoo vluchte de jonge Kimelaba Hasilo.

van daar weg, en gaf hem gelegenheid,
Hyom dit dorp in koolen te leggen.

vertrok met een kleen vaartuig van hier
na Leliali, daar hy alles verlaten vond.

dathoorende van een ouden Manipees,

de gemeene man op de Orangk aja’s, als
oorzaaken, dat hunne landen zoo ver-

doiven wierden, zeer verbitterd waren

Verheiden vertrok dan van hier weer

na ’t Kasteel, daar hy den 13 Augusti
aanquam ; doch na 6 dagen vertoevens
toog hy van hier met de geheele krygs-
magt na Cambello , om de nagel- en
vrugtboomen daar uit te roejen, zyn ver-
blyf op Massili te nemen, en by troepen
alle de bosschen door te kruissen.

Die van Cambello hadden zich toen

op t steil gebergte van Nouhatoe, en die
van Erang op Noelaha, daar ook de
Lessidiers zich nedergeslagen hadden.
sterkgemaakt.

Verheiden maakte by zyn komst op

Cambello een nieuwe vastigheid op ’t

strand, om daar zyn leger neder te slaan,
in ’t oprichten van welke de vyand hen
nu en dan quam ontrulten. De onzen kre-
gen 2 vyanden van kleen Hatoenha ge-
vangen, die zy, tot spyt van den vyand,
op den Calenberg voor Cambello op-
knoopten, en dat tot wraak over 2 on-

zer soldaaten, door hen ook zoo gehandeld
In deze maand quamen aan ’t Kasteel

de 2 zoonen van den Alfoereeschen Ko-

t ning, Radja Somiet, die wel in de plun-
je gestoken wierden, om hen te naau-
wer aan ons te verbinden, en te bewe-

gen den aanhang van Madsira te verla-
ten, dat zy van wegen hunnen vader,

en uit naam van Radja Sahoelau, ons ver

zekerden, waar op zy, in't rood gekleed,
weer na hun land trolken.

Daar op quam den 2 September Sibae.
oudite zoon van Radja Sahoelau, ook

hier , om ons mede van zyn trouw te
verzekeren. Hy was op Waysamma ge¬
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weest, daar hy alles tot Madjira gene- 1651.

gen vond, zoo dat hy werk gehad had,
m van daar te ontkomen. Men schonk

hem een zilvere rotang, en eenige fracje
kleederen, en maande hem aan, om ons
getrouw te blyven. Hy beloofde ons dit,
en ook alle de dorpen, die hy Madjira ’s
gezind vond, by zyn wederkeeren te
zullen bederven , waar toe de Land-
voogd Verbeek hem sterk aanzette, met
belofte van een groote belooning voor
die ons Madjira levende, of dood, le-
veren kon.

De HeerDe Heer de Vlaming, ondertusschen uit
de Vla-Banda hier weer gekomen, en al lang
ming hier

gezien hebbende, dat de E. Maatschap
veder ge-

py met nagelen overkropt zat, kongeenkeert.
schooner gelegenheid ter wereld, als de-
ze, krygen, om haar, door ’t omvellen
van veele duizenden boomen daar van, voor
vecle jaaren te redden, en te beletten, dat
zy jaarlyks zoo veel geld te vergeefs daar
aan niet zoude behoeven uit te schieten.
Dit sneed groote onkosten, veel moeite,
en geen minder zorg voor ’t sluiken der
Inlanders af, mitsgaders de hoofdre den
om vreemdelingen aan te houden.

Hy verzogt dierhalven den Koning
van Ternate doch hier in Amboina te ko-
men, om met hem na Batavia te verzei¬
len, en daar dan met haar Edelheden o-

ver ’t herstellen van de zaaken van zyn
Hoogheid, en van Amboina, te spreken,
en voor al met dat voornemen, om den
Koning te bewegen, van alle de nagel-
boomen in zyne landen , (als zynde de
hoofd-oorzaak van al deze wederspannig-
neid) uit te roejen, mits ’s jaarlyks van

de E. Maatschappy zekere zomme gelds
daar voor genietende.

Hy zond ten dien einde het jagt't

Zas van Gent , dat den 19 September
A. 1651 met Koning Mandarsj-ch hier
verscheen, die door de voornaamste Of-
ficieren wierd ingehaald, na dat de Heer de

Vlaming pas vier dagen te voren hier eerst
uit Banda gekomen was.

Men onthaalde dien Vorst hier zes da-
gen zeer destig, en toen verzeilde hy
met den Heer de Vlaming na Batavia,
mede nemende Tamin Amsars, alzoo die

hier nu zyn ampt als Stadhouder niet
waarnemen kon.

Abdul Rabbman, OrangK aja van Loe
hoe’s Campon, Timul Pawayl genaamd

die door zyn getrouwe waarschouwing
onze Reduit en bezetting op Loehoege-
noegzaam behouden, en zich doorgaans
zeer getrouw voor ons gedragen had,
wierd door den vyand in Augustus in de
ruigte doodgeschoten ; weshalven zyn
zoon, Gormas, als soldaat a 12 gulden
maands, in vergelding van zyn vader
trouw, in dienst aangenomen wierd,
zonder dat hy echter aan die dienst zoo

naauw,

Die na
Batavia

vertrekt

met Man-

darsjah.
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1652. naeuw als wel andren, gebonden was.

Na ’t vertrek van den Heer de Vla-
ming viel ’er niet anders voor, dan dat
men malkanderen met kleene troepen al-
lerlei afbreuk deed.

Capitein Verbeiden liep met de Cora-
cora’s op Kelang ’t dorp Salatti af, ver-

Lydervende daar ’s vyands timmerwerf.

daar en tegen overompelden Lian, en
haalden ’er 6 koppen uit.

Madjira, ondertusschen door zynen aan-

hang in Ternate aangemaand, om de Hol¬
landers te verdelgen, schreef niet wei-
nig brand- en dreig-brieven aan alle de
dorpen van Cerams Noord-zyde, om hem
uit ’s Konings naam te komen helpen
met volk en Coracora’s, doch hy kreeg
geen gehoor, en tot antwoord, dat zy
geen lust hadden, om met de Hollan-
ders te oorlogen, alzoo zy nog te veel

gevoelen van hunne magt hadden.
Men had in deze tyd hier ook

nier

sterk de kinder-pokjens, die als een pesttiale pol¬

ens hier veel menschen wegsleepten , waar toe
de buitensporige droogte veel hielp, welk
groot verlies van menschen door een
groot nagel-gewas (gelyk men gemeene-Groot

nagegelyk by zulk een ziekte heeft) eenigsints
asch. verzagt wierd.

rMaayra's, Madjira ondertusschen onze kleene
verdremagt , by ’t afwezen van den Heer de
beutyven Vlaming, grondig kennende, hield de on-

zen gedurig door zyne schielyke invallen

in schrik en beweging, en bleef met 15
Coracora’s tusschen Way Serissa, en
Waysamoe op Ceram leggen, om de Al-

foereesen, onze vrienden, ’t afkomen, en

’t halen der Zagoe te beletten. Ook

zond hy 6 Coracora’s na Manipa, en
Kelang, om van daar te halen alles, wat
hy ’er nog vinden mogt ; doch dit duur-
de niet langer dan tot de Hamba Radja
Sopi den 24 Januari 1652. met de Fluit

de Koe hier met tyding verscheen, dat
de Heer de Vlaming haast met een groo-
te magt van volk weer stond te ko-
men. Ook deed deze Sopi, een man in

deze gewesten zeer ervaren , by ’t ge-
meene volk zeer bemind, en zynen Ko¬
ning byzonder getrouw , hem grooten
afbreuk, vermits hy die van Waypoeteh,
Liëla, en Saloekoe, van Madjira dede
afvallen , die ook de drie stukken, op
Noessatelo geroofd, aan de onzen we-
dergaven. Men bragt hen in 6 Cora-
cora’s met vrouwen en kinderen in Fe-
bruari op Loehoe¬

Men vergaderde ook alle de Coraco-De Heer
ra’s tegen de komst van de Heer de Vla-Vebeck

trekt den ming op de kust van Hitoe, waar na toe
eer de de Landvoogd Verbeck den 8 Februari
tlaming

met de voornaamste bedienden vertrok;
te ge¬

stckende met 30 Coracora’s na Loehoe
over, om daar den Heer Zeevoogd met
zyn magt in te wagten. Om egter niet

NSCHE
1652.ledig daar te leggen, liet hy Capitein
Verhei-Verheiden met de helft der Coracora’s de

dens ver-
geheele bogt van Caybobo doorsoopen richting

op Ce¬daar hy de Christenen byeen verzameld
en tot ons wel genegen vond. Hy deed ram-
ook Piroe en Tanoeno , op een steilen
berg , anderhalf myl van strand byeen
leggende, aan, en liep die twee dorpen
af, alles wat hy daar vond, aan de vlam
opofferende ; doch hy wierd daar met

voetangels, en door ’t afsnyden der passen,
zoodanig bezet, dat hy al vegtenderhand
'er weer doorhenen slaan moest.

Hy liet zyne Coracora aan de binnen-
zyde, een myl bewesten deze plaats on-
trent den smallen hals, de pas van Ta-

noeno genaaimd , die hy maar een uur
gaans, en aan weerzyden met Mangi
Mangi bezet, tot aan de Noordzyde met
zyn volk overtrok, daar hy 10 vyande-
lyke Coracora’s vond, tegen welke hy
vogt, en van welke hy 5 koppen be-
quam. Het waren Coracora’s van Xoe-

la, die kort te voren den Hoofd-muiter
en Capitein Laoet, Kaitsjili Saydi, daar
hadden aangebragt, alzo hy 't in Ter-
nate nietlanger had konnen harden, en on-
der zoo veele grooten geen middel kon-
nen vinden, om zyn heersch-zugt te vol-
doen, en ’t oppergezag te bekomen.
weshalven hy met den Hhoekom Moesa
na de Xoelasche Eilanden vertrokken

was, welke volkeren hy op lyfstraffe
verboden had, den Koning Mandarsjah,
of de E. Maatschappy, aan te hangen, en
gedwongen, hem na Assahoedi te bren-
gen, van waar hy zich over de pas na
Madjira begeven had, om de onstand-

vastigen, zoo hy voorgaf, tot standva-
stigheid aan te moedigen, schoon hy niet
anders zogt, als om zich door Madjira’s
magt hier op de throon te helpen, zich
Koning van dit land te maken, en Ma-
djira daar na van kant te doen helpen.

Nu had de Hongi al een maand op de
komst van den Heer de Vlaming gewagt,
zoo dat de Inlanders weer na huis wilden;
doch de Heer Verbeck had nog een aan¬
slag voor, die hy eerst uitvoeren wilde,
om Madjira bewyzen van zyn magt, bui-
ten hulpe van de Batavische Vloot, te ge-
ven, en te toonen, dat hy hem zonder
de zelve in zyn nest dorst aan tasten.

Hy trok dan met zyn volk na Lucièla,
Rora, en Hoelong, zynde de 2 laatste

Alfoereese dorpen, die hy overrompel-
de, dog verlaten vond.

Men zond Capitein Verheiden ook met
eenig volk na Hennekelang, agter Laal-

een myl in 't gebergte gelegen, al-
waar zich Saydi dagt vast te maken, ge-
lyk Madjira op Kelang, zoo zy 't op
Locki niet konden houden; doch deze
plaats heeft hy ingenomen, en ver-
brand.

Al-

Lucicla,
(ora, en

Hoelong
door de

onze ver-

verd.
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Alzoo men nu, na ontrent twee maan-

1652.
den uit geweest te zyn, den Heer de
Vlaming nog niet zag opdagen, vond de
Heer Verbeck goed de Vloot op den 22
Maart toe te staan na huis te keeren, op
die voorwaarde, dat zy, by des Zeevoogds
komst, zich weer aanstonds klaar zouden

maken.
Die Vloot was naaulyks t’huis, ofmen

De Heer
kreeg bericht, dat de Heer de Vlamingde Vla-

ming imet voor Boero gekomen, en reeds bezig
den Ko¬was daar alles te bederven.
ning ver- By Koning Mandarsjah's komst op Ba-
schynt
pBoero tavia had men met zyn Hoogheid op Boerc

in December 1651 een contract dat eerst
den 31 Januari 1652 geteekend wierd
aangegaan, waar by voornamelyk deze drie
zaaken bedongen waren.

Alle nagelboomen , in 's Konings landenZaaken !
zyne wederspannige vyanden in Terna-met dien

Vorst be- te , of Amboina toekomende , om te
sloten.

vellen.

Dat de Koning daar voor jaarlyksII

12000 Ryxdaalders, zyn broeder Ca-

lamatta 500, en de andre grooten 1500.
zoo lang zy hem en ons getrouw ble¬
ven, trekken, en dat men de Makian-
ders met 500 Ryxdaalders , eens geld,
zou tragten uit te koopen.

III Dat men geen Stadhouder des Ke-

nings in Amboina meer leggen zou.

Gelyk men nader by 't contract zelf
zien kan onder de Moluksche zaaken in

dit zelve jaar voorgevallen.
Dit was het eenige en rechte middel,

om alleen meester van alle de nagelen,

cn om ook daar door niet overkropt te

werden, mits jaarlyks alleen die geringe
last van 14000 Ryxdaalders, die de E
Maatschappy aan den Koning, en de
grooten geven moest, dragende.

Op dezen grond toog dan de Heer de
Vlaming weder als Super-Intendent, Zee-
voogd, en Veldheer, met een groote
magt van volk na Amboina, met last,
om alles, dat mogelyk was, in der min-

ne, of anders door 't geweld der wape
nen, daar te herstellen.

Dus vertrok hy den 8 Februari met
10 schepen nevens Mandarsjah van Bata-
via, verstaande op Boeton, dat alles or
Macassar nog wel met ons was, niet te-
genstaande daar in November eenige Am
blauwers waren komen klagen, dat men

hunnen Koning tot het Christendom ge-
dwongen, en ook voorhad hen allen
dat te doen, waar op zy de hulp des
Konings van Macassar verzogt, dog tot
antwoord gekregen hadden, dat hy om
hen te helpen zyn verbond met ons niet
wilde breken.

Het zelve verzoek was uit nauim van
den Sengadji van Amblauw ook aan den

LI. DEEL VAN AMBOINA.
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1652.Koning van Boeton met een geschenk
van 3 bhaar nagelen geschied; doch die
Koning had deze gezanten vastgehou¬
den, en den Ternataanschen Kimelaba

Lokman in handen gegeven, die ze (waar-
schynelyk al willens) had laten ontsnap¬
pen.

Men hoorde hier ook, dat Imam Ri- Ridjalis
neevendjali zyn twee neeven, Telissema, en Li
na Boero

mayan , met cen vaartuig na Boero ge-gezon¬
zonden had, om zyne landslieden tot het den.
volherden in den oorlog aan te maanen.

Mandar-Terwyl nu Koning Mandarsjab zich
sjahs hu-hier vry lang, ten deele met zyn huwe
welyk

lyk met een dochter des overleden Ko¬meteen

Boetonienings van Boeton, ten deelen met den
nieuwen Koning in zyn gezag tegen zy- fnnce
ne wederspannelingen op Boetons Zuid-
zyde te versterken, ophield , vond de
Heer de Vlaming goed met ; schepen
voor uit te zeilen, en de 4 andre op den
Koning aldaar te doen wagten, terwyl
hy ontrent Boeton de Fluit Maasland
door een schielyken storm verloren had.

De HeerDus quam hy alleen den 22 Maart op
VlamingBoero’s West-zyde te landen, doch be
komt opvond , dat de Koning daags te vorer
Boero.

met zyn schepen daar al verschenen
en vry slegt van zyn onderdaanen ontfan-

gen was; zoo dat zy zich niet ontzagen
hem voor een spek-vreeter, en ons voor
Christen-honden, uit te schelden, ge-
lyk zy lang te voren tegen Sopi ook ge-
zegt, en verklaard hadden na niemand.
als na Madjira, te willenluisteren; behal-
ven dat zy onlangs een Onderkoopman,
een soldaat, en matroos van ons , aan
land gekomen, om wat verversching te
nalen, moorddadig aan hun einde gehol-
pen hadden.

VerwoeftDit alles zette de Heer de Vlaming te
daar opsterker aan, om zich aan deze halsterri-
alles.ge Boeroneesen ter degen te wreeken

Hy stapte dan met den Major, Jun van
Lingen, nevens zyn gansche magt te land,
en bedierf van Tomahoe tot Waynitoe,
en Foggi toe, alle dorpen en boomen,
die hy maar begaan kon. Hy vond de
huizen en dorpen verlaten, en de vyan-
den gevlugt ; doch verstond egter uit
een gevangen slaaf, dat de Capitein
Laoet, Schaydi,  maanden te voren daar

met eenige Coracora’s van de Xoelasche
Eilanden geweest, en dat hy na Cajeli
vertrolken was, om daar al de Orang-
Kaja’s te verzamelen, en met hen te be¬

raadslagen over de algemeene zaaken.
Zyn verHy wist ook bericht te geven, dat on-
dre ver¬trent die tyd 2 vaartuigen door Ridjal
igtingen.van Macassar daar gekomen waren, om

te vernemen, of deze landen noch nage-
len droegen, en of zy het noch tegen de
Hollanders konden houden, doch had-

den deze in last om binnen drie maanden
weer op Macassar te moeten zyn, alzoo

de
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de grooten aldaar voorgenomen hadden
din een bezending na Amboina te doen,
en hen te komen helpen.

Hier op haastede zich de Heer de Vla-
ming, om dit gebroed op Cajeli by een
te betrappen ; doch verstond, by zyn
komst, dat zy al gescheiden waren; wes-

halven hy met de Vloot na Cambello
liep, van waar hy na de kust van Hitoe
over stak, daar hy den 7 April aanquam
zynde van den Koning met de verdre
schepen gevolgd.

Hier quam hem de Heer Verbeck met

de voornaamste bedienden verwelkomen,

bezorgende, dat ook de Hongi ten eer-
sten daar verscheen.

Hy stak daar op ten eersten na Locki,
de hoofd-vastigheid van Saydi, en Ma¬
diira, over, schikte hier zyn leger 17
Compagnien, sterk in ordre, en stelde den
Majoor Verbeiden als Hoofd over de zel-
ve. Ook wierp hy aan de Zuid-zyde
een vesting van hout met lage borstwe-
ringen op, die hy den dwingeland noem-
de, in welke hy den Lieutenant, Lau-

rens Keller, met 300 man tot bezetting
lag

Hy zelf ging met de overige magt de
kust langs, om al de vaartuigen des vyands
op de stranden van Ceram te bederven,
en hem dus alle toevoer af te snyden, ge-

zy-lyk hy weer door een andre troep al
diene Zagoe-bosschen vernielen liet
Hymen ontrent Locki vinden mogt.

deed ook Laala aan, verdorf een schoon

nagelbosch by Hennekelang, vervolgen-
de dit zoo het geheel Oeh Anin door
Laybobo verbrandde hy, vernielende ook

al hare vaartuigen, om dat zy zich te-

gen ons versterkt hadden, en onder ons
niet recht begeven wilden. Van daar na
Erang in May met de meeste magt ge-
togen zynde , landde hy aldaar met 9
Compagnien, verdierf ’er veel vaartui-
gen , en daar onder ; Coracora’s , die
met Saydi of Schaydi, van Koela geko¬
men waren. Op de vastigheid was niet
wel iets te doen, alzoo die te diep land-
waard in lag.

Hy vertrok van daar na Assahoedi, daar
hy een wagthuis op ssoeg, om ’er den
vyand van daan te houden, alzoo 't een

zeer goede post was.

Op Bonoa liep hy het dorpie Serohi
zelf af, gaf de Coracora’s verlof om na
huis te gaan, doch toog met  jachten,
en 4 chaloepen na die van Lissabatta en
Hatoewe, vernielende hunne vaartuigen,
om dat zy 't met Madjira hielden; doch
verschoonde ’t gespanschap Ptolematta,
om dat zy zeiden onderdaanen van den
Koning van Batsjan te zyn. Hy had

ook al bevorens den Majoor Verheiden
met eenige schepen en chaloepen na Ca-

jeli op Boero gezonden, om de Zagoe¬

NSCHE
bosschen, en verdre vrugtboomen, daar 1652.
te bederven, met last, om dan na Ma-

nipa te vertrckken, en daar ’t zelve te
doen.

Vaar opOp deze togt kreeg de Heer de Vla-
de Vla-ming een zware koorts, die hem dwong
mingzich na Cambello, en van daar na Hil.
zick

te laten brengen, om daar wat meer rus wierd
en gemak te hebben. Hier quamen ce

nige gezanten van lhamahoe by hem,
aldaar op schryvens van Koning Man-
darsjah verschenen, die hen geraden en
van Erang geschreven had, dat zy in tyds
moesten af komen, zoo zy niet als vyan-
den wilden gehandeld zyn; doch alzoo

zy daar op geen antwoord gegeven had-
den, waren zy van hem reeds voorvyan-
den verklaard.

Deze gezanten wilden den Heer de
Vlaming nu egter wys maken , dat zy
vrienden van ons waren; doch als de wa-

re preuve hierafbelaste hy hen, dat zy aan-
stonds hunne vastigheden afwerpen, op
strand komen woonen, en hem die ge-
nen overleveren zouden, die Madjira op
Locki zoo lang gespyst hadden, of dat
hy anders de oude en nieuwe schulden

by hen eens zou komen af doen. Met

deze last zond hy ’er z na huis, en hield
de 7 andre by zich; doch hy kreeg geen
antwoord, maar vernam dat zy hunne

vastigheid niet wilden af werpen, voor
dat de Veldheer hunne Orangk aja’s los
liet, en zelf by hen quam,

Dewyl de Heer de Vlaming dan zag, Mandar-
dat de Koning hier geen ontzag onder de sjah ver-
zynen had, en meer na als voordeel met trekt na

Ternate.
zyn aanwezen alhier deed, behalven dat

sy ook in Ternate noodiger was, daar
de muiters zich weer op nieuw op Gi-
lolo begonden te versterken, zoo heeft
hy dien Vorst geraden weer na Ternate
te trekken, waar op hy den 20 Juni met
2 jagten daar na toe gezeild is, latende
het verdre, om de muiters hier te dem-
pen, aan den Zeevoogd bevolen.

Ontrent dezen tyd hoorde men van ze-
Stoute

kere stoute daad, uitgevoerd doorde daad van

Sipkensvrouw van den op Amblauw vermoorden
vrouWw.sergeant, Laurens Sipkens, Sinjora Catha¬

rina genaamd.
Zy had nu over ’t jaar by Kimelaba

Hasi s slaven gevangen gezeten ; doch,
hoorende, dat 't schip Nassau in de maand

May in Cajeli's bogt op de wagt lag,
zoo verkloektc zy zich, om de vlucht

derwaards met het uiterste gevaar van

haar leven te nemen.

Zy had nu al eenige dagen aan een door

de moerassen, en over de Mangi Mangi-
boomen zoo lang moeten kruipen en
klauteren, dat zy, eindelyk op strand ge-
komen zynde, aan een oude Scro, of fuik,
hangen bleef, van waar zy ’t volk van
dit schip zoo lang toe riep, tot zy van

daar
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wel aan te tasten was; maar van agteren1652. daar gehaald, aan boord, en eindelyk op
kon men , zoo de overloopers ons zei-Hila voor den Heer de Vlaming gebragt
den, zulks met meer voordeel, en hoopwierd, aan wien zy toen eerst een regt
van verovering doen.verslag van den moord op Amblauw

Hy dan, een weinig van zyne ziektedeed, hem toen ook klare blyken ge-
bekomen zynde, liet zich na Locki bren-vende, dat Jan Pays, Madjira, en Ki-
gen, verzamelde daar 4o0 gezonde solrzelaha Hasi, in alles metmalkanderen za-
daaten, by welke hy nog een Compagniemenheulden.
Ternataansche Mardykers voegde, waarOntrent dezen tyd geraakten niet al
van hy agt Compagnien maakte, welkeleen verscheide op den roof uit gaande
hy nog met een troep matroozen mettroepen dagelyks aan malkandren, maar
vuurwerken by hen, en touwen voor-op zekeren dag liep het zoo hoog, dat
zien, ondersteunde.het grootste deel der legers aan een raak-

Daar mede taste hy den 30 Juni Lockite , waar door men aan weerzyden ec
aan, beginnende al van ’s morgens tennige dooden en gequetsten bequam.
2 uuren voort te trekken. Hy voerdeMen kreeg toen ook 18 Loehoenee-
zelf, schoon nog met een stokje wegenssen gevangen , die ons ontdekten, hoe
zwakheid gaande, de middel-troep, maan-het met den vyand stond, en dat 'er al-
de zyn volk tot dapperheid aan, en be¬les gebrek was.

loofde hen al den buit te zullen geven.Men vernam ook, dat zy voor hadden
Hy wierd ten eersten, zoo als de zyneonze vesting aan te tasten, om onder dien
aan ’s vyands vastigheid quamen, welschermutzel door te breken, en zich na
ontdelt, maar drong met zulken geweldeen andre plaats van Ceram, daar zy wat
door, dat de vyand, die de onzen alom-meer overvloed van Zagoe vonden, te
me verspreid vond, niet wist waar zigbegeven

te keeren, om het maar te ontkomen.De Veldheer dit wel cverwegende
Madjira, en de Capitein Laoet, ont-en bezeffende , dat, zoo zy ontsnapten,
sprongen ’t in hun onderkleederen, la-den oorlog nog jaaren lang duuren, daar
tende al hunnen rykdom agter.hy anders, met Madjira hier levend of

Een heel gelid musquettiers had vuurdood te krygen, dien geheel ten einde
op Madjira gegeven, en hem ook zoobrengen kon, vond allerbest, schoon zyn
wel getroffen, dat hy ter aarde neder ge-magt nu door ziekten en ongemakken
stort was; doch hy was niet gequetst.wel op de helft verminderd was, Locki
om dat (zoo de Inlanders zeiden) hy Ka-met alle geweld aan te tasten.
bal, dat is, hard of onquetsbaar, was.Daar waren 7 vastigheden boven mal-

Ook wist men daar na te zeggen, datkanderen. In ’t onderste, dat het groot-
hy wel geraakt was; dog niet andersste en beneden aan de voet van den berg
dan eenige bloedige vlekken, die hy zelfontrent een snaphaan-schoot van strand
aan verscheiden toonde , daar van be-gelegen was, onthielden zich Madjira
houden, nog het minste letzel gehaden den Capitein Laoet, Kaitsjili Schaydi.
had.Van voren was die plaats zoo sterk

bepagard en omheind, dat zy daar niet

VYFDE HOOFDSTUK.

’t Verlies der onze, en van den vyand. Loehoeneesen begenadigd. Nagelboomen,
hier geschild. Slings gedrag van verscheide der onzen. Hoelong veroverd. En Noe-
laa. Madjira , en Schaydi, na Kelang en Manipa gevlugt. De eerste trekt na
Macassar. Dog Schaydi na Ternate. De vesting, den dwingeland, afgebroken. Moor-
denaars geftraft. Die van Ihamahoe geven zich over. ’t Verdre van den Veldheer
daar verricht. Zaaken, Jan Pays betreffende. Wispelturigheid der Ternataanen
Groot nagel-gewasch. De Vlaming vertrekt na de Xoelas. Loopt verscheide dorpen
af. Kimelaha Terbile, gevangen. De Vlaming keerd na Loehoe. ’s Vyands hoofd-
vesting ontdekt, en veroverd. De vyand zelve verder gedwongen zich over te geven.
Lanoeroe van Bonoa ons toegevallen , en de vesting veroverd. Lanoeroe vergeven.
Twee vestingen hier gelegt. De Caybobers op Loehoe geplaatst. Terbile, gestraft.
Die van Thamahoe mede op Loehoe geplaatst. Jan Pays weer bier. Macassaarse jan-
ken op Boero aangetast. De Bocroneesen te vergeefs genade aangehoden. Bericht we-
gens Madiira. De Koning met zyn broeder verzoend. ’t Verkoopen der nagelen verbo-
den. Gesprek met hen, en op Assahoedi. Vestingen tegen hen opgeworpen. Grooten in
Ternate. De Heer van den Boogaarde bier. Lessi, en Jan Pays, gestraft, algemeen
pardon beloofd. Jan Pays beschreven. Verscheide redenen van zyn verraad. Zyn ver-
vanger. Stilstand met de Macassaaren gebroken. Madijira door de Vlaming misgeloo-
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pen. Des laatstens verrichting in de Koelasche Eilanden, lyd daar groot gebrek. Doet
alles bederven, en loopt na Ternate. Keert weer voor Assahoedi. En van daar na
Batavia. De Macassaaren aangerand. De Ihamahers door de Alfoereesen geklopt.
Tocht van de Heer Cos na de Papoesche, en andere Eilanden. De vesting Wantrouw
op Manipa gelegt. En de vesting Voorbaat op de Roodenberg. Contract met die van
Hatoewe , en Ptolematta. De Heer Vlaming komt weer herwaards. Ontdekt de
sterkte der Macassaarse Vloot. Komt voor Boeton, ondersteund dien Vorst. Zyn komst
in Amboina.

en zyn aangenomen zoon, Intsjeb Tay,Us wierden de onzen in een
kennis van Madjira s verraad gehad had-uur meester van deze voor-
den. Hy was dierhalven wel van voorname plaats, en van zooveel
nemen om hen gevangen te nemen, envastigheden by malkanderen,
te verzenden; doch moest dit, om an-zonder een man te verliezen,
dre redenen, voor dien tyd ongemerkt la-daar ’er van de vyand over de 100 ge-
ten door gaan , om liever op de tweebleven waren.
ontvlugte hoofdmuiters te passen , dieDe vyanden namen de vlugt wel van
zich in ’t gebergte van Hoelong, en E-de eene na de andre vastigheid, en cin-
rang, weer op nieuw begonden vast te ma¬delyk na de bovenste, die van steen was.
ken.doch zy konden nergens post houden,

Hy toog dierhalven den 23 Juli met
om dat de onzen ’er zoo ras, als zy, en

450 soldaaten, en 250 Inlanders daarhen te dicht op de hielen waren, waar
heen, trekkende van Locki over land,door zy alles als in een oogenblik vero-
en zoo van agteren, na Hoelong en E-verden, de muragien nedersmeten, en
rang, over hoog en ongemakkelyk ge-’t verdre verbrandden.
bergte , daar de zware regen de we-De Heer de Vlaming nam hier eenige
gen noch vry moeselyker gemaakt had.Loehoeneesen, met wyf en kinderen
Daags daar aan quam hy op nog veel on-daar by een verzameld, weer in genade
gemalckelyker wegen , die met grooteaan, berigt zynde, dat zy al over lang
boomen toegehakt, en alomme met voet-tot ons hadden willen, doch niet kon¬
angels bezet waren, daar zyne manschapnen overkomen. Daar op ging men ten
met groote moeite moest doorbreken,eersten aan ’t schillen der nagelboomen,
zoo dat zy dien dag niet verder, als totdie hier in zulken menigte agter Locki
aan de Rivier Kahoela, 2: myl in’t ge-waren , dat zy 'er wel 3 weken mede
bergte agter Locki gelegen, komen kon¬doorbragten, zonder die nog alle ver-
den, moetende die nagt in den regen in 'tnield te hebben.
nagelbosch, alzoo zy hun geweer nietDe zoon van Permata, Orangk aja van
konden gebruiken, verblyven.Loehoe, verstaande op Erang, dat Locki

Den 25 Juli ’s morgens vroeg over- Hoelongover was, quam op dien zelven dag na ons
rompelden zy Hoelong op het onver-verovert.toe vluchten , ontmoetende onderweeg
wagtste, veroverden die plaats, en von-Madjira, en den Capitein Laoet Schaydi.
den ’er veel nagelen , die zy verbrand-met 100 mannen in ’t bosch, doch alle
den.meest elendig gesteld, naakt uitgeplun-

Daags ’er aan liet hy 't volk in Tabi-derd, en met stokken, en Gabba Gabba,
nalo wat uitrusten. Daar na trok menals of zy pelgrims waren, gaande.
weer voort na de vesting Noelaa, daarMadjira’s vrouw , Bay-hongi , by na
al de vyanden zich by malkanderen vast-naakt zynde , had haar bloote handen
gemaakt hadden.getoond, en gezegt, dat is het al, dat

De Lieutenant van Outhoorn trok al EnNoe-wy 'er af gebragt hebben, en dat is nie-
voort (zoo by zegt met kennis van den laa.mands, als des Capitein Laoets schuld,
Veldheer, doch zoo zyn Ed: voor gaf,die ons daar toe aangestookt heeft.
zonder zyne kennis) tot hy aan dien hoo¬Na dat nu Madjira op Erang geko¬
gen berg quam, die ruim een myl vanmen was, verzamelde hy zyn ver-
Erang’s strand lag, en aan drie zydenstroide troepen weer, zoo veel hem mo-
met steile valeyen van de andre bergengelyk was, by een. Ook zogt de Orang-
afgezonderd was, alwaar hy veel vastig-Kaja van Anin , Simatau , zich agter
heden nevens en boven malkandren, enLocki weer vast te maken, doch de on-
nog een vast bolwerk op den top metzen dreven hem ten eersten van daar. De
een smal pad had, van waar men verreHeer de Vlaming, bespeurd hebbende, dat
in zee, en alles, wat de onzen op ’t strandzommige Officiers, te gretig op den buit,
deden, zien kon.veelen der vyanden hadden laten ontsnap¬

Hier bequam het den onzen zoo by-pen, oeffende straffe over de zelve.
ster wel niet: want, de Lieutenant vanOok hoorde hy in 't veroverde dorp
Outhoorn op dit smal pad gekomen zyn-van een priester, dat Orangk aja Boelan,

de,
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1654. de, loste de vyand een stuk met schroot
vlak in de poort, regt over dezen weg
staande op hen, waar door de onzen hals

over kop, by de minste mistrede , van
boven neder in de valeyen vielen, gelyk
zy daar op ten eersten 23 dooden, en wel

50 of 60 gequetsten kregen; meest ver-
oorzaakt, om dat zy op dit smal pad geen
plaats om te staan, nog geen gelegen-
heid, om op den vyand te lossen, ge-
had hadden.

Zy trokken dan, zeer ontzet zynde,
na den heuvel Tabinalo, daar zy halte
hielden, weder af-

De Heer de Vlaming vond ook goed,
den Majoor Verheiden met 2oo man der-
waards te zenden, met last, om zich op
dien heuvel Tabinalo vast te maken, en

egter Noclaa nog te bestormen. De
vyand, dit merkende, verliet al op de eer-
ste nagt zyne vastigheden, hoewel het
de onze eerst de derde dag gewaar wier-
den, zoo dat zy Noelaa zeer gemakke-
lyk inkregen, vindende daar in aan de
zee, of West-zyde ; agt borstweringen
boven een, met een zeer vast bolwerk

er boven op. Men hield het voor een

grooten misslag, dat men met vermoeid
volk op Noelaa aangetrokken was, en
hen niet eerst had laten uitrusten.

Men smeet ten eersten alles af, bergde
het geschut na boord, en bevond, dat
de onzen dus in 30 dagen meesters van alle
de werken der vyanden op Hoewamohel,
en aldus van dat gansche land geworden
waren. Veele der vyanden quamen om
door honger: andre, in de bosschen
zwervende , wierden van de onze dood

geslagen; en de overige namen de vlugt
na Bonoa, en Kelang

Madjira, en de Capitein Laoet, haddenMadjira

en Schay Hoewamohel mede verlaten, en waren
di na Ke na Kelang gevlugt, van waar de eerste
lang, en

na Manipæ vertrokken was, alwaar hyManipa
t volk by een gezameld, en belast hadgevlugt.

zich op een ontoegankelyk gebergte ag-
ter Toeban, Heli besar, dat is, de groo-
ten berg genaamd; vast te maken , en
zich aldaar tot zyne wederkomst van Ma-
cassar te houden.

Hy vertrok dan derwaards om hulp-
troepen, en ook om met dien Koning te
handelen over de artikelen , hem door

Telissema en Limajan toegezonden.
Deze behelsden, dat de Koning allesDe eer

ste trekt dat tot nog toe veroverd was, aan Ma-
na Ma- djira laten zou, dog dat alles, wat zy nu
cassar.

verder met de gemeene magt winnen
zouden (dat voornamelyk op de kult van
Hitoe en Hoewamohel zag) voor den
Koning van Macassar wezen, en blyven
moest.

Schaydi Schaydi, ziende, dat Madjira vertrok-
aRer ken was, keurde best hier ook niet lang
nate. alleen te blyven, maar liever een spring-
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1652.togt na Ternate doen, om te zien, of

hy van daar meer volk herwaards bren-

gen kon.
De Heer de Vlaming ondertusschen

vond goed, eenig volk op de pas van Ta¬
noero te leggen, om den vyand den weg
na groot Ceram af te snyden.

De ve-Ook brak hy den 20 Augusti 1652 de
stingde

vesting den Dwingeland af, en lichte die
Dwinge-

bezetting, die nu, alzoo de vyand na deland, af-

Eilanden gevlugt was, geen dienst meer ggecoeen.
voor ons konde doen.

Hy liet ook de moordenaars van Way- Moorde¬
naarsge-oetch en Liëla, die veel Nederland.
straf-

bloed vergoten hadden, den 26 Augusti
op Hila straffen, alwaar d Hoofd-Orang-
Kaja’s van ’t eerste dorp (na ’t uitsnyden
van de meineedige tongen, aan drie der
zelve) gerabraakt, en een de hand afge-
kapt wierden. Drie wierden 'er geworgd,
en op ’t rad gelegt, en 15 gevleugeld
in ’t water van’t jagt de Leeuwerik afge-
worpen, en door ons volk daar dood ge-
slagen, hoedanig zy ook met de onzen
gehandeld hadden. Een OrangK aja wierd
gegeesseld, en ettelyken raakten voor hun
leven in de keten.

Zekere Moorsche paap van Lebele-
hoe, op de Reduit vast zittende, sprong
van boven neder , om ’t verder te ont-

vluchten, doch de Heer de Vlaming liet
dezen verrader, die door deze sprong
zyn been gebroken had weer boven
brengen, en die sprong nog eens doen.
waar aan hy dood bleef.

Men had van den 1. Juli af op Hila
mede gevangen gehad, Toehassal, Heaou-
wen, en Hoeleselan, Orangk aja’s van
Lebelehoe Wauselaa, en Layn, van
welke Seroeway Lobefsi, oudste van Loe-

hoe, ons berigt had, dat zy met Madji-
ra zamen gespannen, en hem uitgekogt
hadden, om, als hy op de kust van Hi-
toe de andre bespringen quam, hen of de

hunnen geen quaad te doen. Zy wier-
den zeer naauw onderzogt, en zelf ge-
pynigd, doch alzoo men niet het minste
uit hen krygen kon, zyn zy weer los
gelaten. Dat egter deze drie dorpen den
onzen noit zeer genegen geweest zyn,

s ons by veel andre gelegenheden geble-
ken.

Na deze verovering van Locki, en
Noelaa, begaf zich de Veldheer met
een kleene magt, pas van 300 soldaaten,
in ’t begin van September na Ihamahoe;
doch zy, die zich wel 100 jaaren aan
een op haren onwinbaren berg onthou
den, en daar als een Regeering op zich
zelven gehad hadden, waren door ’t ge-
rugt van deze gelukkige veroveringen,
en door de schandelyke vlucht van Ma-
diira, en Schaydi, zoo verslagen, dat zy
drie van hunne voornaamste Orangk a-
jas, Besilole, en Telapia, Koningen van
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1652groot gewasch van nagelen, bestaande welIha, en Nollot, en den Priester Lissa-
Grootin 20oo bhiaaren, alleen uit Amboinalan, als voornaamste roervinken van al- nagel-ge-

en de 3 Uliassers nu voor de eerste maa wasch.les, met al hun schietgeweer, aan ons
verzameld, na Bataviaquamen over leveren , om de zelve te

De Vla¬Zyn magt dan op Hitoe byeen ge-straffen, belovende nu aan strand te ko¬
trokken hebbende, toog hy met 3 jag-ming ver¬men woonen, waar op dan hare 7 vast

rekr naten, en zoo veel chaloepen, van daar negehouden Orangkaja’s losgelaten; doch de Xoe¬
Boero, en van daar na Xoela Besi, ter

2’5.deze drie weer vast gezet, en in’t Kasteel
wyl de Majoor Verbeiden hem met degeplaatst wierden.
Hongi volgde.Van Ihamahoe stak de Heer de Vla-

Hy quam den 9 October voor Gay,ming na Latoe, en Haloy, den 7 Sep-
en Koela Besi, liet eenige dagen de wittetember over, eischende die genen, die 't
vlag waajen; doch kreeg tot antwoord,met Madjira gehouden hadden ; doch
dat zy niemand, dan alleen den Capiteindie niet vindende, nam hy hunne voor
Laoet, Schaydi, wilden erkennen, ofnaamste kinderen als gyzelaars mede.
gehoorzaamen , die kort te voren naTerwyl deze Heer nu buiten zworf
Ternate gevlugt was, en daar eenige vanhad de Heer Verbeek met den Landraad
zyne schepsels gelaten had, om die In-de voornaamste Orang Toeha’s van Ha
landers aan zyn zyde te houden.tive en Tawiri ondervraagd, of zy ook

LooptDe Zeevoogd, ziende, dat hier waggeen kennis van de zaaken van Jan Pay,
verschei-ten maar tyd verliezen was tastte herhadden; doch zy hielden zich, wat goe- de dorpen

ten eersten met 70 soldaaten en 30 ma-afde beloften men deed , van hen geen
troozen aan, liep het dorp Gay af, enleed te zullen doen, van alles onkundig.
ook alle de verdere op strand gelegeneverzoekende alleen eenige dagen daar na.
dorpen, tot Fatoemata toe, alwaar Ki-dat men doch Jan Pays, nog imand van
melaba Terbile zich onthield, die nu metde zynen, oit meer tot Orangkaja’s van
alle de zynen na ’t gebergte gerluchthun dorp aanstellen wilde, alzoo by een
waS.zeer trots man was, die hen als slaven

KimelahaDe Sengadji van Xoela Mangoli eengehandeld, en dagelyks met Madjira za-
Terbile,groot Eiland, hier tegen over gelegenmen geheuld had, ondertusschen keurde

gevan-
quam ten eersten tot ons over, die de onzenmen best hem in deze maand na Batavia

gen.
veel dienst deed. Hy was de zwagerte zenden.
van Terbile, en maakte, dat wy in kor-Alle de volkeren van Hoewamohels
ten tyd van hem, en van nog 16 voor-binnen-of Oost-zyde waren nu ook weer
name Ternataanen, alle van Schaydi'stot de onzen uit, en over gekomen (uit-
gevolg, meester wierden, die men tengenomen die van Laala, die zich aan de
eersten vooraf na ’t Kasteel zond.moord van ons volk hadden schuldig ge-

Hy verdierf hier niets, maar nam de-maakt) en wierden, ontrent 1500 zielen
ze volkeren alleen een nieuwen eed af,sterk, op Loehoe onder den nieuwen
waar by zy zich nader aan de E. Maat-Capitein Radja Gorma, zoon van den ge
schappy en den Koning verbonden.trouwen Abdul Rabbman, geplaatst, en

Hy liet den Gnatohoedi met ; Cora-op zekere voorwaarden, als onderdaanen
cora’s hier, om ’t verdre te verrichten,des Konings van Ternate, weer in ge-
spoejende zelf na Manipa.nade aangenomen, belovende Madjirg en

Ook zond hy zoo man met  jagtenSchaydi voor hunne vyanden te zullen
na Ternate, om den afval, door 't over-houden, en niemand anders als den Heer

Landvoogd, als Stadhouder des Konings., loopen van Calamatta begonnen, te stui-
ten.en den Capitein Radja, te zullen gehoor

De Vla¬Den 8 November keerde hy weer nazaamen; hoewel vele naderhand ons weer
ningBoero, alwaar de Capitein Lieutenantverlaten, en zich by Madjira, en Schay-
keerd na

van Outhoorn bezig was met alle de dor-di, na hun wederkomst alhier, gevoegd ochoc.
den aan de Noord- en Zuid-zyde nochhebben. Alles hier nu in redelyken stand

eens door te loopen, om te zien, of 'erzynde, besloot de Heer de Vlaming den
apiteim Laoet in de Xoelasche Eilander niets meer te verwoesten was. Hy quam
te gaan aantasten, en die Inlanders weer den 14 op Manipa, sloeg zich by 't dorp

Loehoe aan de Noord-zyde aldaar neder,onder Koning Mandarsjah te brengen,
te meer, alzoo de vyanden zich op Gi- en was van voornemen alle de vrugtboo-
lolo hoe langs hoe meer versterkten, en men van dat Eiland uit te rocjen, om
dewyl de Ternataanen zoo wispelturig daar door den vyand alle afbreuk te doen

waren, dat de onzen aldaar met veel re Hy zogt ook die van Bonoa en Kelang Togpte
denen vreesden, dat ook de Koning zelf met zoetheid tot zich uit te lokken, ergeefs

die vanwel eens tot hen oversoopen mogt, ge welke laatste in ’t begin onze afgezanter
Relang teschenen gehoor te geven; doch alzoolyk zyn broeder Calamate nu reeds hem
oken

hen maar te doen was, om ze aan Land.daar in voorgegaan was. dat van

en in 't net te krygen, zyn de onze, dit beterge-Hy zond voor zyn vertrek egter een
tydig



1652. tydig gewaar werdende, het maar naau-
volg op lyks ontkomen.
Bonoa Die van Bonoa betoonden zig genegen
was.

te zyn, om weer tot ons en den Koning
ver te willen komen; doch als de Heer

de Vlaming den 19 November nu voor
Bonoa quam , was de Sengadji noch al

bang om af te komen, en verzogt 2 of

3 weken uitstel, om met zyn volk nader
te spreken, en dan voor zyn Ed: te ver-
schynen. De Veldheer , hen dien tyd
gevende, vertrok weer na Manipa; en
zond de Coracora’s weer na huis, mits
dat zy ’t Eiland Kelang noch eens moe-

sten over loopen.
Na dat nu de onzen op Manipa veelsVyands

Cagoe en calappus-boomen bedorven,hoofd-
en alles op dit Eiland doorloopen had-vesting

ontdekt. den, zoo was door een troep van de Lieu-

tenant, Frans Male de hoofdvastigheid
der muiters, hier in’t gebergte z uuren
agter Toeban, ontdekt, zynde die plaats,
die hen Madjira voor zyn vertrek na
Macassar, belast had te versterken.

De Heer de Vlaming, dit nest geheel
willende uitroejen, trok er den 4 De-
cember met 150 soldaaten, en 166 Loe-

hoeneesen na toe, vond dezen Heli Be¬

ar, of grooten berg, byna ontoeganke-
lyk voor cen enkel mensch, zoo dat hy
van deze onderneming reeds begon te
wanhopen ; doch van den vyand door

scheldwoorden zeer getergd, en by die
gelegenheid gemerkt zynde, dat er
andre plaatzen waren , van waar men
dien berg zou konnen begaan, zond
hy de Lieutenants Laurens Keller, en
Frans Male, twee wakkere mannen, der-

waards, die zich die nagt in de ruigte
verborgen. Zy vielen den 5 December
op der vyanden werken aan, en sloegen
er hen hol over bol uit, zoo dat zy van
boven neder, de steilte af na beneden

sprongen, daar zy regt in de handen van
Frans Male vielen, en weer op nieuw
klop kregen. Nu hadden de onzen noch
maar de agter-pagar; doch de Hoofdve-

sting niet, maar liepen met die zelve
drift en hitte ten eersten daar heen

drongen ’er, na een geringe tegenstand,

met geweld in , wierden ’er meester
van, en dwongen de vyand ook hier van

boven van die vreezelyke steilte na be¬

neden te springen.

Zy hadden om deze vesting driedub-
ble ryen met voetangels en doornen ge
legt, door welke zy nu zelfs heen moe
sten, wilden zy niet dood geslagen wer-
den. Doch de meesten ontquamen het,
alzoo de onze hen daar niet konden vol-

gen, en men vond ’er maar elf dooden.
Sengadji Cowasa zelf bleef in de voetan-
gels zoodanig steken dat de bode van den

Landraad hem byna zoude gevangen heb¬
ben, en noch zyn geweer, en tulbant
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kreeg.

Zy vonden ’er eenig slegt geschut, dat
zy den berg afsmeten, een metaal stuk, en
zes metaale bassen, die zy mede na boord
namen.

Men deed de vlugtelingen door 12
troepen vervolgen, zoo dat zy gedwon-
gen wierden, om zich den 27 Decem-
per op genade en ongenade aan ons over
te geven. Doch zy wierden in genade
aangenomen, en hen alleen deze last op-
gelegt, om hunne overige nagelboomen
om te kappen, en ider OrangKaja wierd
belast een van zyne zoonen tot gyzelaars
te geven.

Zy wierden tot dit afkomen ’t meest
bewogen door eenen Kalleboe, Orang
Toeha, of oudste van Tomilehoe, die
by de onzen gevangen zat, en men beloof-
de hem, en zyn zoon, zoo hy dit uit-
verkte, hunne vryheid, 100 Ryxdaal-
ders daar boven, en dat men hem Orang-
Kaja van zyn dorp maken zou; doch,
zoo hy trouwloos handelde , zou zyn
zoontje by de beenen werden opgehan-
gen ; dat egter maar een dreigement was.
om hem te sterker aan te zetten van ons
getrouw te blyven.

Agt dagen daar na bragt hy Sengadji
Cowasa met de meeste Orangkaja’s by
ons af, en deed ze voor den Heer Zee-
voogd verschynen. Hy vond niet goed
imand van hen jegenwoordig te straffen,
alzoo ’t nu de tyd niet was, hoewel hy
hen, en vooral Sengadji Cowasa , geen-
zins quyt schold; doch hy moest, tot
een beter tyd nog veinzen, alzoo hy,
by de overkomst van ’t Macassaars ont-
zet , vrienden , en geen vyanden , van
nooden had.

Hy, die maar blyde was, Manipa zoo Lanoerpe
gemakkelyk veroverd te hebben, en nu van Bo-
zag, dat 'er van de belofte van den Seng- noa ons

toegevaladji van Bonoa niet quam, zonder
len, en de

agten na toe, om de Rivier van des Seng
vesting

adji's dorp te bezetten, en te gelyk ookveroverd.
den Majoor Verbeiden met een slaaf van
Lanoero , die men op ’t strand zette,
en die by zyn meester gekomen, alles
zoo wist te beschikken, dat hy met des
zelfs broeders zoon, Tahalile, weder by
Verheiden quam, alzoo Lanoero, die de
onze nu al toegevallen was, zelf nietme-
de komen kon, om dat door den Seng-
adji te scherp op hem gepast wierd.

Met deze bestelde en overlei den Ma-

joor Verbeiden de zaaken zoodanig,dat

zy, na drie vergeefse ondernemingen, den
22 December zekeren aanflag opdes

Sengadji's vesting onder ’t geleide van Ta-
balile nogmaal waagden, en toen daar
ook meester van wierden, doch zonder
den Sengadii, die ’t met de overigen ont-
vlugt was, in handen te krygen.

By deze onderneming was de Heer de
Vla-
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Vlaming zelf tegenwoordig, en 't was te
verwonderen, dat hy zich in zulken
groot gevaar, als ’er uit te wagten was,
begeven had, alzoo deze Tahalile hem
eenige dagen te voren onder een praatje
aan boord verhaald had, dat hy de zoon
was van zekeren Seke, in de vorige
oorlogen door de E. Compagnie onthalst,
maar dat hy daarom aan zyne trouw

geenzins twyffelen moest.
Nu was de afspraak, dat de Heer de

Vlaming te gezetter tyd ’s nagts op ze-
ker tecken met een vaartuig vol soldaa-
ten in de Rivier komen zou, om
na ’s vyands hoofd-vesting door hem ge-
leid te werden. Het mislukte driemaal
dat hy het teeken niet geven kon, waar

op hy den Heer Zeevoogd verzogt het
nog eens (schoon hy al driemaal vergeefs
te rug gekeerd was) te wagen, alzoo nu

alles klaar was
De Heer de Vlaming, eindelyk weer

voor die Rivier gekomen, vond daar Ta-
halile, die hem by flaauw maanlicht,
over eenen elendigen weg, door een don-
ker slykerig Zagoe-bosch, waar in zy
wel honderdmaal struikelden, na een jam-

merlyke marsch van twee uuren, wel digt
by dien berg, waar op de Sengadji zig
versterkt had, bragt, maar toen zag de
Heer de Vlaming eerst in wat gevaar hy
stak, al zoo veele van zyn volk door de

duisternis, en moeyelyken weg van hem
afgeraakt waren, en hy in 't geheel nu
maar 28 man (waar onder de Lieutenant
Keller sterk was.

Hy, egter moed scheppende, zag kort
daar aan den vyand uit de vesting de vlugt
nemen, en wierd tegen den middag ook
door van Outhoorn ondersteund, die het

dorp der Lessidiers, en Cambellesen, aan
de voet van den berg verbrand, maar
geen mensch ’er in gevonden had, oor-
deelende, dat zy door 2 vrouwen, die
in ’t veld lagen, al vroeg verklikt wa
ren

Op Lanoero's raad wierd rondom den
berg de vlugtelingen toegeroepen , dat
zy maar afkomen, en hen geen leed ge-
schieden zoude, dan alleen dat men 't op
den Sengadji, als oorzaak van alle deze
moeite verhalen, en hen nevens al hun
ne goederen vry laten zou, waar op aan-
stonds veelen tot ons over quamen, wel-
ke den Heer Zeevoogd onder Lanoerc
aan dit Rieviertje plaatste

Ondertusschen maakte zich de Seng
adjt met 't overige volk weer op eer
andre plaats vast; weshalven men hem
op nieuw aantasten moest.

Terwyl de Heer de Vlaming van daar
vertrokken was, latende de verdre zaaken
aan den Majoor Verheiden bevolen, wierd
Lanoeroe door eenige Inlanders (zoo men
gist) vergeven, immers hy quam kort
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daar na te sterven, en veel van die mein-
eedige schelmen liepen weer na den Seng-
adii, gevende die plaats, daar zy lagen.
ook trouwloos aan hem bver, dat ook

den Sengadii hoe langer hoe hardnekki-
ger maakte. De Majoor Verheiden be-
legerde hem daar, vernemende, dat 'en

vele van Lessidi en Cambello by hem
waren.

De Heer Zeevoogd had ondertusschen

’s vyands drinkwater afgesneden, en twee
houte vestingen op de wegen, die der¬
waards liepen, gelegt, Hals-toe d’eene
en d’andre Dorstenburg genaamd, waar

door zy wel tot het uiterste gedwongen
wierden, doch alzoo zy zoo naauw door
de onzen niet hadden konnen bezet wer-

den, of zy hadden nog eenige openin-
gen behouden, zoo hebben zy middel
gevonden, om het in Januari 1653 weer

te ontkomen, verlatende met die vesting
ook te gelyk het geheel Eiland.

Na deze twee veroveringen, en na 't
verplaatsen der Caybobers op Loehoe
quam de Heer de Vlaming den 15 ditc
weer aan ’t Kasteel, alwaar hy verschei-
de boosdoenders voor zekeren Raad

bestaande uit den Heer Zeevoogd
zelf, den Landvoogd , den Opper-
koopman Cos, de borger Capiteins.
Henrik Wynandszoon, en Borent Janszoon
en Craan Leendertszen, tolk der Terna-
taanen, straffen deed.

Kimelaba Terbile, en nog I1 voorna-
me Ternataanen, schuldig aan hoog ver-
raad bevonden, als hebbende den hoofd-

muiter Schaydi tweemaal onderstand ge-
daan , wierden ten zwaarde gedoemd

Besilole, Koning van lha, en Toelapia.
Koning van Nollot wierden mede ver-
wezen , om onthalst te werden, en om
hunne regterhanden te verliezen,

De Paap Lissaloan, die zich als bode
had laten gebruiken , wierd gedoemd
om gerabraakt te werden

De andre min schuldige Ternataanen
zouden, nevens de vrouw en kinderen
van Terbile, na Ternate gezonden werden;
doch de uitvoering van alle die rechts-
plegingen wierd uitgesteld, tot dat de Heer

Zeevoogd met de Manipeese Orangk a-
ja’s zou vertrokken zyn, en had den 6
Februari zyn voortgang.

Die van Ihamahoe wierden ook, om
alle verdere moeite met hen voor te ko-
men , met hunne 7 dorpen onder Pat
Toebesi op Loehoe geplaatst, doch die var
Sirisorri alleen uitgezonderd, om dat dis
rywillig wilden Christen werden, en

men lag hen een boete van 200 Ryx-
daalders voor den Koning op, aan welke
nogtans Toebesis Campon, om zyne be¬
wezen trouw aan de E. Maatschappy,
niets betalen zou.

De Heer de Vlaming had buiten deze
nog
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't1653. nog 8 OrangKaja’s van Manipa aan

Kasteel, als Sengadji Cowasa, die van
Toeban, Tomoewara en Carbou, die hy,
om andren aan te lokken, wel handelde.
gevende aan de laatste, om dat hy de
verstroide Manipeesen afgeroepen had,
100 Ryxdaalders tot een vereering.

Den 4 Februari was ook Jan Pays
Jan Pay. Hhoekom van Hative, bevorens na Ba-

weer hier

tavia gevoerd, weer gekomen, met or-
dre van haar Edelheden om zyn zaak hier
af te doen, dat is, hem vry te spreken.
of wel te straffen, na dat men de zaak
bevinden zou.

Daar was al voor langen tyd tyding in
Amboina, dat herwaards een Macassaar-

se Vloot van 100 jonken met 600 man-

nen ten decle onder Dayn Bolecan, ten

deele onder Madjira, stond te komen.

van welke men egter diep in Februari
nog niets hoorde. Dierhalven dagt deMaca
Heer de Vlaming na de Xocla’s meteeni-saarsche

onken of ge jachten en chaloepen te gaan, in ge-
Boero.

dagten zynde haar daar te ontmoeten
dog kreeg op Manipa tyding, dat 'er al 5
jonken op Boero’s Zuid-zyde by Way-
samma aangekomen waren , weshalven

hy spoedig daar heen toog, ontbiedende
den Majoor Verheiden van Bonoa, om
met het gehecle leger ook daar ten eer
sten by hem te komen.

Men vond geen jonken, maar wel een
Aange-

ge¬tast. kleene vesting, door de Macassaaren
2ymaakt. Men taste hen aan ; doch

verweerden zich dapper. Eindelyk dwong
hen Fvans Male , door ’t innemen van
een heuveltje , van waar men in hun

werken schoot,de sterkte te verlaten, waar

in een kort metale stuk, 4 haken, eeni-

ge musquetten, nevens weinig verbrande
ryst, gevonden wierden. De onzen had-
den 2 dooden en 14 zware gequetsten
hier bekomen. Men vond ook 2 jonken
die men verbrandde.

De Heer de Vlaming liet de Boerone
DeBoe

sen ook vergiffenis toezeggen , zoo zytestceter

te ver wilden af komen, doch de gidze Moese,
geacte re in plaats van deze boodschap te doen,
nade aan spande met Codjali, zoon van den Se-
geuuten ngadji van Loamite, zamen in zekerver

raad, dat den Majoor Verbeiden byna ’t
leven zou gekost hebben, de onzen wys
makende, dat Codjali afkomen zou, ver-

zoekende alleen, dat deze of gene offi-
cier hem wilde komen afhalen op zeke-
re plaats die onder hen bepaald was.

De Majoor Verheiden begaf zich na
die plaats , tusschen Loamite, en Lat,
wat van de schepen leggende, alwaar hy
Codjali vond, die al van verre de hanc
uitstak, op dat Verheiden aan land stap-
pen , en hem ook de hand geven zou.
De Majoor , geen quaad denkende,
stak de hand uit; doch naaulyks zes stap-
pen voortgegaan zynde, zag hy, na dat
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Codjali met een wonderlyke verbaastheid
even uit zyne handen geraakt was, een
troep gewapende lieden uit het bosch
springen, die met toraanen en werp-py-
len hevig op de onzen schooten, waar door
wy een soldaat verloren.

De verbaasde scheppers begaven zich

te water, en aan ’t zwemmen , en de
Majoor raakte met veel moeite agter aan
’t schuitje, daar hy aan hangen bleef
terwyl de soldaat, die voor opzat, ge-
durig dreigde op hen te schieten, waar
door de onzen met hun 4 a 5 weer in ’t
schuitje raakten, en na den Heer Zee-

voogd roeiden, verhalende, hoe zy daar
te gast geweest waren.

Sengadji Cowasa, verdagt van hierken-

nis af gehad te hebben, wierd vastgezet.
doch hy wist met zyn vleien zoo veel
schynredenen van zyn onschuld by te
brengen, dat men hem zoo aan dit ver-
raad, als ook aan de moorden, voor 2
aren op Manipa voorgevallen, onschul-
lig hield.

BerichtAangezien men nu zeker bericht had
wegersdat Madjira al in November van Macas
Madjira.

sar afgesteken was, zoo giste men, of
hy niet wel in de Xoelasche Eilanden zou

mogen roesten. Weshalven de vier sche-
pen gehouden wierden, om rondom Boe¬

r0 en Manipa te kruissen, terwyl zyn
Ed: den Majoor Verheiden met de verdre
magt zond, om de overige nagelboomen
op Hoelong te schillen.

De Ko¬Uit Ternate kreeg men nu ook tydins
ning metin Maart 1653, dat de Princen Calamat
zyn broe¬

ta en Manila met den Koning hunner ders ver-

broeder weer verzoend, en dat hem de zoent.
sterkte der wederspannigen op Gilolo
nevens den Goegoegoe Kaitsjili Moesa
en den Capitein Gigoge van Gilolo over¬
geleverd; doch dat Schaydi en de Hhoe¬
kom het pas ontkomen, en na Saboe ge-
vlucht waren, daar zy ’t ook niet lang
zouden konnen harden. Calamatta gaf
voor, dat alleen de de reden van zyn o-
verloopen geweest was, om deze Prin-

cen tot bevrediging te bewegen, of, zoo
zy niet wilden aan de hand komen, hen

dan over te leveren, dat idereen juist voor

geen zuivre munt aannam, hoewel het

syn genoeg bedagt was
In dezen tyd verbood de Heer de Vla- ’t Ver-

ming, by een placcaat, het verkoopen der koopen
der nage-nagelen, alzoo de Chineesen veel vuile
len ver-

nagelen opkogten, en, om niet 'er aar
boden

te verliezen , die zoo weer aan deE
Compagnie leverden, dat maar geschil-
len over en weder gaf.

Hy keerde den 15 dito weer na 't le¬
ger ontrent Erang, daar noch veel nagel¬
boomen uitgeroeid, en veel drooge na-
gelen verbrand wierden

De Ihamahers, geen zin hebbende
om op Loehoe te woonen, zyn vrywil

A 2 lig
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lig van hun land na Ceram, een weinig
bewesten Latoe gevlucht, dat zich de
onzen niet eens aan trokken.

Den 27 Maart de Heer Zeevoogd,
voornemens, de Macassaaren na de Xoe¬

la’s noch eens te gaan op zoeken, wierd
hunne Vloot, zoo als hy ontrent Mani-
pa’s West-einde was, gewaar. Zy qua-
men 40 jonken sterk, vlak op hem aan;
doch als zy onze schepen in 't oog kre-

gen zochten zy scherp by de wind op
benoorden Manipa om te loopen

De Heer de Vlaming, alom kennis van

hunne komst gegeven, en de Coracora
spoedig by zich ontboden hebbende,
zocht ten eersten bezuiden Manipa om
te komen, om hen in zee aan te treffen;

doch de wind diende hem niet, en de
Coracora’s quamen vry langzaam by de
hand , waar door twee voorloopers der

Macassaren op Kelang by Salatti behou
den in de Rievier quamen.

De andre tragtten door ’t Nassausche
gat te raken, dat onze schepen zogten
te beletten, die hen wakker met ’t schip
Zas van Gent aantastten.

Zy verloren 'er 2 jonken, doch de an-OpAssa-
dre quamen behouden in de Rievier vanhoedi.
Assahoedi, daar zy zich ten eersten zoo
verschansten, dat wy hen met ons ge-
schut weinig nadeel konden doen. Men

zogt dierhalven met den vyand in eer
minnelyk gesprek te komen, ten welken

einde de bloed-vlag ingehaald, en de
witte vlag bygemaakt wierd.

Men deed hen weten, dat zy door
Madjira bedrogen, en dat hier geen na
gelen ter wereld meer voor hen waren
en, zoo zy in vrede vertrekken wilden
de Zeevoogd hen een pas geven, en
om de reize goed te maken, al hun ryst

voor geld overnemen zou.
De Macassaarse Zeevoogd, DaynCegge

met hen. Bolecan zeide, dat zy juist niet gekomen
waren, om de Nederlanders te beoorlo-

gen, maar om hunne geloofs-genoten
die, volgens Madjira’s zeggen, tot het
Christendom gedwongen wierden, te
helpen, dat immers voor een klare aan
zegging van oorlog moest opgenomen
werden, alzoo 't Madjira tegen geen an-
dren als tegen ons had.

De Heer de Vlamingliet dierhalven de
bloedvlag weer waejen, om te toonen, dat
hy hem zeer wel verstond, en liet onze

schepen den 1 April niet weinig op hunne
werken schieten; makende op Noessa Ni-
toe een houte sterkte tegen over de zelve

Hy zelf liep na 't Zuiden by de zoute Rie-
vier, in welkers binnen-Meir zy hunne
jonken gehaald hadden, veroverde daar

hunne werken, en verbrandde ; jonken
Hy maakte ook aan de Zuid-zyde derVestingen

tegen hen Rievier een batery met een schoone hou-
opgewor-te vesting, die hy den Macassaarsen Bril
pen.
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noemde; doch die hem 5 man koste, eer 1653.
zy voltoyd was. Men vond nog 2 jon-
ken in de Rievier, die mede verbrand
wierden, terwyl andre bezig waren daar

noch een kleene vierkante vesting, Voor-
purg genaamd, op te werpen, om den
vyand zoo veel meer afbreul- te doen.

Na dat nu de Heer de Vlaming hierop
alles goede ordre gesteld had , vertrok
by den 25 April na ’t Kasteel, alwaar
hy hoorde, dat de Koning van Terna-

te den Hhoekom Laulata, en Capitein
Gigogo had doen dooden, dat hem aan-
leiding gaf, om de zaak van Jan Pays
ook eens by der hand te nemen

Hy liet hem den 29 dier maand in den Grooten

Landraad komen, daar hem alles, dat hy in Tema-
genoegzaam al beleden had wierd voor-te ge

dood.gelezen; doch ’t geen van hem nu weer
ontkend wierd, zeggende , dat hy dat

door de pyn maar beleden had. Dewyl
nu de Heer de Vlaming ook eenige ont-
steltenis in verscheide Orangk aja’s be-
speurde, deed hy den Raad voor dien tyd
scheiden , voorgenomen hebbende deze
zaak in zynen Raad van politie af te
doen.

Hy liet hem, om te toonen, dat hy
zyne belydenis niet meer van nooden, en
klare bewyzen genoeg ten zynen laste

had, den 5 May de dood aanzeggen, en
voor zyn oogen een houten kruis ver-

veerdigen, om hem te doen zien, wat
straf men hem aandoen zou, om hem
dus te eerder tot belydenis van zyne mis-
daad te brengen

Hy deed ondertusschen nog een tocht

na Honimoa, om met de Uliasserse O-
rangkaja’s over de vlugt der Lhamauwers
te spreken welke laatste de stoutheid

hadden den 9 May onze gezanten op E-
lipapoeteh in ’s meesters huis vyandig
aan te tasten, en ook hunne Orembaey in
stukken te slaan, waar over zyne gezan-
ten zich eenigzins door 2 Coracora’s, die
hen op de vlugt dreven, gewroken, en
de zoonen van  stokonde Alfoereese Ko-

ningen mede gebragt hebben, die men
met 3 kanon-schoten en eenige charges
ingehaald, eenigen tyd ’er na eerlyk be¬
schonken, en weer na huis gezonden
heeft

Daar op vond men goed die van Tha-

mahoe, als ook die van Latoe, Haloy
en Roemakay, die hen ondersteund had¬
den, Ghoewel daar na onschuldig bevon-
den) voor vyanden te verklaren, en de

eerste voor eeuwig hun land af te ne-
men, en dat onder de Christenen van
Toehaha, Papero, en Itawacka, te ver-
deelen , voegende deze dorpen op Ha-
toewana byeen, en belastende hier een
houte vesting met  punten te maken,
om hen te dekken.

Daar op keerde zyn Ed. den 18 weer
na
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1653. na ’t Kasteel, alwaar hy den verlosten
De Heer Moluksen Landvoogd, den Heer van den
van den Bogaarde vond, diens voornemen was,
Boo¬ ten eersten na Batavia te zeilen. De Heer
gaarde

de Vlaming, genegen het oordeel van dehier.

zen Heer over de zaak van Jan Pays te
hooren, beley ten eersten vergadering,
en liet hem voor de zelve verschynen,
alwaar hy beleed , wel kennis van hun
voornemen gehad, dog ’t zelve noit toe-
gestemd te hebben; niet tegenstaande
alle zyne medegevangenen hem van het
tegendeel overtuigden.

Dewyl zyne schuld aan den raad klaar
gebleken, en men egter van oordeel was,
dat het openbaar te regt stellen van een
man van zoo veel aanzien by den In
lander, dikwils opschudding onder de In-

landsche Hoofden zou konnen geven,
vond men goed hoe eer hoe liever, dog
stil, en by nagt, zyn vonnis uit te voe¬
ren.

Dit is in de nagt voor den 21 May ge-Lessi, en

Jan Pays schied, op welke eerst Lesst, Orangk a-
gestraft a van Wakkasihoe, mede aan ’t zelve

verraad schuldig, voor den dag quam,
beklagende zich zeer van alleendoor Jan
Pays hier toe gebragt te zyn. Hy wierd
onthalst, nevens andere OrangK ajn’s van
Hitoe en Hative, al ’t welke Jan Pays

aanzag

Daar op wierd ook hy zelf, in ’t bid-
den nog zynde, (en dus in schyn als een
Christen stervende) onthalst, en gevie
rendeeld. De hoofden dezer twee hoofd-

verraders wierden op de groote zaal, met
een toegedekte mat gebragt, en daar tot
’s anderen daags gelaten, wanneer al de
Orangkaja’s, die men hier mede schul-
dig aan hield te zyn, daar zamen geroe-
pen wierden, om, zoo men voorgaf,
met hen ergens over te spreken.

Zy quamen daar al vroeg ’s morgens
ten zes uuren, nog niet het minste van
’t uitgevoerde vonnis wetende. De Heer
de Vlaming sprak hen eerst zeer ernstig
over ’t verraad van Jan Pays aan, daar

byvoegende, dat, aangezien zyne schuld
den rechter klaar gebleken, hy daar over

ook gestraft was, waar op zeer schielyk
de mat wierd opgeligt, daar zy de quar-
tieren en koppen dezer twee mannen za¬
gen leggen, dat by veelen van hen een
groote ontsteltenis , en een doodelyke
verbaastheid gaf, om welke aanstonds te

stuiten hy een algemein zoen-schrift op-
lezen liet, waar by hy de anderen die men
mede schuldig hier aan kende, voor de
ze reis hun misdaad vergaf, verbiedende
malkanderen hier in ’t toekomende iets
af te verwyten.

Men vond egter goed , 8 perzoonenAlge¬

meen par-uit Hative, meest vrienden van Jan Pays,
don be¬ als ook de vrouw, en kinderen van Lessi,
loofd

de vrouwen, broeders, en kinderen van
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Hatib Heloe , Lecatoelin, en Pahoevan
Oerien, Passe van Lebelehoe, en alle de
geslagten der vlugtige Oerieneesen, uit
deze Landen te bannen; hoewel nader-
nand nog eenige op voorspraak der Hi-
toeese OrangKaja’s verschoond zyn.

Daar na wierden de beide Hoofden
der verraders op de markt op 2 paalen
ten toon, en de bouten op de openbare
dorps-wegen, rondom ’t Kasteel gesteld;
hoewel ’t hoofd van Jan Pays, op ver-
zock der vrienden, en op verleend ver-

lof afgehaald, en in kostelyke petola’s
begraven wierd.

Dit was het einde van Jan Pays, een
man, die schoone, ja ongemeene gaven
bezat, en voor een Amboinces, ontrent

de kennisse van ’t Christendom zelf het
zoo verre had gebragt, dat hy al me-
nigmaal als Proponent gepredikt, en de
Predicanten hoop gegeven had, om met

'er tyd een wakker amptgenoot van hem
te maken ; doch naderhand door den

Heer Demmer, Hoofd van Hative (wel-

ke plaats egter anderen regtveerdiger toe
groo¬-quam) gemaakt, en meer van een

te staat-, dan kerk-zugt, bezet zynde,

wierd deze man, reeds eerzugtig genoeg
van zich zelven, nog veel opgeblazener,
en kreeg den tuit in ’t hoofd van zich
hier Koning der Christen-Amboineesen

te maken, met onderling besprek tus-
schen hem en Madjira , dat die laatste
Koning van de Mooren zyn zoude.

Zommigen meinen , dat zyn groote
pragt en wereldsche staat, die hem tot
schulden vervallen deed, andere dat ver-

scheide ongelukkige bezendingen waar
in hy gebruikt wierd, hem tot dit ver-
raad hebben overgehaald ; doch andre
meinen, dat een voorgenomen wraak te-

gen den Heer de Vlaming alleen oorzaak
daar van geweest zy, ontrent 't welk

zommige van gevoelen zyn, dat die
wraaklust in hem ontstont, om dat

die Heer, ziende, dat hy zyn magt in
deze bezendingen te verre, en tot ons
nadeel uitstrekte, die buiten zyne ver-

wagting introk, en hem daar door geen
kleene krak in zyn fatzoen en beurs gaf
Zommigen egter, die de zaak beter mei-Verschei¬

ge- de rede-nen te weten, die ook te dier tyd
nen vanleefd, en my alle omstandigheden mon-
zyn ver-

deling verhaald hebben, oordeelen, dat
raad.

Jan Pays over zekeren schop, die hem
de Heer de Vlaming, als hy een trap op
juam, in dronkenschap en zeer beschon-

ken, gegeven zoude hebben, zoo wraak-
zugtig geworden zou zyn, dat hy zwoer
hem dit betaald te zullen zetten, en het
noit te zullen vergeten.

Indien dit laatste al waar was 100

moet men bekennen, dat die manzich

zeer verkeerd op de E. Maatschappy,
die hem niets misdaan hadde, en niet op
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den Heer de Vlaming gewroken heeft;
behalven dat ook die Heer noit de naam
van zich dronken te drinken, maar in
tegendeel de roem gehad heeft, van al
tyd zeer matig en nugteren geweest te
zyn.

Had Jan Pays zich by den predik
stoel gehouden, hy had zyn hoofd mo-
gelyk noit door ’t zwaard verloren; dog
mag men de belydenis van Lesst wegens
hem gelooven, zoo is zyn Christelyk ge-
loove maar voor den uiterlyken schyn,

dog hy in zyn hert volslagen Moorsch
geweest. Een zaak, te lichter aan te
nemen, alzoo men hem ’s nagtsook dik
wils met een tulbant betrapt heeft, die
Madjira hem vereerd had.

Men zegt, dat de omtrekken van zyn
wezen niet goeds en verbeelden, en dat
men den schelm uit zyn oogen zien kon;

zoo dat het te verwonderen is, wat dog
gedie wakkere Heer Demmer in hem

vonden heeft, om hem zoo sterk te be-

gunstigen, en nog veel meer, wat haar
Edelheden bewogen heeft, een gouden
keten aan hem te schenken.

Hy wierd als Hoofd van Hative door
Andreas de Fretis, zoon van dien genen,
die 'er Jan Pays onregtveerdig buiten ge
houden had, vervangen

Ondertusschen vond de Heer Zee

voogd hoognoodig, dat 'er nog 3 steene
Reduiten op de kust van Hitoe gebouwd

en dat de 2 punten op Hila verbeterd
wierden, 't welk de Hitoeese Orangka
ja’s, op zyn voorstel, beloofden te doen

In’t laatst van May, in 't leger weer
gekomen, bevond hy tot zyne groote
verbazing, dat de Majoor Verheiden bui-

ten last, en op een zeer slegt voorgeven
van een pas tot hun vertrek te willen
verzoeken, met de Macassaaren stilstand

van wapenen, tot groot nadeel voor ons.

gemaakt had, in welken tyd van ontrent

3 weken zy zich van alles redelyk wel
voorzien hadden.

De Heer de Vlaming dan liet de Ma¬
cassaaren, als hy op Assahoedi quam, nog
maals aanbieden, dat hy hen vry zou la-

ten vertrekken, indien zy Madjira, Ri-
djali (met hen nu over gekomen) en de
verdre muiters overgeven, en hunne na-
gelen voor de gemeene prys aan ons wil-

den overlaten. Zy gaven tot antwoord.
dat zy geen magt hadden, om met ons
contracten, buiten weten van hun Ko-
ning, aan te gaan. Dat ook Madjira
niet by hen, maar in de straat van Boeton.
van hen afgedwaald, en dat Ridjalit'zoek

was,’t zedert de onzen zyn jonk verbrand
hadden.

Hy bood hen andermaal hun vertrek
aan, zoo zy zich maar op genade en on-
genade overgeven, en bekennen wilden
van hem overwonnen te zyn. Zy waren
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wel in de klem, doch met zulken schan-

delyken naam van overgave by hun Ko¬
ning te komen, stont hen geenzins aan-
waar door dan deze handeling te niet

liep, de bloedvlag weer opgehaalt, en
niet weinig op hunne werken geschoten
wierd.

De Heer de Vlaming, niet konnende

bedenken waar Madjira bleef, ging hen
den 22 Juni 1653 met  schepen, zoc
vecl chaloepen, en 100 soldaaten opzoe¬
ken, in hope van hem op een van de

Xoelasche Eilanden te vinden. Hy liep
dan eerst na Boero’s Zuid-zyde ; maar

was hy benoorden om na Manipa ge-
stevent, zoo had hy hem in den mond
geloopen , alzoo Madjira den 19 Juni
met 9 Coracora’s, en een Tsjampan van
Bangay op Manipa was gekomen, zon-
der dat ons door den meineedigen Seng-
adji Cowasa daar van eenige kennis, dan
eerst vyf dagen daar na, gegeven wierd.

De Heer Zeevoogd ondertusschen
hier van onbewust, had op Boero’s West
zyde verscheide weer opgebouwde dor-
pen vernield, en stak van daar na Xoel-

Besi over; terwyl hy  schepen na Xoe

la Mangoli voor uit zond. Op Gay ge-
komen , wilde hem niemand te spraak
staan, en ook in geen der andre dorpen.
tot Fattoemata toe. Hy vond ’er ook
geen volk, alzoo die op zyn komst al
les verlieten, en de vlugt namen; maar
de oude Hhockom , by hem komen-
de, verhaalde, hoe de Macassaaren daar
over eenige maanden geweest, en alles
bedorven hadden. Dat ook Madjira,
van zyne makkers in de straat van Boe-

ton afgedwaald, eenige tyd ’er na daar
mede geweest, en nu maar pas na Boero
vertrokken was.

Hy leed hier veel ongemak, slaande
zich eerst by Fockoeve, daar niets te ha-

len was, met 2 chaloepen neder, alzoo
hy nog geen der schepen hier vond. Na-

derhand quam hy by Sengadji Soegi, hoofd
van ’t dorp Mangoli, die hem zoo veel
onderstand deed, als hy kon; dog hem
raadde van deze elendige en gebrekkely-
ke plaats te vertrekken, en by hem op
Waytima te komen, daar hy zich nu-
uit zyn eigen dorp Mangoli verstooten
zynde, ophield, en zedert de komst der

Macassaaren gebleven was, om dat al de

Eilanders hen toevielen. Die van Way-
tima hadden hem eindelyk , na dat hy
zich lang in 't bosch opgehouden, en
van wortels geleefd had , ingenomen;
maar by de komst van Madjira met zyn
drie Coracora’s, voorgevende, dat hy
ging, om ’t Kasteel van Ambon in te
nemen, was ook hier alles in rep en roer
geraakt , zoo dat hy zelf hier nu nog
niet te zeker was.

De Heer de Vlaming, dit alles hoo-

rende,
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1653. rende, vertrok den 8 Juli met een cha
loep en 70 man, na y dagen in groote
armoede op Fockoeve doorgebragt te
hebben , van daar, om de schepen by
Xoela Mangoli op steven te loopen; dog
kon by den Oost-hoek, door de zware

zee, ’er niet boven komen.

Hy liep dan te rug, van meyning
om op Fattoemata aan te gieren, alzoo
zyn volk grooten honger leed. Dit mi-
ste hem weer; zoo dat hy eindelyk of
Waytima quam, daar hem Soegi weer n:
vermogen hielp, gelyk hy ondertusschen
het dorp Mangoli afliep, en aan dezer

Sengadji weer overgaf.
De andre chaloep, op de schepenuit

gezonden , bragt berigt, dat het schij
Banda eerst op Batsjan vervallen, en daar

na , by die chaloep willende komen,
weer door den stroom na de Moluccos,
en na Ternate vervoerd was , wetende

van het tweede schip, of ’t jagt de Zee
meeuw, niets te zeggen ; hoewel men na¬
derhand hoo-de , dat het al willens na

fSatavia verdreven was.

Hy liet derhalven 2 Lieutenants en ee
nig volk met eene chaloep op Waytima
om de bosschen daar te doorkruissen, en
de nagelboomen verder te bederven, en
vertrok met de andre en de meeste man-

schap na Ternate, daar hy den 10 August

op Batsjan, en den 14 dito met dien Ko¬
ning op Ternate quam

Terwyl hy hier was, bessoot men Sai-
di, Koning van Tidore, den oorlog aan
te kondigen, om dat hy de Ternataansche

en Ambonsche muitelingen doorgaans ge
styft had , welke afkundiging den 20
Augusti geschiedde. Men gaf er den Ca¬
stiliaansen Landvoogd kennis af, met
verzoek, om zich met den Tidorees niet

te bemoejen.
Daar op verscheen de Velheer, ver-

staande dat Madjira met ; Coracora’s, en

9Tsjampans, weer in Ambon gekomen
was, en den zoon van Sengadji Cowasa
weer gebragt had , den 10 September
weer in’t leger voor Assahoedi, daar hy

met groote blydschap ontfangen wierd,
gelyk hy niet min bly was , vindende
daar ’t jagt de Leeuwerik met 120 wak
kere soldaaten, en eenige koebeesten
door den Capitein Lieutenant, van Qut
hoorn, uit Banda hier gebragt, dat won-

der wel quam, alzoo ’er veel volk zick
geworden, maar door dit beestiaal, en

andre verversching, weer redelyk ver-
frist was.

Egter zogt de Heer de Vlaming,zyn

volk ergens anders toe noodig hebbende.
zich van de Macassaaren te ontslaan, wes-

halven hy hen weer een vrye pas aan
bood, mits de nagelen hem over-, en
eenige Ostagiers onder hem op de sche-
pen latende. Zy wilden wel vertrekken,
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maar van ’t andre niet hooren; en daar
op ging den oorlog weer aan. Hy brak

de fortjes Voorburg en Na-by,weer af,
versterkte de groote vesting, en benaeuw-
de den vyand te water en te land, zoo
veel hy kon; hoewel hy wel merkte,

dat zyn magt wat kleen was, om ’t overal
waar te nemen.

Madjira hield zig nog op Kelang.
schoon ’t voornemen der vyanden scheen
te zyn, om zich op Manipa, alzoo daar
Zagoe-boomen waren, neder te slaan.

Om dan de zaken in een beter ploy te
brengen, keurde de Heer de Vlaming
best, zelf nog eens na Batavia te gaan
zoo om meerder hulptroepen te halen,
als om haar Edelheden een net bericht
van alles met den mond te geven.

Voor zyn vertrek belastte zyn Ed.
dat men de bezetting op Manipa opTo¬
milehoe leggen, en dat de Opperkoop-
man Cos me: de Coracora’s een inval in
de Papoese Eilanden doen zou, om de
zelve over hun zee- en land-rooven te
straffen.

Hier op vertrok hy den 22 September
1653 met  schepen uit Amboina , en
quam den 4 October op Boeton, dien.

Koning over zyne wederspannige onder-
daanen klaagde, die hem gedreigd had¬
den zelf op ’t lyf te vallen, om dat hy
de Ambonse muiters niet had willen
helpen; weshalven de Heer de Vlaming
hem met eenig volk en oorlogs-tuigen
bysprong

Hy ging van daar na Macassar, zen-

dende twee brieven, door welke hy den
Koning en den Prins Patingaloan tragtte
tot vrcde te bewegen, en tot dien einde
verzogt, dat men met hem eenige gezan¬
ten na Batavia wilde zenden ; dog zy
waren daar toe geenzins op dien tydte
prengen, en zonden alleen een brief aan
zyn Edelheid.

Hy hoorde hicr ook van twee Portu-

geesche Paapen, dat 'er 100 jonken ge-
reed gemaakt wierden, om na Amboina
te zenden; waar op hy zyn reize na Ba¬
tavia verhaastte, daar hy den 18 October
quam, gevende ondertusschen met een
chaloep aan den Landvoogd van Amboi-
na kennis van een tweede Macassaarsche
Vloot, die hy te wagten had, om zig te-

gen de zelve te wapenen, en te beletten,
dat zy, volgens hun voornemen, der
Roodenberg, ontrent het Kasteel, niet
mogten innemen, om van daar het zelve
te benaeuwen.

De vyanden op Assahoedi, by 't ver-
trek van de Heer de Vlaming verademing
bekomen hebbende, zogten met 5 jon
ken en aoo man na Macassar den honger
te ontvlugten; dog wierden pas in zee,
aangetast, en een der zelve door de on-

zen veroverd; dog door onvoorzigtigheid
A a 3 der
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der onzen de chaloep, de Verlenger,
door de vyand besprongen zynde, wier-
den 'er ten eersten 8 gedood, en 11 zwaer
gequetst; dog de onzen, met een groote
woede ’er op invallende, herwonnen die
chaloep, en sloegen alles dood. Een ge-
vangen zeide hen, dat hun voornemen

was, na Macassar te gaan, en dat nog :
Tsjampans hen volgen , dog dat Dayn

Bolecan met nog twee Hoofden nevens

300 Macassaaren, en 250 Maleyers, op
Assahoedi overblyven zou.

Die van Ihamahoe, met de plaats op
Ceram hen aangewezen, niet vergenoegd,
en hier en daar door ’t land zwervende,

om een beter te zoeken, zyn door de

Alfoereesen wakker geklopt, zoo dat zi
wel 50 man verloren.

Ontrent dezen tyd begaf zig de Heel
Cos met 40 Coracora’s na de Papoese Ei-
anden. Hy tastte vooraf ’t Eiland en dorp

Kelang nog eens aan, daar hy een rede-
lyken buit, en ettelyke gevangenen, be¬
halven die ’er van den vyand dood ble

ven, kreeg, roejende ook nog veel na
gel- en andre vrugt-boomen uit; ook
haalde hy uit de Rievier van Salatti nog
43 Tsjampans, bragt die voor Assahoe¬
di, alwaar hy van zyn Vloot ook 10
Coracora’s onder den Majoor Verheiden
liet.

Van daar vertrok hy met 27 Coraco-
ra’s den 13 October na de Papoewase Ei-

landen , gierende eerst na de kant van
Hatoewe, om alle kreken te doorloopen,
of ’er zomtyds Papoewa’s mogten roe-
sten, stak toen over na ’t Eiland Gebe,
en verder na de kust van Weda, daar hy
het dorp Soema afliep, verbrandde, en
van daar te land na Patani trok, om 't

zelve, aan de Noord-zyde gelegen, mede
in te nemen; dog zy wierden daar door

een vesting op een steilte gestut, en al-

zoo zy geen last hadden, om den vyand
in zyn voordeel aan te tasten, trokken
zy weer af met verlies van 3 dooden

(waar onder de Lieutenant Goodschalk)
en 5 gequetsten. Zy liepen alleenlyk
het beneden-dorpaf,toogen toen den We-

dasen hoek weder om, en van daar na
’t Eiland, om ’er drinkwater te halen

Zy deden ook de Eilanden Ombay,
Waygeoe, en Salawat aan; dog bequa-

men ’er geen gevangenen, of vaartuigen,
zynde alle van daar gevlugt, zoo ras zy
van de komst dezer Vloot bericht ge-
kregen hadden.

Zy meenden in 't wederkeeren ’t Ei
land Messowal ook aan te doen , dog
raakten in 't oversteken in de Eilanden
de Vos verdwaald, alwaar zy veel zie-
ken in de Vloot kregen, behalven dat
zy op dien ganschen togt ook juist die 2

Coracora’s gemist hadden, die den voor-
raad voerden. Dierhalven lieten zy Mes¬
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sowal 7 of S mylen van zich in ’t We- 1653.

sten, staken na Ceram over, en qua-
'tmen den 26 November weer aan

Kasteel ; hebbende onderweg die van

Keffing en Ceram-Laoet, over ’t niet
nakomen der contracten, bestraft, alzoo
zy weer vreemdelingen aangehaald, en
zich na de West met hunne vaart bege-
ven hadden.

De veMet de 10 Coracora’s, die de Majoor
stingVerheiden had by zig gehouden, was hy
Wan-

na Manipa vertrokken, en had, volgens
trouw Of

bevel van den Heer de Vlaming, bewesten Manipa
Tomilehoe , de houte vesting Wan-gelegt.
trouw opgeworpen, en met noodige be-
zetting, en 4 yzere stukken, voorzien

Ook deed hy verscheide invallen op ’t
Eiland Kelang, van waar zommige Mani-
peesen , en OrangKaja’s, vrywillig tot
hem over quamen, alle welke hy by de
vesting plaatste.

Op den zelven tyd, als onze Vloot in
de Papoewase Eilanden omzworf, wa-
ren de Papoewa’s ookk met 15 vaartui-
gen onder den Koning van Salawat, vol¬
gens last des Konings van Tidore, na de

landen van Amboina uit rooven gegaan
en hebben de kust van Hitoe, en de na-
bygelegene plaatsen, in de maand No-
vember zeer onveilig gemaakt.

Den 14 dier maand had de Heer Land rDe ve¬

voogd Verbeck den Roodenberg van zy-sting
Voorbaatne ruigte doen zuiveren, en op den zel
op denven de vesting Voorbaat gelegt, en
Rooden¬

van vier stukken, en noodige bezetting berg
voorzien

De Majoor Verbeiden vond ook goed,
de bezetting voor Assahoedi op te bre-
ken, om zig tegen de komst der Macas-
saarse Vloot, op de kust van Hitoe, en
elders, daar mede te versterken

Den 6 December verschenen de O-
rangkaja’s van Hatoewe, en Ptolemat-

ta aan ’t Kasteel, om, alzoo zy de zyde
van Madjira verlaten wilden, vergiffenis
te verzoeken. Zy wierden in genade
aangenomen, deden den eed van getrou-
wigheid, en maakten dit navolgende
contract:

Arti-
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Artikelen, ende voorwaarden op
de welke de E: Heer, Willem

van der Beck, Raad Extraor-

dinaris van India, Gouverneur

ende Directeur over de Pro-

vincie van Amboina, met de
landen, en volkeren, daar on-

der sorterende, wegens, ende
in den name van den Neder-

landsen Staat voor de generaale
Orientaalsche Compagnie ver-

dragen ende overeen gekomen
is met de OrangKajen, Coliba,
Otik , Sewas , Motir Samma

Topi, ende Killoewe, Hoofder

van de Negeryen Laulata, Pa-

poeti , Hatilen, Toelessey,
Noeroebessi, Noeroelatoe en

Saleman, anders Hatoewe, en
Ptolematta genaamd, als der
zelven expresse en speciale ge-

magtigden daar toe zynde

I.

Eerstelyk verklaaren wy gemagtigden ze¬
dert den schelmzen afval van den verraader

Madjira, met de zynen des zelfs zyde, als
niet beter konnende , gehouden te hebben,

maar nu, by verschyninge van eenige der
Nederlandse magt ontrent haare negoryen,
verkoren te zyn, om ons neffens andere on¬

derdaanen van haar Ed: Ed: Staat, volko-
men met bede van vergiffenisse, onder den zel-
ven te onderverpen.

2

Vervolgens dan beloven wy, dat met alle
de geenen waar mede de Compagnie vre
de heeft, met de zelve ook zullen vrund
schap houden, en in der minne ommegaan
handelen , ende wandelen, zoo dat tusschen
geconfedereerden , ende bondgenooten be¬
taamd.

3.

Gelyk wy dan daar en tegen ook weder

verklaren onze vyanden te wezen alle de gee
ne , wie met de Compagnie in onminne zyn
levende , ende dat wy daar onder specialyk

beloven als onze vyanden te vervolgen ende
beledigen, waar datze eenigzins komen,
die van des verraders Madjira’s aanhang.
als zyne Macassaren , Tidoreesen, ende
hare onderhorende, daar onder de roofzug-
tige Papoewa’s niet uitgesloten zyn , ende

voort alle andere, als voorsz., die het mef
de E. Compagnie niet zyn houdende

4.

Dat wy geene vreemdelingen, van wa
natien, qualiteiten, ofte conditien die zyn,
aan onze stranden , ofte havens , handel
zullen verleenen, als de welke met een vry-
gelyde van den Nederlandsen Staat zynge-
provideerd, ende wie daar af niet verzien
zyn, dat wy die alle, als vyanden zullen
aantasten, ende met den eersten aan den Heer-
Gouverneur komen overleveren.
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Dat wy na geenige plaatzen, bewesten,
ofte beoosten dit Kasteel gelegen, als einde-
lyk dienende tot onze reizen , herwaards
zullen varen, ofte zullen daar toe alvorens

speciale licentie ende schriftelyk bescheid, van
den Heere Gouverneur komen overleve
ren.

6.

Dat wy ten minsten alle jaaren eens ge¬
committeerden aan den Heere Gouverneur
naar het Kasteel zullen zenden , om aan
zyn Ed: hommagie te doen, mits zoo wy
daar af in gebreke blyven, dat wy daar vo-
ren telkens zullen verbeuren een boete van
200 Ryxdaalders van agten.

Dat wy t'allen tyden, als door den Heere

Gouverneur onthoden werden , ’t zy om
zyn Ed: met de Hongi te volgen, ofte om
eenige hofdienstigheden te plegen, zonder
vertoeven naar t Kasteel zullen opkomen.

8.

Dat wy alle de slaven, die van elder.
uit ’t gebied van de Compagnie, ofte van
den Ternataanse Konink, ’t zy uit Banda.
of Amboina, &amp;c. tot ons vluchten, ende
overkomen, strax naar haar overkomste.
zonder eenige redenen van haar tot excuse
aan te nemen, zullen aantasten, ende met
de eerste gelegentheid tot den Heere Gouver-
neur aan ’t Kasteel brengen, mits voor i-
der, als tot bergloon, genietende een zomme
van vyftien courante Ryxdaalders van ag-
ten

9

Dat wy geen van allen oit in onze religie
zullen werden geturbeerd; maar daar by
ongemolesteerd zoo als wy die regtevoord
belyden , verblyven mogen.

10.

Alle welke bovenstaande artikelen en
voorwaarden hebben wy by dezen in onze
voorsz. qualiteit op de Moshhaf, naar on¬
ze Moorse wyze, zynde onze hoogste eed,
bekragtigd.

Aldus gedaan , verdragen, overeen geko¬
men , bezwooren, ende met signature be¬
kragtigd. Onderstond Amboina in ’t Ka-
steel Victoria dezen 6. December 1653.
Was getekend Willem Verbeck, ’t merk
gesteld by Sewas, ’t merk gesteld bij Coli-
v2, t merk gesteld bij Otik, ’t merk ge-
steld by Cewas, ’t merk gesteld by Topie,
t merk gesteld bij Motir, 't merk gesteld

by Sommia, ’t merk van Topie. Ter zy-
de stond ons present. Was getekend Simon
Cos, Francois Combebere, Cornelis
Hauw ’t merk gesteld bij X den Radja So-
ya, ’t merk gesteld X bij Louis Gomes,
Gnatohoedi, 't merk gesteld by Jan Cam-
bessi, ter zyde Compagnies zegel gedruk
in rooden lack. Lager stond, t'oirkonde,
was getekend , Jacobus Manteau, Secre-
taris

In

1653.
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In deze maand wierden ook twee nieu-

we Reduiten op Noessatelo en NegriaLima gelegt, hoewel dit werk, op
gerugt van ’t naderen der Macassaarsche
Vloot , voor een tyd gestaakt wierd:
want men had van een overlooper ver-

staan, dat zy uit 65 jonken bestond, en
eerstdaags hier verschynen zoude, voor
nemens zynde de kust van Hitoe, of
Loehoe eerst aan te doen , weshalver

men die dorpen maar met pallissaden, zoc
veel de tyd toe liet, versterkte

Ondertusschen was de Heer de Vla
ming den 8 November weer van Batavia
met alle die zelve weerdigheden van Su-
perIntendent, Veldheer, en Zeevoogd,
die hy bevorens bekleed had , voor de
derdemaal na Amboina vertrokken.

Het ontzet, dat hy mede nam be
stond in 6 schepen, een galjoot, een
chaloep, en ; tinggangs, waar op 500
mannen, of 10 Compagnien soldaaten,
waren; hebbende de beloften van in 't

kort nog 300 man te zullen krygen.
Op Samarang had hem een Maleyer

bericht, dat hy drie weken te voren.
komende van Macassar, de Vloot van

dien Koning van daar na Amboina had
zien afsteken, gissende, dat die uit 100
jonken, waar op cooo mannen waren

bestond. Ook voegde hy daar by, dat
zy last had op Boeton eerst aan te loo-
pen, om dien Koning en zyne landen te
veroveren, en aan de Macassaarse kroon
te hegten.

Dit zyn Ed. wat ontzettende, zond
hy den 21 dito van Japara vier ligte jag-
ten voor uit, het eene met den Koop-
man Evert Buis , om den Koning van
Macassar noch eens te ondertasten, en
de 3 anderen om Boeton aan te doen.

Die van Macassar wilden nergens na
luisteren; dog ontrent Tanakeke ko-

mende , verstond de Heer de Vlaming
dat die van Boeton van de Macassaarle

CHE
magt niet aangedaan, maar met 9o jon-1653.

Ontdektken al voor 3 weken, van daar na Sa
de sterkte

leyer overgesteken waren, om zich nog
der Ma-

meer te versterken; doch alzoo zy hoor cassaarse

Vloot.den, dat 'er al 700 man van hunne mak-
kers door ongemak en gebrek omgeko¬
men waren ; zoo hadden zich veelen

van die Vloot stil op de vlucht bege-
ven

Den 15 December verstroide onze Komt

Vloot zeer schielyk van een door eenvoor Boe¬
ton, enstorm, die hen voor de straat van Boe
onder-ton beliep; zoo dat de Heer de Vlamingsteund

met veel moeite in een chaloep op Boe-dien
Vorst.ton, zonder dat hy de Vloot zedert

weer byeen brengen kon, ten anker
quam. Hy handelde ondertusschen met

dien Koning, die met de zynen nog al
overhoop lag. En liet 'er i1 soldaaten
tot des zelfs lyfwacht, met belofte van
hem naderhand meer hulp by te zet-
ten

Hy verstond, dat 40 Macassaarsche
vaartuigen de Straat van Pangesane door-
geloopen waren , weshalven hy eenige
schepen ’er op afzond , om ze te be-

trappen ; gaande zelf met ’t jagt Am-
sterdam bezuiden Boeton om, van waar

hy , geene van zyne schepen vernemen-
de, na Amboina voortliep, daar hy den
29 December aanlandde, Zynvindende alles

komst inbeter, als hy gedagt had.
Amboina.Ondertusschen hadden de schepen

Leeuwaarden, en ter Veer, aan ’t Oost-
einde van Boeton 19 jonken van den
vyand ontdekt, van welke zy ’er 10
met ryst geladen veroverden ; doch
daags er aan den 29 December wat on-
voorzigtig op de andre vaartuigen aan-
vallende, verloren zy een Tinggang van
32 koppen, waar in de vyand alles, op
Hollanders na , doodsloeg, voerende
die gevangen na Macassar, van waar zy
naderhand, by ’t maken der vrede, weer
vry geraakt zyn.

VIER-
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De Heer Maatzuiker twaalfde Opperlandvoogd A. 1654. Roos na de Xoela’s
De Macassaarse na-vloot, niet wel waargenomen. Gyzelaurs gegeven. De Macas-
saaren in de moordenaars-rievier geloopen. Madjira, en Hasi’s toeleg. Loehoe door
de Macassaaren verbrand. De Heer Verbeek vertrekt na Batavia. Vrede met Ti-
dore gezogt Roos weer na Koela gezonden. ’t Kasteel vergroot. Schaydi, &amp;c.
weer op Assahoedi gekomen. Vrede met Tidore gesloten. Assahoedi door de onzen
aangetast; en verlaten. Mandarsjah hier verscheenen. Laala door de onzen belegerd,
en veroverd. De Heer Vlaming, en de Koning na Boeton. De Heer Cos als ge-
zaghebber hier gelaten. Eisch aan den Koning van Boeton gedaan. Nieuwe Koning op
Macassar. Vlamings komst op Batavia. ’t Kasteel Victoria vernieuwd. De Heer de
Vlaming keerd herwaards. Koning Aali afgezet. En vermoord. Tiboro door ons A.
1655 veroverd. De Vlaming, in Ambon gekomen, steld op verscheide zaaken ordre.
Mandarsjah, in gevaar van vermoord te werden, vlucht na t Kasteel. Den oorlog omt
Mandarsjah hervat, Nuniali veroverd, en Nahoebesi opgehangen. De Heer Vla-
ming tast de vyand voor Assahoedi aan, en gaat met den Koning na Ternate. Man-
darsjah in zyn ryk hersteld. De Veldheer voor Assahoedi weer gekomen, veroverd ’t zel-
ve. Schaydi, nevens andre gevangen. Zyn zoon na Batavia, en zyn vrouw na Boc¬
ton gezonden. De Macassaaren by Hatoepetola meest dood geslagen, Vlaming, na
Boeton vertrocken Bespot Macassars Koning. Siegten handel van Roos voor
Boeton. Verheiden doodgeslagen. De verstroide Vloot van de Heer Vlaming komt
ten deele weer by een. Buitendyks dappere daad. Vlaming zend Keller na Xoela.
Calamatta’s wedervaren. Vlamings komst op Koela, Boero, en Amben. Verscheide
bevelen harer Edelheden. De Heer de Vlaming A. 1655 aan ’t Kasteel.- Jonge na-
gelhoomen hier geplant Slegte vrede met Macassar. Madjira verbergd zich. De Heer
de Vlaming door de Heer Hustaart vervangen; steld een nieuwe Hitoeese Landraid in.
Verdeeld de begenadigde rebellen. Belast Radja Gilolo in zee te dooden. Ontvolkt Hoe-
wamohel. Plaatzende de Hoofden aan de Roodenberg. Calamatta gaat na Macassar.
Vlaming verdeeld de verdre volkeren. De Heer Cos na Ternate, en de Heer Hustaart
als zestiende Landvoogd hier voorgesteld. De Heer Vlaming vertrekt.

door de Straat Pangesane over BangayEn 3 Januari 1645 wierd hier

daar na toe geloopen waren, voor hun-de 12 Opperlandvoogd, de
ne komst in Amboina daar te onderschep-) Heer Johan Maatzuiker (die
penin May A. 1653 verkoren

Men bral nu ook de Reduit Harden-was) in plaats van den over-

berg op Cambello af, alzoo hier geenleden Heer Carel Reimierszoon, voorge-
ingezetenen meer waren, en men dezestelt.

bezetting elders beter gebruiken kon.Men zag nu ook van tyd tot tyd de
De Ma-In dezen tusschen-tyd verscheen he-Macassaarsche Vloot by stukken en brok-
cassaarsetweede deel van de Macassaarse Vloot,ken opdagen. Onze jagten hadden twee
na-Vloot,zynde met 2 Coracora’s van Bangay, 6jonken van de zelve bezuiden Boero ont-
niet wel

van Koela Taljabo, en 6 van Koela waarge-'tmoet, en een daar van veroverd, op
Mangoli (die ’t dorp Mangoli af liepen, nomen.welke zy 37 gevangenen bequamen, die

en den Sengadii verjaagden versterkt, ende Lieutenant Keller na ’t Kasteel bragt,
geleid tot Boero, van waar zy weer t'huisdaar zy in de keten geklonken wierden.
keerden, latende de Macassaaren verderDe andre 18 jaagden zy in de Rivier van
na Ambon stevenen.Roemah ite, daar de onzen hen bezet hiel-

De onzen hadden in de Xoela’s opden. De Zeevoogd van deze en de ver-
Fockoeve 17 Macassaarse vaartuigen,dre jonken, te zamen 4o sterk, was
die zy ontmoetten , bezet , doch nietCrain Boetatoeha, die nog by ’t le-
als ’t behoorde, gelyk zy ontrent die 18ven van den ouden Koning herwaards
op Roemah Ite mede wat slof geweestverzonden, en al in October van Macas-

sar vertrokken was waren , waar door de Macassaaren den
Ook zond de Heer de Vlaming den 4 Februari getragt hadden heen te bre-

Commandeur, Gerard Roos, na de Koe¬ ken , alzoo ’er maar 1 chaloep op de
lase Eilanden, om de Macassaaren, die brandwagt lag, maar zy wierden gestuit;

H. DeeL vaN AMBOINA. B b doch
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doch wy kregen hier door 4 dooden, en
2 gequetsten.

De Heer de Vlaminghad onderrusschen
getragt de Hitoeesen tot 't omvellen van
hunne boomen, op de steile gebergten
staande, te bewegen dog vermits dit
niet gelukken wilde, deed hy hen belo-
ven, gelyk ook de Manipeesen, dat zy
hunne zoonen tot gyzelaais aan hem ge-
ven zouden ; ook boden zy aan, hare
vrouwen en kinderen in onze vesting te
laten blyven.

Ider Orangk aja van Manipa had een
van zyn zoonen op ’t schip Leeuwaarden

gegeven, en Sengadji Cowasa woonde
met zyn huisgezin in de vesting Wan-
trouw aldaar.

Men verstond, dat de Macassaaren in
geheel 38 vaartuigen sterk in verschei-

de Rievieren van ’t Eiland Boero inge-

loopen waren, alle welke wy onmoge-
yk met onze weinige vaartuigen be¬
zetten konden, waar door den 25 Fe-
bruari eerst die van Roemah Ite’s Rievier

doorgebroken, en met die van Cajeli
vereenigd zyn. Ook zag men den ; Maart
17 stuks der zelve op Toniwara, die by E-
rang in de Moordenaars Rievier liepen.
om dat onze vaartuigen hen beletteden
t Nassause gat door na Assahoedi te loo-

pen.
Na dat de Heer Zeevoogd hen eenige

maalen met weinig voordeel aangetast
had, zogt hy dezen nisuwen Macassaar-
sen Zeevoogd, Crain Boeta Toeha, die 't
gezag boven Dayn Bolecan had, tot ver-
trek onder redelyke voorwaarden te be-

wegen ; dog kreeg van hem een ant-
woord , dat geenzins op zyn voorstel
sloeg

Ondertusschen nam ’t gebrek onder

den vyand op Assahoedi sterk toe, dat
onder de zelve een scheiding begon te
maken, de Kimelaha’s Madjira en Hasi

hadden voorgenomen na Manipa en Loe-
hoe te vertrekken, om zich voor eerst

daar neder te slaan; dog op Lochoe was
voor hen niet te doen, alzoo de Zagoe¬
boomen door de Loehoeneesen zelf om-

geveld, en hunne kinderen onze gyze-
laars reeds geworden waren; doch Hasi
liep met 5 Coracora’s van Assahoedi na

Kelang.
De Heer de Vlaming liet de Macassaa

ren in de Moordenaars-Rievier ook de

pols tasten op den 16 Maart, om te zien,
of hyze op een gemakkelyke wyze zou
konnen loozen; doch daar quam al mede
niets af.

Dierhalven liet hy gestadig de Noord¬
kant van Hoewamohel door onze troe-

pen doorkruissen, om de verdre nagel-
boomen daar om te vellen.

De Capitein Radja van Lochoe, Ta-
halile, deed ons hier goeden dienst; dog,

NSCHE
Orangkaja Cramer, en zyn broeder, ge
lyk ook Bagadet, stonden zeer verdagt
dat zy hem en ons, met ’t volk van ons
afkeerig te maken, grooten ondienst ge-
daan hadden , weshalven de Heer Vla-
ming voornam die gasten van Loehoe te
lichten. Egter had Tahalile nog eenige
nagelboomen ontrent de Moordenaars
Rivier, zoo als zy die wilden gaan pluk-
ken, bedorven, dat de vyanden derma-
en speet, dat zy daar over op den 27
Maart wraak namen, in 't dorp Lochoe
een inval deden, het zelve verbrandden,
veel lieden dood ssoegen, en op de ve-
sting met zulken woede, rooo man sterk

zynde, aanvielen, dat het scheen als of

zy ’er geen een man dagten in te vinden.
Dog zy wierden, toen zy onder de muur
van ’t buitenwerk quamen, zoo gegroet
door ons geschut, dat zy het daar niet
lang konden houden, hoewel zy nog 2
dagen agter een pagar, buiten de Re¬

ge-duit tot verdediging der Inlanders
maakt, bleven leggen, na welken tyd
Madjira met dit volk stil wegtrok.

De Zeevoogd de Vlaming, dit gehoord
hebbende, deed de verdere Loehoenee-
sen na Mamalo by de groote Rievierver-
plaatzen, om zulke overvallen niet meer

onderhevig te zyn; doch die van Cay-
bobo belastte hy zich op Haroeko neder
te slaan, daar zy wel 22 jaaren gewoond
hebben.

De Heer Willem Verbeck, zyne 3 jaa-
ren uitgediend hebbende, was, wegens
gedurig voorvallende onlusten, niet ge-
negen hier langer te blyven, en gaf dier-
halven zyne Landvoogdy aan den Heer

de Vlaming weder over. Dierhalven moe-

ten wy den zelven Heer de Vlaming hier
nu als vyftienden Ambonschen Land
voogd aanmerken, die ook (zoo de ou

de Nicolaas Macquelyn, een man van groo¬
te ervarenheid in de Ambonsche zaaken,

my gezegt heeft zelf gezien te hebben)
twee byzondere wapens, onder die der
Landvoogden , die in de Hollandsche kerk
hangen, plagt te hebben; van welke 'er
een door de volgende Landvoogden, of
uit onkunde, of uit eenige andre oor-
zaak, weg, en uit de rang, die op den
Heer Verbeek volgde, genomen is

De Heer Verbeck vertrok den 4 May
van hier met ’t jacht Schiedam na Bata-
via, daar hy naderhand Majoor, of Hoofd

van alle de troepen der E. Maatschappy,
geweest is. Met hem vertrok ook de

Boetonse Capitein, Boengahoera , die
met zyne bygevoegde Boetonders zich
hier zeer wel gequeten had, als ook de
Ternataanse Sjahbandaar, Jani Sopi
om den Koning van goeden raad te die-
nen, en die van Boeton tot alle standva-
stigheid aan te maanen, ter tyd toe, dat

de Heer Vlaming zelf weer by hem quam,
om
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1654. om ’t welk te eer te bewerken, was 'er
een fraai geschenk van zyn Edelheid, en
van de Heer de Vlaming aan dien Vorst

11e bygevoegd; welke laatste Heer ook na
met Ti- Ternate geschreven had, dat men op
dore.

goede voorwaarden vrede met den Tido-
rees zou zien te maleen, te meer, alzoo

die van Solor ook onze hulp tegen de

Portugeezen zeer van nooden hadden
De Commandeur Roos, buiten last vanRoos

weer nia Fockieve opgebroken , en den 10 May
Xoela ge- opgekomen, wierd ’er dryvend weer na
zonden. toe gezonden met eenige jachten , en

chaloepen, om die 17 Macassaarse vaar-
tuigen nog wat bezet te houden, en voor
al, om onze vrienden op Mangoli te dek-
ken

De Macaussaaren , zedert den laatsten
inval op Loehoe, Hoewamohel hebben

de leeren kennen, hadden zich in April

op Laala neer geslagen, en daareen groo¬
te dubble vastigheid opgeworpen , om
daar van hun brood-leamer, alzoo hier

veel Zagoe-boomen waren , te maken
Ook wierpen zy een vastigheid by de
groote Rievier van Kahoela op; doch.
om dit verder te stuiten, liet de Heer de

Vlaming hier 18 vastigheden op de pas
van Tanoeno in May leggen, die door

neerstigheid van den Inlander in2 weken
voltoid waren.

In dezen tyd wierd ook een nieuwe ve-

sting op Oma, by Way Lapia, een op
Poorto, op ’t Eiland Honimoa, een or
’t strand van lhamahoe tot Hatoeana, en

cen op Noessa-Laoet, Beverwyk ge-

naamd, gelegd, buiten ’t welke op Ho-
nimoa nog een steene muur van woon-
pakhuizen, en noch een kleen puntie

aan ’t klcen Reduitje gevoegd zou wer-
den.

Aan alle deze Reduiten was dit een al

gemeene misslag, dat ze de muuren van
brakke zee-steen opgemetzeld, en de

kalk meest met brak zee-water opge-
maakt hadden, waar door alle de schoo-

ne yzer-houte balken, daar in gebruikt.
in kortc jaaren verrot waren

De Heer de Vlaming liet ook in Juni

net Kasteel aan de zee-zyde vergrooten.
waar ontrent hy geheel Leytimor, de
Chineesen, en de borgers, ider hun dee
gaf, dat niet zonder morren toe ging

Op den 26 Juni quam de Capitein
Laoet Schaidi, en de Hboekom Tomagola
uit Ternate over Xoela Besi, en Boero.
weer op Assahoedi met 21 nieuwe Co-
racora’s, en 5 jonken, zoo van de Ma
cassaaren, en Ternataanen, als van de
Boeroneesen; doch alzoo zy weinigle

vens-middelen mede bragten, konden zy
’t niet lang byeen houden.

In Jumi sloegen die van Tanoeno , door
Tamalaëla Besi, Hoofd van Waysamoe

opgehitst, 19 lieden van Oma op Hati
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soa dood, en bragten derzelver Hoofden
by Madjira.

Den 13 Juni quam de Heer Cos met
al ’t krygs-volk, dat hy had konnen kry-
gen, weer hier uit Ternate, alzoo di
vrede tusschen ons, en den Koning van
Tidore, getroffen was. Met dit ontzet
tastte de Majoor Verheiden den 29 Juli
’s vyands vastigheden by Cahoela aan
en nam die stormenderhand in. Hy liet
er 14 man voor zitten, behalven dat hy

60 gequetsten, meest bevelhebbers, be¬
quam, gelyk hy ook zelf door de linker-
schouder geschoten was. Wy verloren
er ook den Lieutenant Paul Martyn Fles-

sing, Jacob Memon, en de vaandrigs, Jan
van Doesburg, (die op Hila stierf) Mar-
ten Weber, en Joannes Westhoven

De vyanden hadden hier 130 dooden;
doch anders was ’er niet veel aan vero-

verd, gelyk de onzen, na dat de Capi-
tein Lieutenant, Herman van Outhoorn,
er een korten tyd met eenige bezettine
in gelegen hadde, de zelve verlaten, en
verbrand hebben

De Heer de Vlaming had ook den Ko¬
ning van Ternate herwaards ontboden,
om zyn eigen wederspannelingen te hel¬
pen dempen, die derhalven met een aan¬
zienelyke magt hier gewagt wierd. Men
was in geschil, wat men by de komst
van dit ontzet eerst aantasten, en of
men liever op Salatti, en Laala, ’s vyands
brood-kamers (dat Verheidens gevoelen
was) aanvallen zoude ; doch het eerste

ging by de meesten, en eindelyk ook by
den Majoor Verheiden door.

Daar op heeft men den laatsten Au-
gusti 1654 alle de Coracora’s, a; in ge-
tal op Tomoewara verzameld, en onze
verdere magt van 8 schepen, benevens
10 chaloepen, en Tinggangs, byeen ge-
voegd hebbende, den 6 September on Assahoedi

door deder ’t geluid van trommels en trompet
onzeaan-ten Assahoedi aangetast.
getast, en

Zy zagen de onzen met een groote on-
verlaten.

verzaagtheid, terwyl ’t schip Banda vlak
voor het dorp lag, aankomen, zonder

eenen schoot op hen te doen, al-
zoo zy zeer trots op hunne zeven sterke

vestingen boven malkanderen waren, be¬
halven dat 'er nog twee op den berg la
gen. En dat niet zonder reden, alzoo
de Heer de Vlaming, na die werken van
zeker heuveltje op Noessa-Nitoe met ee-
nige officieren wel beschouwd te heb-
ben, de zelve voor dien tyd onwinbaar
hield, weshalven men , om geen volk
te vergeefs te spillen, goed vond van
daar na Laala te trekken, dat zoo stil en
bedekt, als ’t mogelyk was, geschiede.

Eer dit egter voortging, quam Ko¬ Mandar-
ning Mandarsjab met een jacht uit Ter-sjah hier
nate, met bericht, dat 'er nog een
Fluit met 4 Coracora’s, en 800 Terna-
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taanen volgde. De Heer de Vlaming raad¬
de dien Vorst tot de komst van de ver-

dre magt by den Heer Cos voor Assa-
hoedi te biyven, terwyl hy met zynen

aanslag op Laala zou voortgaan, alzoo
die geen verder uitstel lyden kon.

Den 16 Scptember quam hy voor Laa-
la, liet de 2 schepen vlak voor ’s vyands
vesting, en de Coracora’s ter zyden de
zelve ten anker komen.

Men vond goed den vyand, die voor
gaf na geen verdrag te zullen luisteren,
en zich liever dood te willen vegten,
eerst door een beleg wat gedwee te ma¬
ken. Men omcingelde dan ’t zelve in

een korten tyd, waar op zy eenige uit-
vallen van binnen deden; ook quam ’er
eenig volk tot ontzet, van Assahoedi, dat

al vry stout op onze werken aanviel, dog
’t wierd van de onze zoo deftig begroet,

dat de lust verging om weer te ko-
men.

Na een beleg van vyf dagen, heeft
men het bestormd op den 20 September

met drie Compagnien van 150 man;
maar zy vonden ’er ook wakker tegen-
stand, vooral van de Macassaaren. Crayn
Boeta Toewa, met de zynen zeer ver-

woed vegtende, riep de onzen toe, dat

zy geen genade begeerden; en geen won-
der, alzoo zy gezien hadden, dat zeke

re troep Amboineesen, met een wit vaan-
del by den Lieutenant Keller gekomen,
en voor eerst aangenomen, door last van

den Veldheer dood geslagen was, en dat,
om hen te leeren, dat men met de zoo

dikwils te vergeefs van ons aangeboden
genade niet spotten, nog zich inbeelden
moest, dat wy altyd, als ’t hen in 't hoofd
schoot, die te verzoeken, klaar moesten

staan om die te geven.
Zy liepen tot over de middelen toe in

zee, tusschen en tegen de trompen van
onze musquetten en tusschen onze cha-
loepen zeer verwoed in, even als imand,
die door de spitsroeden loopt, doch het

was hier om het leven te doen, gelyk
er ook maar 6o dien dans ontsprongen,
om hunne makkers tyding te brengen,
dat Laala tusschen 9 en 11 uuren fel be¬

stormd, dog eindelyk met groot verlies

van hen door de onzen veroverd was.
Men vond 'er 3 yzere stukken, 4 meta¬
le bassen, 20 musquetten, en zeer wei-
nig kogels en kruit.

De vyand had 700 dooden bekomen,
onder welke de vuile Simatau, Orang-
Kaja van Anin, nevens andre Hoofden,
was. Ook wierden ’er wel 400 door de

onze gevangen, alle welke de Heer de
Vlaming aan de genen, die ze genomen
hadden, schonk, dat ons volk grooten
moed gaf; behalven dat 'er de Amboi-
neesen nog veele, buiten ons weten, op
de Coracora’s geborgen hadden.

NSCHE
Dit was een heerlyke overwinning, al-

zoo wy hier weinig volk verloren, en
in geen voorval zoo veel vyanden versla-

gen, of zoo veel gevangenen bekomen
hebben.

Na deze verovering quam Koning
Mandarsjah, nevens den Koning van Gi-
lolo, en Prins Calamatta binnen Laala,
en zagen met verwondering, hoe geluk-
kig en dapper die plaats door onzen Veld-
heer veroverd was, en wat moeite hy,
met zyne muiters te dempen, hier had,
daar hy zoo weinig hulp aan toebragt,
slytende zynen tyd met zammelen, al-
zoo zyn meeste volk nog agter, en in
de Xoela’s was. Na dat de Heer de Vla-

ming nu de pas van Tanoeno wel had
doen sluiten, en bezetten, vertrok hy
den 24 September na ’t Kasteel, latende
het leger onder den President Co; met
last, om van daar met het leger niet te
scheiden , voor dat alle de Zagoe-boo¬
men (dat wel cen maand tyd vereischte)
zouden verdorven zyn.

De Koning van Gilolo, Prins Cala-

matta, en de Capitein Radja Tahalile,

met zyn Compagnie van 6o uitgezogte
lieden van Bonoa, Loehoe, en Manipa.
zouden van hier met een fluit na Boeton

vertrekken, gelyk Koning Mandarsjeh
zich met het jacht Arnemuiden ook daar
heen begaf, wien de Zeevoogd de Vla-
ming met ’t schip het Zas van Gent, en

andre vaartuigen, den 29 September ge-
olgt is.

Hy liet het gezag hier aan den Heei
Cos, gevende hem den titel van President.
en quam den 8 October op Boeton, al-
waar ook eenige dagen daar aan de Mo¬
lukse Koningen met hunne schepen ver
schenen.

Men eischte van den Koning van Boe
ton vooraf allen, die aan het vergieten
van ’t Nederlandsch bloed schuldig wa
ren, niet tegenstaande hy met een dog
ter van een der genen, die ’er mede deel
aan had, getrouwd was. Ook dreigde
nem Koning Mandarsjab , ingevalle hy
zulx niet aanstonds deed , dat hy hem
van de kroon berooven, en die aan een

ander geven zou.

Dit was geen kleene klem op zynen
staart; maar hier viel niet te dralen, der-
halven zoo beloofde hy daar toe zyn ui-
terste best te zullen doen, aangezien zy
nier en daar verstroid, en nu nog buiten
zyn magt waren.

Tien Boegise jonken, in de Rievier
van Boeton door de onzen gevonden,
zeiden van hare overheden gezonden te
zyn, om te zien, of de Koning van Boe¬
ton met ons en met de Molukse Konin-
gen in verbintenis was, met voorne-
men, om zich mede onder ons te bege-
ven , alzoo zy 't trots en gewelddadig
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1654. regeeren van den Koning van Macassar
al lang moede waren. Niet tegenstaan-
de dit gezantschap den Heer de Vlaming
zeer verdagt voor quam, vond hy egter
goed hen vry geleide te geven, om te
zien, wat daar verder af komen mogt;
daar by voegende, dat, zoo zy dit op-
regt meinden, zy aan ons, en aan den
Koning van Ternate, opregte vrienden
vinden zouden, dog dat dit binnen twee
maanden geschieden moest.

Hy liet de Molukse Koningen op Boe¬Een nieu
ton, om dat land verder in rust te bren-we Ko¬

ning of gen, en vertrok daar op na Macassar
Macassar om te vernemen , of daar een nieuwe

Vloot aangelegd wierd; dog kon daar
van geen regt bescheid krygen, om dat
men na de dood van Crayn Patingaloan

bezig was éen nieuwen Koning te ma-
ken.

Hy vertrok dan van daar na Batavia,
Vlamings

laar hy den 6 NovemberA. 1654 aan-komst of
Batavia juam, met hope van daar eenig ontzet

van volk te zullen bekomen.

In die tusschen-tyd had de Comman-
deur Roos de Reede van Macassar bezet

gehouden; doch alzoo men daar na hoor
de, dat die Vloot op Bima verveerdigd
wierd, vertrok hy ten eersten derwaards,
om te beletten, dat zy van daar na Am-

bon, of Banda uitloopen mogt.

Na de Heer Vlamings vertrek uit Am-
’t Kastee

boina was het een van de voornaamste
Victoria

werken, dat het Kasteel Victoria, vol-ver-

nieuwd. gens voorgaande besluit, en na dat men
alle de bouw-stoffen daar toe eerst bereid

had, ten deelen afgebroken , en ver
nieuwd wierd. Men begon met een gan-
sche rye wooningen langs de Zuid-we-
ster guardyn, die alle oogenblik dreigde
in te storten.

Men wierp die dan eerst onder de
voet, holde de zeepunt uit, om in de
zelve een nieuwe kruit-kelder te maken,
en van daar een hegte muur langs de
voornoemde guardyn te trekken, en tus-
schen beiden deze muuren met aarde op
te vullen, daar van een wal, 20 voeten

dik, te maken, en elders nog zoo wyd
in’t plein uit te springen, dat men daar
een andre muur van gebakken steen kon
ophalen, waar op men een nieuwe rey
wooningen van twee verdiepingen bou-
wen zou , ’t geen zoo aan alle drie

de zyden omloopen, en dan ’t nieuw
huis van den Heer Landvoogd aan de
zec- of Noord-westzyde staan zou.

De beide zeepunten zouden ook mer-

kelyk uitgezet, en aan de zee-kant een
hegte breede barm gemaakt, en volgens
zekere kaart, of bestek, alles voltoid
werden, hoewel ’er naderhand nog ee-

nige verandering, ten deele op beter
bekomene begrippen van 't werk, ten
deele ook door verwisseling van regee-
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De Alfoereesen van Tanoeno hadden
de zyde van Madjira gekozen, deze zien-
de, dat het suiten van de pas van Ta-
noeno, en ’t bezetten van de Rivier van
Cawa, hen belette den zelven, of de Ma¬
cassaaren, te konnen helpen, quamen van

zelfs tot ons over, waar door ons leger
aldaar by die pas groote toevoer van le-
vensmiddelen kreeg.

De HeerDe Heer de Vlaming hield zich op Ba¬
de Vla-tavia niet lang op. Hy bleef ’er pas 15
mingdagen, en vertrok den 21 Novembe
keerd

1654 met 4 schepen, 1 galjoot,  cha er¬

waardsloepen en Tinggangs, dog met weinig
soldaaten, weer van Batavia, bekleeden-
de de vorige weerdigheden, waar mede
hy nogmaals van haar Edelheden vereerd

waS.

Hy zond van Japara een jacht voor uit
na Macassar, om te vernemen, hoe de
zaaken daar stonden. Van daar vertrok

hy met de Vloot na Bima, daar hy geen
schepen nog Vloot, en ook de Bimanee-
zen ongenegen vond, om tegen ons te
oorlogen, hoewel zy egter met den Ko¬
ning van Macassar in verbond wilden
blyven.

Hier van daan verzeilende, quam hy
den 17 December op Boeton , by den
Commandeur Roos.

Men had, volgens ordre twee vestin-

gen aan de mond van de Rivier van Boe¬

ton gelegd, en de eene Toctop Moeloet.
dat is, houd den bek, en de andre Dja-
ngan Kata, dat is, kikt niet, genaamd.

Hy bevond daar, dat Koning Man Koning
darsjah, op ’t verzoek der Boetonders, Aali alge-
Koning Aali afgezet, den Hhoekom in zyn zet
plaats als Koning hadden aangesteld, en on-
zen vriend Lassinoeroe wel eer gezant van
Koning Aali (dien de Boetonders daar na.
na hem van alle zyne cieraaden beroofd

te hebben, nog elendig kristen) op val¬
sche berigten aan Mandarsjab gedaan,
geworgd.

En ver-De Heer de Vlaming nam dit alles wel
hoog op, en bleef daar over eenigen tyd moord
zeer moejelyk op den Koning; dog dit
had het al weg, en daar was geen ver-
andering in te brengen, behalven dat ook
de verbittering der Boetonders tegen Ko¬
ning Aali zoo groot was, dat de Heer
de Vlaming met al zyn gezag niet belet-
ten kon, dat hy jammerlyk vermoord
wierd.

Het eenige, dat hy doen kon, was, den

Koning van Ternate zyne onvoorzigtig-
heid in dezen te toonen, hem voor het
toekomende beter lessen te geven, dit
voor dezen tyd door de vingeren te zien,
en den nieuwen Koning door een nieu-

wen eed, op zekere artikelen, aan Ko¬

ning Mandarsjah, en de E. Maatschappy,
te verbinden.

Bb 3 Men
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Men brak de eene vesting weer af,
ley in de andre een vaandrig met 23 Ne-
derlanders, en 12 Ternataanen, en men
zond den Commandeur Roos met 6 sche-

pen bezuiden Boeton, om ’t dorp Sum-
bawa, daar de wederspannelingen zich
ophielden, en hunne vaartuigen hadden,
met alles, dat zy daar vonden, te vernie-
len, gelyk hy daar ook alles in koolen
gelegt heeft.

Daar na zeilde de Heer de Vlamingden
26 December van daar door de Noord-
zyde van de Straat, terwyl de Koningen
der Moluccos door de Straat van Pan-

gesane liepen, om de Macassaaren op te
zoeken , alzoo men verstond, dat 29
vaartuigen met veel spatten, en padi, na
Amboina vertrokken waren, om de zel-

ve op Assahoedi te planten, waar uit het
niet geleek, dat zy voor eerst nog dag-
ten van daar te verhuizen.

Ontrent de Noord-zyde der Straat
quam de Heer de Vlaming, en de bevel¬

hebber Roos, weer by malkanderen, van
waar hy Roos weer met 350 koppen, en

ii chaloepen, na de Straat van Pange-
sane zond, om de Macassaarsche Vloot
op te zoeken, en de zelve met hulp der
Molukse Koningen, die hy daar vinden

zou, te vernielen, of anders Tiboro aan
te tasten.

Hy veroverde dit dorp den 1 Januari

1655, en kreeg fraajen buit van slavin-
nen, te weten, van vrouwen en kinde-

ren, die tot slaven verkogt wierden; dog
kort daar aan, als de plaats door de onze

verlaten was quamen de Macassaaren
met 4o vaartuigen, en namen in de Ri-
vier een plaats in, die zy zoodanig ver-
terkten, en vast maakten, dat de onze
er niet aan rieken dorsten.

Dierhalven vertrok de Heer de Vla-

ming den 18 Juni met II schepen en
Tinggangs, en met 8 Coracora’s, waar
op de Molukse Koningen waren , om
Celébes aan de Oost-kant te bezien, en
de Macassaaren, zoo zy uit Tiboro weer

uit liepen, daar waar te nemen; bela-
stende zyn Ed. den Commandeur Roos,
om de Straat Boeton met 5 schepen en
2 chaloepen tot April bezet te houden

De Heer de Vlaming, en Koning Man-
darsjah liepen na Tamboeco, diens Seng¬
adjj toen door dien Vorst mede tot Ko-
ning verheven wierd.

Hy liet de Koningen daar, liep 16
mylen Noordelyker, en aldaar het dorp
Patoewi af, alzoo dit de vergaderplaats
der Macassaaren was.

By zyn komst op de Eilanden Gapi,
en Bangay , bevond hy de inwoonders
der zelve al mede goed Macassaarsch.

Hier verstroide de Vloot van een, zoo
dat de Heer de Vlaming maar met een
enkelde chaloep op Mangoli geraakte,

NSCHE
1655alwaar hy hoorde, dat men in Ambon

nog van geen nieuwe Macassaarse Vloot
wist; maar dat de Macassaaren van Assa-

hoedi 2 chaloepen van ons, door quade
vagt, in December afgeloopen, en dus
de zee weer vry gekregen hadden, zoo
dat zy zedert niet alleen tot Manipa toe-
maar zelf tot in het gat van Ambon, had-
den durven kruissen en rooven.

De Vla¬De Zeevoogd, dit hoorende, haastte
ming in

zich, zoo veel hy kon, en quam den 22
Ambon

Februari 1655 in Amboina. Het eerste geko¬

op men, stelddat hy deed, was Assahoedi weer
opver¬nieuw te bezetten. Hy ley daar ’t schip
scheide

Leeuwaarden, dat zeer veel vaartuigen
zaaken

van den vyand in Hharden schoot. Ook ordre.
zond hy den Heer Cos na Kelang, om
daar een vesting te bouwen, alzoo men
verstond, dat Madjira zig daar neder ge-
zet had, om dat volk tegen ons op te
hitzen.

Daar na beschouwde hy de pas van
Tanoeno , vond daar de Koningen van
Sahoclau, en Somiet, die hy om hunne
goede diensten begiftigde.

Ontrent dezen tyd hadden die van Kel-
cmoeri , Kelibon, Tobo, en Ceram-

Laoet, zich verstout, om op den 20
Maart verscheide Ambonsche en Banda-

sche handelaars dood te slaan.
Mandar-Dit liep hier buiten gissing tegen ; dog

sjah in
nog veel onverwagter was het, dat Ko

gevaar
ning Mandarsjah in April op Boero in

vanver-

moord tede bogt van Cajeli gekomen (aangezien
werden.de Heer de Vlaming dien Vorst verzogt

had, nog eens in Amboina te verschy-
nen) daar vernam, dat zyn broeder Ca-
lamatia weer afgevallen was , den Goe-
goegoe Toewane vermoord had, en zeker-

lyk ook den Koning de rest gegeven zou
hebben, zoo zyn Hoogheid door den
Sedaha Lamoe niet tydig gewaarschouwd
was geworden.

lngtnaHy vluchtte na die waarschouwing,
’t Rasteel.met een kleene Gilala (zeker licht vaar-

tuig) zeewaard in, alwaar hy aan den
hock van Pela tot zyn groot geluk den
President Cos met een gedcelte der Co-
racora’s vond , die den Koning raadde
ten eersten na ’t Kasteel te vertrekken,
gelyk Hy ook den 6 April met zyn
nieuwe gemalin, Bokje Boeton, aldaar
verscheen.

De Heer Cos, ondertusschen na de bogt
van Cajeli vertrokken, om te vernemen,
wat de Ternataanen in den zin hadden,
erstond aldaar, dat zy niet langer on-
der Mandarsjah staan, maar een andren
Koning hebben wilden, en dat zy dan
met de E. Maatschappy in vrede zouden
leven.

De Heer de Vlaming ging ten eersten
ook na de bogt van Cajeli, om te zien,
hoe de zaaken daarstonden. Hy verstond,

dat de Prins Calamaita, ruim een halven
dag
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1655. dag de Rievier Woabbo op te scheppen
zich met zynen aanhang vastgemaak
had, en deed een bezending aan hem
dog geen antwoord krygende, en, vol¬
gens de ingekomene berigten, vreezende
dat Colofino zelfs mede een schelm ge
worden kon zyn, zoo heeft hy die Rie

vier ten eersten door een vesting: Siasat
(dat is, dwingen) genaamd, die hy by
de plaats, Boekel, opwerpen liet.
doen sluiten. Zy lag ruim 3 uuren schep-Den oor

log om pens de Rievier Woabbo op, en het gaf
Mandar de onzen, en dezen Veldheer, die haaff
sjah her

hoopte met den oorlog gedaan te heb-vat

ben , nu weer een nieuwe mocite, en
oorlog, dien hy om dezen Koning met
zyn broeder als van voren af moest be-
ginnen, en de Maatschappy, door Cala-
matta maar goed te keuren, had konnen

myden.
Colosino quam eindelyk buiten verwag-

ting weer af, en brogt aan den Heer de
Vlaming een antwoord, dat rondom be-
driegelyk was, weshalven die Heer den
afgezonden spion van Calamatta met
het recht bescheid, dat men de be
driegers op zyn tyd wel vinden, en straf
fen zou, te rug zond, waar na ook Prin-
Calamatta nu vlak uit zeide, dat hy niet
gezint was tot ons uit te komen, of met

den Heer de Vlaming te handelen, voor
dat hy Mandarsjah hem overgeleverd zou
hebben, om zyn straf, die hy aan hem
verdiend had, te ontfangen.

Hier op brak men alle verdre hande-
ling met hem af, en men gaf na Boe¬
ton, Xoela, Assahoedi, en Ternate var

dezen afval ten eersten kennis, waar over

de vyanden op Assahoedi, en elders, zig
niet weinig verheugden, gelyk zy met
hun schieten betoonden; hoewel zy, we-
gens hun groot gebrek niet veel missen
konden om te klakkebossen, alzoo hun

ontzet van Macassar in May nog nietop-
daagde, niet tegenstaande de Vloot van
Tiboro in de Straat van Boeton door on-
ze Vloot henen gebroken was, alzoo zy
in de Xoela’s op Boero hier en daar ver-
stroid, en ook zoo vernesteld was, dat

nog geen vaartuig van de zelve op Assa-
hoedi had konnen komen

De Heer de Vlaming, vernemende dat

'er onder de vyanden op Assahoedi groott
oneenigheid ontstaan was, vertrok 'er

den 8 May na toe, en vond by zyn komst
daar, de Ambonse Hongi 37 Coracora’:
sterk, dog zeer weinig van levensmid
delen voorzien , waar op hy ’er 30 na
Lissabatta, en Hatoewe, om Zagoe zond,
die den 27 dito weer quamen, verhalen
de, dat zy Nuniali afgeloopen, ook ee-
nige vaartuigen, met Zagoe geladen,
veroverd, en Nahoebesi , hoofd vant
Loehoences Campon, mede gebragt had-
den, dien de Heer de Vlaming, na eeni
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ge dingen uit hem gehoord te hebben, 1655.

ten eersten aan de nok van de rhee op-
hangen liet.

De HeerDen 24 dito verscheen de Heer de Vla-
de Vla-ming voor Assahoedi in 't veld, en daag-
ming tast

de den vyand uit ; dog niemand quam de vyan-
den voorbuiten. Men ging dan na de zoute rie
Assahoedivier, om na eenige vaartuigen te zien
aan.waar na de vyand eenige uitvallen dede

dat eenige schermutzelingen en dooden
over en weder gaf, onder welken de
Macassaarsen Veldheer, Crayn Boeta Toe-
ha, mede was, diens lichaam gekalkt,
en zoo na Macassar gevoerd wierd. Hy
wierd in ’t opperge zag gevolgd door Dayn
Bolecan, die wel zoo stout niet, doch
ruim zoo voorzigtig als de overleden
as

De Heer de Vlaming gaf de Hongi ver-Gaat met
de Ko¬lof, om na huis te vertrekken, ontbie-
ning nadende tegen Juni ander volk, alzoo hy
Ternate.

voorgenomen had zelf met den Koning
na Ternate te gaan, om hem in zyn ryk
te herstellen, de geschillen te vereffenen.
en met een alle de nagelboomen op Mak-
jan te doen omvellen, waar toe hy een
jagt met 6i soldaaten den 3 Juni vooruii
zond.

Hy vertrok met den Koning den 17
dito van Assahoedi, alwaar hy den be¬
velhebber Roos, en den Capitein Lieute-

nant van Outhoorn, met een fraeje magt
blyven liet, voerende den Ternataansen
muiter, den Sadaha Soegale, met zig na
Ternate,die getragt had het gemeene volk
daar te bewegen, om de zyde van den
Prins Calamatta te volgen.

Zyn Ed. quam den 20 Juni op Batsjan,
daar alles nog wel stond, hoewel Cala-

matta haren Koning genoegzaam dwont
in Cajeli by hem te blyven

Zyn Ed: zey, dat hy alles in dien staat,
waar in ’t nu was laten , en eerst zien
zou, waar het heen wilde, vermanende
hen , de nagelen op Oebi-Latoe om
te kappen, om dan daar voor honderd
Ryxdaalders te erlangen.

Den 24 dito quam hy in 't bochtje
Gila, alwaar hy alle de Orangk aja’s van
Makjan ontbood, en een nieuw con-
tract met hen maakte, dat zy al de na
gelboomen op hun Eiland zelf omvel
len , en daar voor sooo Ryxdaalders
volgens 't contract 1653 met den Op-
perlandvoogd, den Heer Carel Reiniers-
zoon, gemaakt, eens vooral genieten zou¬

den, mits dat de muiters, zig op Boero
by Calamatta nog onthoudende, eerst
moesten t'huis gekeerd zyn, alzoo zy
anders maar de helft, en daar en boven,
voor de moeite van ’t omvellen , nog
5o0 Ryxdaalders zouden hebben

Mandar-Den 26 dito verscheen de Heer de
sjah in

Vlaming nevens den Koning in Ternate,zyn ryk

alwaar hy zyn Hoogheid in de tegen-hersteld.
weaesti¬
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woordigheid der Ternataansche grooten1655.
op de groote zaal in ’t Kastecl Orangie
wederom voorstelde. Ook wierd aan-
stonds daar op een acte van vergiffenis
voor alle , die in dezen opstand tegen
den Koning eenig deel hadden, voorge-
lezen, by welke alleen Calamatte , Ki-
melaba Tico, nevens nog 7 a 8 andre,
uitgezonderd wierden, alzoo zy wegens
misdaad van hoog verraad geen genade
weerdig, en al hunne goederen voorden
Koning verbeurd verklaard waren.

Soegale, met nog 7 of 8andren, wier-De
Veldheer den ter dood gedoemd, waar by hier al-
voor Af les hersteld zynde, is de Heer de Vla-
sahoedi ming met 3 schepen, en 2 chaloepen,
weer ge weer na Amboina vertrokken, en den

komen. 22 Juli voor Assahoedi gekomen, daar

hy alles spoedig tot een storm gereed
maakte

Men hield den 28 dito een algemeinen
biddag door de geheele Vloot, ten ein
de den zegen des Heeren over hare on-
derneming af te smeeken.

Hy belastte, dat de Lieutenant Frans
Male met 4 Compagnien matroozen den
aanval doen , dat de Capitein Lieute-
nant van Outhoorn by de zoute rievici
met 400 soldaaten, en 4o matroozen
zyn post hebben, en dat de vaandrig
Buitendyk, in ’t Noorden met eenige
waaghalzen de klip voor den dag zou
zien te beklimmen, en, boven zynde,
wakker alarm maken, waar op dan de
algemeenen aanval geschieden zou

Na dat dit alles dus wel besteld was
zoo wierden de waaghalzen den volgen-
den nacht van agteren aan de klip gezet
alzoo zy by dag afgekeken hadden, waar
zy best te beklimmen was. Zy klauter-
den dierhalven by de wortels na boven,

’salwaar zy, na veel moeite, ten 4 uuren
morgens tegen den dag quamen, bevin-
dende zich daar vry hooger, als de va¬
stigheid der vyanden, de kluis genaamd,
geegent warc.

Toen blies de trompetter, die by den
vaandrig Buitendyk stond, het lied van
Wilhelmus van Nassouwen, waar op het

gealles van binnen in schrik en alarm
raakte, en door ’t kanon op de schepen
het zein tot den storm gegeven zynde,
is men den 29 Juli met het aanbreken

van den dag op de vesting aangevallen.
De Veldheer zelf met de middel-troep,

door van Outhoorn geleid, trad aan land,
deed op zyn knien een yverig gebed, en
sprak toen zyn volk een wakkeren moed
in

Aan de andre kant was de vyand, zien-
de de onzen van de eene zyde al boven
en van de andre zyde zoo sterk op hen
aantrekken, zoo benard, dat zy met al-
le man ider om een goed henen komen
zagen, waar door de onzen met het op-

SCHEN
raan van de Zon zich meestersvande ve-
sting, die nu al tot negen stuks aange-
groeid was, bevonden.

De onzen verloren ’er maar  man voor
en hadden eenige gequetsten, onder wel-
ke den dapperen Lieutenant Frans Male
die ’er ook van quam te sterven.

De vyand had ’er geen volk verloren
alzoo zy ’t allen ontvlugt waren na de
Roodenberg, waar op nog 2 vestingen
waren, daar zich die van Bonoa onthiel
den.

Men vond in de vesting 30 metale
bassen en falconetten, ook vier metale
stukjens; doch anders weinig buit.

De vorige 2 vestingen der Bonoers te
kleen zynde, om zoo veel voll te ber-

gen, zoo begaf zich de vyand na Ajer
Mira; van waar zy, daar door de onzen
gestut zynde, na ’t scherp gebergte Ka-

like, dat 6 uuren agter Ajer Mira legt,
wecken.

De Bonoers, den oorlog nu moede wer-
dende, verzogten vergiffenis by ’t opste-
ken van witte vaandels, en kregen de

zelve, om daar door andren ook te lok-
ken.

Men hield over deze overwinning den

Augusti een dankdag, en men had5
groote reden, om God hier over te lo-
ven , alzoo dit een leelyk nest, en de

hoofd-vesting der vyanden geweest was.
Zy hadden zich egter op ’t gebergte

Kalike weer vast gemaakt, waar na toe
zeker Moorsche priester, en OrangK aja

van Hoclong, de onzen den weg wees,
swaar door de Heer de Vlaming den

Augusti met 350 man Kalike niet alleen
verraste, maar ook den Capitein Laoet

enKaitsjili Schaydi, met zyn vrouw
Diezoon van 14 jaren, gevangen kreeg

Priester vatte hem, zoo als hy den dan
meende te ontspringen, zelf by de krop
dog alzoo Schaydi een gezet en sterkman
was, had de eene schelm den an-

dren byna gemold, zoo niet een van on-
ze soldaaten hem een houw in’t linker¬
been toegebragt had.

Hoe de Heer de Vlaming verder met

hem handelde, en hoe deze hoofdmuiter
aan zyn einde quam, hebben wy onder
de Moluksche zaaken, in dit zelve jaar
voorgevallen, omstandig verhaalt.

Hier ontquamen de meeste vyanden
weer, hoewel 20 Macassaaren 'er het le¬
ven lieten, gelyk naderhand eenige an-
dre in de vlucht weder gezalveerd wier-
den.

De Heer de Vlaming belaste de pas
van Tanoeno wel te bezetten, dat egter
niet al te wel waargenomen wierd. Ook
zond hy 44 veroverde vaandels na Bata
via

De Kelangers het bars gezag van Ki-
melaha Dagga, Madjira’s halven broeder

al-
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1655. al voor lange wars, en genegen zynde
genade by den Heer de Vlaming op een
goeden grond te verzoeken , verschenen
den 21 Augusti met zyn hoofd in een
korfje voor zyn Ed: op Assahoedi, waar
op zy in genade aangenomen wierden,
gelyk men ook aanstonds onze bezetting
van Salatti lichtte.

Te dier tyd hield zich Prins Calamat-

ta met Kimelaba Hasi nog in Cajeli met
zynen aanhang op, terwyl Madjira, die

hen weinig betroude, zich op Waysam
ma bevond.

De Macassaaren waren den 11 Augu-De Ma¬

cassaaren. sti , door nalatigheid van den vaandrig
de pas van Tanoeno in de vestingop

Zeeburg geplaatst by die pas doorge
broken zonder een man te verliezen,

waar over die officier vastgezet, en den
Fiscaal overgeleverd, hoewel hy nader-
hand, wegens een gelukkiger uitvoering.
weer in vryheid gesteld is.

De vyand egter had weinig aan ditBy Ha

toepetola doorbreken , alzoo zy den 24 dito on
meest trent Lissabatta door den vaandrig Wil-
dood ge lem van Mamalo, Tahalile, en de Alfoe-slagen.

reesen meest alle by Hatoepitola dood-
geslagen wierden, onder welke de Veld-
heer der Macassaaren, Dain Bolecan, ne

vens 2 van Madjira's wyven gewecst zyn

gelyk ook onder de weinige in ’t leven
geblevene gevangens Crain Labiey, Dain
Bolecans broeder, gevonden wierd

Men kreeg naderhand nog wel 250
Macassaaren (behalven veelen die nu en
dan dood geslagen wierden gevangen, die
in de keten gesloten, en tot den opbouw
van ’t Kasteel met veel vrugt gebruikt
wierden, waar door de heele west-guar-
dyn in korten tyd door hen opgemaakt
Was

Na dat nu de zaaken in dezen staat ge-
bragt waren, maakte de Heer de Vla-
ming voor den Prins Calamatta en Madji¬
ra nu weinig zwarigheid, wel wetende.

dat ider van hen het in zyn nest nietlantg
zou konnen harden.

Hy liet onze vesting op Boero met 46
man bezet, sloot de Rievier dwars met

2 dikke touwen, hakte de grachten met
boomen toe, en liet Cajeli met 2 cha-
loepen en een jacht, om de vyanden het

ontsnappen te beletten, bezet
Hy zelf ging na Boeton, daar hy den

17 September voor de stad quam.
Hy vond de vesting Djangan Kata door

een Vloot Macassaaren, onder Crain Se-

mana in April daar gekomen, nay stor-
men afgeloopen; dog zoodanig, dat de
onzen, ’t niet langer konnende houden,
de poort zelf geopend, en zich zelven
met wel 200 Macassaaren, die 'er indron
gen , in de lucht hadden laten opvlie-
gen.

Ook hadden zy den Koning van Boe
H. DEeL VAN AMBoINA.
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ton gedwongen, zich onder Macassar te 1655.
begeven , ’t geen meest de koppigheid
van den Commandeur Roos , die tegen

alle waarschouwing aan, dat die Vloot
stond te komen, de Straat van Boeton
te vroeg verlaten had, te wyten was.
Dit liet de Koning den Zeevoogd ook
weten, en daar nevens zeggen, dat hy,
nu de zaaken zoo stonden, niet by hem

Bespotkomen dorst; weshalven zyn Ed. ten eer
Macassarssten na Macassar vertrok, daar hy den1

Koning.October voor quam, en door een gevan-
gen aan den Prins Crongron het bespot¬
tende geschenk, de kaart van Assahoedi’s

verovering met de goude kris van Malim
Boegis, voor Hatoepetola gebleven, toe¬
zond, om zich daar in te verlustigen.
De Macassaaren zonden ze met den zel-

ve bode weder, zeggende, dat zy met
den Heer Zeevoogd niets te spreken, nog
te doen hadden.

Hy daagde wel alle de Macassaaren te-
gen zyn schip alleen uit; doch niemand
quam te voorschyn; waar na hy niet wei-

nig op ’t Portugeesch quartier met ka-
non schoot. Hy keerde toen weer na
Boeton ; dog verloor byna die geheele
maand eer hy ’er voor quam.

eggiRoos ondertusschen met eenige kleene
handelvaartuigen ook weer voor Boeton geko
van Roosmen, en hem niet bekend zynde dat de
vOOr

Heer de Vlaming hier geweest was, en Boeton
gezogt had hen met zoetigheid weer tot
zich te lokken, vond goed, na dat hy
verstaan had, dat onze vesting afgeloo-
pen, en Boeton nu weer onder Macas-
sar was, om alles wat hy van de Boe¬
tonders krygen kon, en vooral hunne
vaartuigen te vernielen, en een dorp in
de Straat zelf te verbranden; waar over
den Koning van Boeton hem toonen de-
de, wat misslag hy daar by beging, alzoo
hem de Zecvoogd alle vriendschap be¬
wezen had.

Daar op vertrok Roos, om den
Heer de Vlaming, dien hy mis liep
te zoeken, welke hoorende, wat hy daar
uitgerecht had, zeer misnoegd was, al-
zoo nu niemand van de Boetonders tot

hem wilde afkomen

Hy liep derhalven, alzoo by geen wa-
ter meer had , na de waterplaats , de
Straat verder in, alwaar hy verstond, dat
de oude dappere Majoor Verheiden on-
trent Timor door de Portugeesen on-
voorziens overvallen, en met zyn mee

tste volk in ’t beleg van Amakone, op
Eiland Chimaar, doodgeslagen was.

Haar Edelheden haaden hem Hoofd
jan Solor gemaakt, waar op hy kort na
zyn aanlanden aldaar deze belegering on-
dernomen, dog waar in zyn volk hem
schendig verlaten had, zoo dat hy ten
eersten met een slagzwaard nedergekapt
wierd.

Gc De

Verhei-
den doo¬

eeceen.
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De verstroide Vloot van de Heer Zee-
voogd, in 2 schepen en 15rocijagten be¬
staande, begon weer te vergaderen; dog
van alle kanten met slegte tydingen, al-
zoo ’t schip Hillegaartsberg, en 7 roei-
agten, na Batavia geraakt waren. Ook

daagde eindelyk de bevelhebber Roos
met  schepen, en 2 chaloepen, den 13
November op , hebbende den Heer de

Vlaming tot voor Macassar gezogt, al-
waar de verdre schepen ten deele al wil¬

lens (om van zyn vreemde grillen ontsla
gen te zyn) ten deele in weerwil van
hem afgedreven waren.

Een groot ongeluk was ook den vaan-
drig Caspar Buitendyk ontrent Tanakeke
met zyn Tinggang overkomen. Men
had hem al menigmaal gewaarschouwd,
om na de schepen te wyken, doch hy

'thad daar na niet willen luisteren, nog
voorbeeld der chaloepen volgen, zoo dat

hy dit ongemak zich zelven op den hals
haalde.

Hy wierd in’t laatste van October
zeer onverwagt door 3o Macassaarse vaar-

tuigen overvallen, die vry wel van alles
voorzien waren. Hy, door’t grootge-
tal niet eens ontzet, stelde zich braaf te-
gen de zelve in pestuur, genegen zynde
zyn huid zeer dier aan hen te verkoo¬
pen. Hy schoot ten eerste een van ha-
re grootste vaartuigen in de grond, en
hielp kort daar op een ander reddcloos
maken ; doch de vyand, stout op zyn

groot getal vaartuigen tegen een, drong
er op in, waar door hier een hevig ge-
vegt ontstond. Ondertusschen raakte
zoo zommige willen) de brand int
juskruit, zoo dat hy en 24 gemeene sol-

daaten hier door in de lucht sprongen,
hoewel andre verhalen, dat hy, na lan-

ge tegenweer, door de Macassaaren ter
neder geveld, zyn hoofd afgeslagen, zyn
vaartuig veroverd, doch daar na van de
onzen door ’t jacht de Rinocer hernomen,
en dat daar door nog een Castiliaan die
onder de doften verborgen zat, behou¬
den zou zyn; welk laatste wel zoo waar-

schynelyk is.
De Heer de Vlaming, genoodzaakt

nog wat in de straat van Boeton te bly-
ven, zond den Capitein Lieutenant, Kel-

ler met 7 chaloepen voor uit, om de
Xoela’s te bezetten vreezende dat de
Prins Calamatta derwaards vluchten, en
zich daar nederslaan mogt, gelyk het
gevolg ook geleerd heeft : want hy groef
een stuk weegs boven onze vesting een
gracht, om uyt de Rievier Woabbo in
een andre zoute kreek, en zoo verder in
zee te komen, waar door hy in Octo-
ber elf nieuwe vaartuigen derwaards
haalde, en zoo de onzen met veel Boero¬
neesen ontsnapte.

Hy meinde de Manipeesen, daar hy

N SCHE

1655nog eerst aangierde, aan zyn zyde
te krygen ; doch wierd zoo loffe-
lyk afgekeerd, dat het hem eenige doo-
den en gequetsten kostte; onder welke
laatste den Koning van Batsjan was, die

daar na ook van zyn wonden stierf.
Na dat hy hier dus te gast geweest

was, stak hy na Xoela Besi over, alwaar

de Sengadji van Faloe, met een welge-
wapende Coracora in zyn handen viel,
op welke hy al ’t volk liet dood slaan.
om dat zy Koning Mandarsjah'; party
volgden.

Hy geraakte door onweder verder tot Calamat¬
ta’s we-aan Batsjan, welkers ingezetenen hy ook
ervaren

tot zich zogt te verlokken, dog klopte
daar mede voor een doof-mans deur; dies
keerde hy weer na Koela Mangoli, daar
hy de dorpen Mangoli en Waytima ten
eerste bezette , jagende beide de Seng-
adjj's met hun meeste volk na ’t geberg-
e; alwaar zy zich tot de komst van den

Heer de Vlaming in December met 2
schepen ophielden.

Keller had hem niet aangetroffen, en Vlamings
by de komst van den Heer Zeevoogd komst op

Koela,stak deze Prins den 6 December met1.
Boero, envaartuigen van Mangoli (welk strandde
inAm-Heer de Vlaming bezet hicld) na Fockoe
bon

ve over, daar hy ’t niet lang hield, al-
zoo Keller, den 16 dito daar gekomen,
nem dicht op de hielen zat, vluchtende

dan hier en dan daar, zonder dat men
nem wist te vinden.

De Heer de Vlaming, hier niet meer
wetende te doen, liet den Capitein Lieu-

tenant van Outhoorn voor Xoela Teljabo
in bezetting, vertrok na Cajeli, en lich-
te onze bezetting uit de vesting Siasat.
die nog van de vlucht van den Prins Ca-

lamatta niets wist

Van daar liep hy na Manipa, liet 'erVerschei-

30 man, en 4 stukken in de vesting de beve¬

len harerWantrouw, en stak na de kust van Hi-
Edetoe over wegens welke het haar Edel-
sen.

heden, by de komst der schepen in dit
aar, behaagd had verscheide zaaken aan

deze Regeering te schryven, die zy wil-
den waargenomen hebben.

Alzoo deze kust wel de nagelrykste,
en dit volk minst te vertrouwen is, zoo
was haar last wel naauwe agt by de
aarlykze visite, op deze kust en vol¬
keren te geven.

Ook wilden zy, dat men Radja Hitoe,
OrangK aja Boelan, en Intijeh Tay, zyn-
de hier wel de aanzienelykste, en, by 't
minste misnoegen, in staat om hier alles
te verwarren, minnelyk handelen, en
volgens de wyze van de Heer de Vlaming
in voorgaande tyden, wat meer dan an-
dren, aanhalen zou.

Men moest hier ook zorg dragen, om
wel na de nagelboomen, ’s Compagnies
hart-ader, te doen zien, en te bezorgen,

dat
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1656. dat die boomen niet vermindert, en
wel onderhouden wierden; om ’t welke
te meer te bevorderen, men zelf al de

herte-beesten, zoo zy schade aan die
boomen deden, mogt van kant helpen;
doch, geen schade doende, mogten ’er
die ook wel blyven, alzoo die nu en dan

een goede verversching van spys gaven.
Vooral moest men ook zorgen, om ’t

gat van Amboina open te houden, indien

er eenig vyand van belang uit Europa
opdagen mogt, alzoo men daar van, en
van de hoofdplaats meester blyvende, er

voor ’t overige niet veel te vreezen viel,
vermits men den vyand zeerlicht van daar

zou konnen dryven.
Zy waren ook van oordeel, dat een

Kasteel langs de vier zyden met woonin-
gen bebouwd, en met goede walgangen
verzien, van groote vrugt was, alzoo de
vyand ’er al boven op, en niet in staat

zynde, om op ’t plein te konnen gera-
ken , t'eenemaal voor het geschut bloot
stond.

Zy belastten ook, dat de Reduit op
Lochoe, schoon ’t land van Hoewamo-
hel ontvolkt was, blyven, en dat men

de baricaden op Amblauw , en Boero,
al quamen, die inwoonders aan de hand,
daar laten, en dat men nog al vorder daar

na nagelboomen, en na vreemdelingen

zoeken , en om de vreemde vaartuigen
'er te meer van daan te houden, op Ce¬
rams einde, en ook op Manipa, een Re¬
duit stigten of wel met de begonnene
op de laatste plaats voortvaren moest;
zynde dit wel ’t voornaamste by haar E-
delheden dit jaar ontrent Amboina ge-
schreven.

De Heer de Vlaming quam met de in¬
rede van dit volgende jaar den 3 Janua-

ri 1656 weer aan ’t Kasteel, hebbende
aan die van Manipa belast een kalk-oven

van 30 vadem in ’t vierkant, en 150 y-
zer-houte balken voor de E. Maatschap-

py te verzorgen, waar by die van Kalike
300 yzer-houte balkjes in de tyd van 3
maanden leveren zouden.

Eenige Ambonsche wederspannelin-
gen, in October te voren na Bataviaver-
zonden , keerden meteenige hunner hoof-

den, door byzondere gunst van den Heer

Maatzuiker weder herwaards, zynde

door zyn Edelheid in genade aangeno-
men.

Alzoo nu de nagelboomen op de ver-
overde landen uitgeroeid, en geen andre
nagelen dan van Amboina, en de Ulias-
lers te wagten waren, vond de Heer de

Vlaming goed, dat 'er 120000 jonge
boomkens aangeplant, en van dit getal
de helft in de Uliassers, en 30000 op
Hitoe, aangequeekt zou werden.

Dit geschiedde wel, doch van deze aan-

planting is weinig te regt gekomen, om
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dat de Inlanders zoo grooten getal niet
wel konden waarnemen, en ook niet
wisten, of die boomen voor hen, of
oor de E. Compagnie, zouden zyn.

Men vond in dezen tyd goed alle slaven
en goederen der wederspannigen en in den
oorlog of door ’t gericht omgekomen
Orangkaja’s, als prys, en voorde E. Maat-
schappy verbeurd te verklaren, hoewel
daar weinig af te recht gekomen is.

Den 2 Februari 1656 kreeg men van
Macassar hier bericht van de vrede met
dien Koning door de Heer Extraordina
ris Raad, en Gezant , Willem Verbeck

ook wel van der Beek, genaamd) inge-
sloten waar by bedongen was de we-
derzydze gevangenen, uitgenomen die
van Godsdienst goedwillig veranderd wa-

ren, vry te stellen, en weer na hun land
te laten keeren. Ook mogt die Koning
zoo veel van de Ambonse muiters, als na
Macassar zouden willen, uit Ambon ha¬

len, en zyne schulden in Ambon noch
uitstaande, door de zyne laten inmaanen,
alle welke voorwaarden wel het voor-

deeligst voor de Macassaaren, en derhal-
ven den Heer de Vlaming, hoe zeer
ook tot de vrede genegen, gansch niet
aangenaam waren , te meer, daar wy
zoo heerlyk in Amboina over den Macai¬
aar zegenpraalden.

Nu was deze oorlog met de Macas-
saaren wel ten einde; maar men had het

met den Prins Calumatta en zyn Terna-
aanen op Xoela, als ook met Madjira
en zynen aanhacg, met Kimelaba Hasi

op Boero,en met eenige dorpen op Oost-
Ceram, nog gaande.

Op dien Prins liet hy  schepen kruis- Madjira

verbergdten. Madjira quam niet te voorschyn
zich.en van de verdre had men hope, dat die

van zelfs wel aan de hand zouden komen.

De Macassaaren wierden in gevolge

van ’t contract (eenige, die gedoopt wier-
den, uitgenomen) in vryheid gesteld, en
aan hen zelf gelaten, om hier te blyven,
of na hun land te keeren , hoewel de
meesten, hier reeds vrouwen en kinde-
en hebbende, bleven, aan welken ook
zeker quartier in de Stad, het Macassaars
quartier genaamd, aangewezen is.

Na dat nu de Heer de Vlaming ontrent De Heer
de Vla-9 jaaren in Amboina geweest was, von-
mingden haar Edelheden goed zyn Ed:, al-
door den

nu al lang Ordinaris Raad geweest zynde.Heer

Hustaartna Batavia (alzoo zyn Ed: nu hier zoo noo¬
vervan-dig niet meer geoordeeld wierd) te ont-
gen.bieden, en den Heer Jacob Hustaart, uit

de Moluccos, tot zyn vervunger aan te
stellen.

Eer hy nochtans van hier vertrok,
heeft hy veel heilzame wetten, tot ver-
dere vaststelling van den staat van Am-
boina gemaakt, en voor eerst goed ge-
vonden een nieuwe landraad, zoo uit de

CC2 Ley-
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1656. Leytimorse Christenen, als uit de Hitoee¬

Steldeen se Moorse Orangk ajas op te rechten,
nieuwe

en die zoodanig te schikken, dat deHitoeense
Moorse op zich zelven uit 16 Orangka-Landraad

in. a’s van Hitoe bestaan, waar van ’er 8
aan ’t Kasteel een half jaar lang woonen,
en dan van de andre 8 vervangen zouden
werden , hoewel op hun verzock, ’er
daar na maar 4 aan ’t Kasteel bleven, en
om de drie maanden door 4 andren ver-
lost wierden, mits dat de t'huis blyven-

de een van hunne zoonen of broeders aan

’t Kasteel moesten laten; waar op hen
’t calappus-bosch by Hative ter woo-

ning aangewezen, en den eed by hen ge-
daan is.

Daar na vond hy goed de volkeren van
Hoewamohel swelk land hy woest hou-

den wilde) als ook die van Bonoa en Ke¬

lang, die in genade aangenomen waren,
op Hitoe en Leytimor hier en daar by
ondersteking te verdeelen.

Hunne Orangk aja’s, als ook SengadiiVerdeeld
de bege¬ Cowasa, en Tabalile , wierden aan den
nadigde Roodenberg ontrent het Kasteel als
rebellen. Sstagiers, en verder ook die van Bonoa,

Assahoedi, en Kelang daar geplaatst
Ook had ontrent dezen tyd de Lieu-

tenant David Perdrix ontrent Waynitoe,
op Boero’s West-kust, den Koning van
Gilolo gevangen bekomen, van meiming

hem na ’t Kasteel te brengen; doch deBelast
Heer de Vlaming, wetende, dat hy de voor-Radja Gi

solo in naamste raadgever van den Prins Cala-
zee te

maita tot dezen nieuwen opstand geweest,
dooden.

en los rakende in staas was om nog veel
quaad te konnen doen, belastte aan de-
zen Lieutenant, nog onderweeg zynde.
dien Koning, zonder hem aan land te
brengen, van kant te helpen, gelyk hy
hem , met 25 van zyn gevolg, in zee

geworpen heeft.
Daar op ging de Heer de Vlaming de

Uliassers nog eens bezoeken, alwaar hy
veel zaaken verbeterde, gevende aan de
Reduiten (die nu meest klaar waren) ook

hare naamen. Die op Noessa-Laoet
noemde hy Beverwyk, die op Honi-
moa, Hollandia, die op Poorto, Delft.
en die op Waylapia (op ’t Eiland Oma
Hoorn.

Den 3 Maart begaf hy zich met den
Leytimorsen Landraad na de kust van

Hitoe, om de landen van Hoewamohel,
Bonoa, en Kelang te ontvolken, en de
volkeren dan te verdeelen. Intsjeh Tay

zogt hem wys te maken, dat de Hoe-
wamohelezen hier niet veel zin in had-

den, en, zoo zy nochtans gedwongen
wierden hun land te verlaten, wel eens
konden weerom kuyeren; doch de Heer
de Vlaming, wel wetende, dat het die
van Hitoe voor al niet veel behaagde,

en zich aan geen klein gerugtie meer
kreunende , vond goed, er met ruwe

ENSCH
schoenen door te stappen, en aan die van
Hoewamohel te laten weten, dat, zoo

mand hier tegen kikken dorst, hy die
als een muiter en oproerigen aanstonds
den kop doen afslaan, of zoodanig straf-
fen zou, dat ’er een ander zich aan kon
spiegelen.

Hy had wel verboden, dat 'er de o-
rangKaja’s niets van zouden laten blyken;
dog men bespeurde egter, dat het uitge-
lekt was; alzoo ’er geen een tegen had
durven spreken. Hy toonde hen, hoe
zy zoo veel Nederlanders, en andre die-
naaren, vermoord, zoo veel van onze ve-

stingen trouwloos afgeloopen, en zoo
veel goederen der E. Maatschappy ge-
roofd, en dierhalven de dood verdiend

nadden ; maar hoe zy egter genadelyk
gehandeld, en hunne misdaaden op die
voorwaarde hen vergeven waren, dat zy
zich in alles gehoorzaam gedragen zou¬
den

Hy voegde daar by, dat zy, op hun
land blyvende, weer zekerlyk nagelboo-
men aanplanten , vreemdelingen aanha-
sen, en dus weer aanleiding tot nieuwe

oorlogen geven zouden, om ’t welk vlak

af te snyden, hy niet begeerde , dat
eenig volk op Hoewamohel blyven woo-
nen, maar dat zich de Orangkaja’s met
de Alfoerese Heidenen aan ’t Kasteel met
der woon begeven, en de gemeene man

zich op Hitoe’s kust verdeelen zou, al-
waar zy eveneens als alle andre vrien-

den der E. Maatschappy zouden werden
gehandeld.

Daar op ging ’t vervoeren dezer vol-
keren met eenige Coracora’s, en andre

vaartuigen, den 6 Maart zyn gang ; dog
in ’t oversteken ssoegen s parahoe’s, door
een schielyke vlaag, of storin om, waar
door Orangkaja Bagadet, zoon van Per-
mata, mede verdronk.

Na deze vervoering der volkeren ver-
brandde men alle de huizen, stak weer
na Hitoe over, en liet de Hitoeëse O-

rangkaja’s een nieuwe ordre voorlezen,

volgens welke die kust voortaan moest
bestierd werden, bevelende te gelyk,
hoedanig zy met deze nieuwe overge-
voerde volkeren hadden te handelen, en
hoedanige Landeryen zy hen , tot het
maken van thuinen, zouden dienen te ge-
ven.

Men verdeelde de gemeenen zoo verrt
van den ander verspreid, dat bloedvrien-
den niet licht byeen konden komen, om
dus alle quade aanslagen af te snyden.

De Orangkaja’s (gelyk gezegt is

plaatste hy aan den Roodenberg, en de

Heidenen stak hy onder die van Leyti-
mor, die naderhand meest Christen ge-
worden zyn.

Hy gaf ook nu aan deze en gene ve-
stingen op de kust van Hitoe naamen.
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1656. Die van Hila noemde hy Amsterdam,
die op Loehoe, Overburg, die op Hi-
toe Lama, Enkhuizen, die op Negri
Lima, Haarlem (dog naderhand Leyden
hernoemd) die op Larike, Rotterdam,
en die op Noessa Telo, Vlissingen.

Hier op keerde hy na ’t Kasteel, be
lastende Tahalile aan ’t zelve te komen

woonen ; doch zyn onderdaanen van ’t
Campon Tean konden, zoo zy wilden,
op Bonoa blyven, of ook aan’t Kastee
komen, uitgenomen de Heidenen, die
ons van Koning Mandarsjah geschonken
waren ; doch de verdre volkeren van As-

sahoedi , Bonoa, Kelang, en Manipa,
zouden zich op Manipa ter neder stel

len ; doch ider der Orangkaja’s moest
een zoon of broeder by den Capitein

Radja Tahalile aan ’t Kasteel laten woo-
nen

Ontrent dezen tyd quamen de Orang-
Kaja’s van Oost-Ceram aan ’t Kasteel.
verzoekende mede in de nieuwgemaakte
vrede begrepen te werden, ’t welk her
onder die voorwaarde toegestaan wierd
dat zy ons de ; Orangkajas (de oor-
zaak der onlusten, na hun zeggen) over
leveren, of, zoo zy gevlucht waren, hen
noit meer op hun land zouden ontfangen.
Ook wierd hen opgelegt jaarlyks eens
aan ’t Kasteel te verschynen , om zich

voor ons te vernederen , en te komen
erkennen , dat zy onder ons stonden

Zy beloofden dit , doch men heeft ze
tot dit laatste noit konnen brengen.

De Prins Calamatta, het op Xoela

Besi niet langer konnende houden, stak
daar 2 dorpen in brand, vertrok den 11

Februari ’s nagts met 8 Coracora’s na
Bangay, en zoo voorts langs de kust van
Celebes na Macassar voerende veel Xoe-

laneesen en Boetonders derwaards, die

hy als slaven daar verkogt
Den 14 Maart vertrok de Heer de Vla

ming met eenige chaloepen na Manipa,
om de volkeren van Assahoedi, Bono-

en Kelang, daar mede hun woonplaat-
zen voortaan aan te wyzen, kiezende 30
van hunne kinderen, om onder den Ca¬

pitein Radja Tabalile aan den Rooden.

berg te woonen, en daar een Compagnie
ait te maken.

Hy richtte hier ook een byzonderen
Landraad op, om alle geschillen af te doen;

die uit den sergeant, en de Orangkaja’s.
daar woonagtig, bestaan zou.

Den Sengadn Cowasa, en zyn zoon

Jonker , lichtte hy, als gasten, die niet
veel te vertrouwen waren, van Manipa,
om mede aan ’t Kasteel te woonen, waar
na hy den 30 dito weer na ’t Kasteel ver-
trok.

EK N. 205
Den 17 April zond hy den President

Cos na Ternate, om den Heer Hustaart
daar als Landvoogd te vervangen, op
dat die Heer hem nier ook mogt komen
aflossen.

Kimelaba Hasi was nu alleen op Boero,
dog speelde daar zoo den meester, dat
niemand tot de onzen uitkomen dorst,
hoewel de Boeroneesen anders daar toe
wel genegen waren. De Heer de Vla-
ming nodigde hen ook daar toe door een
vriendelyk briefje, dat hy aan Codjali,
Orangk aja van Waysama, schreef; doch
alzoo zyn Ed: hier niet lang bleef, zoo
heeft hy daar op geen antwoord beko¬
men.

Hy liet ook, terwyl hy nog hier was,
overal groote en reisbare wegen, zoo te
land, als aan strand, vooral daar vestin-
gen waren, maken

Daar op vergaderde hy zyne krygs- En de
Heermagt, die hy na Solor en Timor meinde
Hustaartmede te nemen, om de Portugeesen aar
ls ze¬

te tasten. Hy koos 6oo man uit, waarstiende
af hy 12 Compagnien (die van CapiteinLand-

voogdTahalile mede gerekend) maakte, schik
hier voor-kende zich geheel tot zyn vertrek, er
geete4

voorgenomen hebbende dezen oorlogs-
zugtigen Capitein met zyn huisgezin me-
de te voeren.

De Heer Jacob Hustaart verscheen
opden 17 May in deze Landvoogdy, al-
waar hy den 23 dito door de Heer Zee-
voogd de Vlaming als zestiende Land-
voogd, en bestierder van Amboina, doen-
de den eed aan zyn Ed. voorgesteld wierd.
Deze Heer Hustaart was al een oud
Compagnies dienaar, dien ik A. 16453
onder de vlag van den Zeevoogd Maxi-
miliaan la Maire , op ’t schip van den

Onder-Zeevoogd de Heer Weyland, als
Koopman na ’t Vaderland vertrekkende,
ontmoet.

De Heer de Vlaming vertrok, na 3 ja¬
en hier nogmaal geregeerd te hebben, den

24dito, verliezende door onstuimig weer,
tusschen Alang en Liliboy, een van zy-
ne jagten , waar van het volk nog ter
naauwer nood geborgen wierd; onder
welke Tahalile met zyn Compagnien me-

de was, die al het hunne ’er by verloren
hadden

Het scheen of zyn geluk, by zyn ver-
trek uit Amboina een einde nam, alzoc

hy op Timor, by zynen togt van Coepan
na Amarassi, mede eenige dooden en ge-
quetsten bekomen had, hoewel hy van
daar nog met eenig volk op Batavia ge-
komen is, alwaar hy in den Bantamsen
oorlog nog groote bewyzen van zyne
dapperheid gegeven heeft.

Ce3 TWEE-
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De Heer Hustaart beschreven. Zyne eerste verrichtingen. Hy zend van Outhoorn
met de Hongi na Boero. Een jonk door van Outhoorn genomen, en ’t gevaar by hem
uitgestaan. Een houte vesting op Amblauw gelegt. Codjali’s bedriegelyke belofte. Con-
tract, met de Oost-Cerammers nu weder gemaakt. De Xoela’s met baren Koning be¬
vredigd. A. 1657 Calamatta, en Madjira, op Macassar. De Hoewamohelse Orang-
Kaja’s na Batavia ontboden. Nieuw middel, om den Inlander te beteugelen. De oude
Maleitse kerk afgebroken. OrangKaja Badja na Batavia verplaatst. De Chineesen
zetten zich tot den landbouw. Boeroneesen in genade aangenomen. Capitein Hoelong
afgezet. Van Outhoorn na Goeli Goeli gezonden. Last harer Edelheden, tot het
opzenden der Hitoeesen. Als mede ontrent andre zaaken. Van Outhoorns verder we-
dervaaren. De Ceramlauwers, vermoorden verscheide Nederlanders. Keller hier ver-
vangen. Cowasa’s belofte in rook vervlogen. Hasi, en Tico, doen om vergiffenis ver-
zoeken. Ontwerp van verzoening, waar op Kimelaha Hasi met ons bevredigd is. Na-
der beschryving van dezen Hasi. Komst van de Heer Weyns hier, en een zware brand,
Van Outhoorn na Goeli Goeli gezonden. Verandering ontrent den Landraad der Hi-
toeesen. Keller’s dood. Kimclaha Tico, met zyn buisgezin, gevangen na Batavia
gezonden. Boeroneese Ostagiers aan ’t Kasteel. Sinoos stoute taal. Commissarissen
van buwelykse zaaken A. 1659 aangesteld. Cowasa wegens geweldenaryen gestraft. Si-

noos gevangen. De Heer Hustaart met de Hongi na Goram. Nagelboomen geplant.
De Molukse Landvoogd, de Heer Cos hier. De Heer Hustaart met de Hongi weer
na Goram , en ’t morren der Hitoeesen over den Landraad. De Koning van Bat-

na Batavia gezonden. Van Dam, en Truit-sjan zander pas hier, en Kaitsjili Paunoessa
Tico vry gegeven, en Hasi te rug gezonden.man, met een Vloot na Macassar geschikt.
De Hongi weer derwaards gezonden. Af-Groote droogte hier. Staat der Gorammers.
De landen op Manipa verdeeld. Verdreval der Oost-Cerammers. Zware brand.

stoutheid der Oost-Cerammers. Houte wambays op Keda Keda.

Heer de Vlaming 13 kalk-ovens enveelbal-E nieuwe Heer Landvoogd
Hustaart was een zeer ge- ken enz. gelaten had, Hy ging voor eerst in

t Stadhuis woonen, alzoo ’t huis van denleerd, ervaren en verstandig
Heer, zynde wel 260 pond Landvoogd vol witte mieren was, enE

brak ook alle de verouderde kamertjeszwaar, maar des niet te min
van de Oost-guardyn afvry lugt van gang, zeer voortvarende,

Hy zenden zomtyds ook vry wat haastig, hoe Dit jaar ging hy niet op de Hongi-togt.
van Out-wel hy anders een wakker en zeer voor- om dat ’er een schoon nagel-gewaschof
hoornzigtig Landvoogd geweest is. Van zyne handen was ; zendende den Capitein
met de

haastigheid gaf hy een groot bewys, Lieutenant van Outhoorn alleen met 1O Hongi na

wanneer hy, op zekere tyd met D. Ca- Coracora’s na Boero en Amblauw, om Boero.
te zien, of men die volkeren bewegenron, den Capitein, en eenige andre op
kon om af te komen.de Landvoogds punt van ’t Kasteel zyn-

de, en met die twee eerste Heeren in 't Met 3 andre Coracora’s trok de Heer
Latyn sprekende, op D. van de Swaarde Hustaart na de pas, om verder na de U-
zoo vertoornd wierd, dat hy de Capitein liassers te gaan, dog aldaar quam de
zyn degen van de zyde rukte, en dien Pre- nieuwe Koning van lhamahoe hem oot-
dikant, zoo by ’t nietontloopen had, daar moedig verzoeken, dat zy weer op hun
mede eenige slagen over den rug zon tegen oud land mogten woonen, alzoo zy door
alle welvoeglykheid hebben gegeven. ziekten en door de Alfoereesen zeer ver-

Hy zond Capitein Tabalile, na hem minderd, en van alle tuinen beroofd waren.
en den zynen van kleederen en geld wat Hy gaf hem met veel toorn te kennen,
onderstand gedaan te hebben, mett of hy meende, dat wy al vergeten wa-
jagt Amsterdam ten eerste den Heer ren, wat moeite die van lhamahoe ons

Zeevoogd na, om hem op de tocht na op hun land hadden aangedaan, en dat
Timor te volgen. zy derhalven noit moesten denken, om

Hy brak ook de vesting Voorbaat op daar weer te zullen woonen, te meer,
de Roodenberg af, alzoo daar by vre- dewyl zy hun land zelfs, en moedwillig

verlaten hadden; en even zoo wees hydens-tyd nu geen bezetting meer van noo¬
den OrangKaja van Coelor afden was.

Herman van Outhoorn, den 15 OctoberDaar op ging hy rustig met den bouw
op Roemah Ite gekomen, vond Codjalivan het Kasteel voort, waar toe hem de

daurt
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1656. daar niet; vertrok toen na Waysamma,
Een jonk daar hy niemand ontmoette; van waar

door vanna Amblauw getogen zynde, vond
Qut

hy daar een Macassaarse jonk, met na-hoorn ge-
gelen geladen, in de Rievier leggen. Hynomen.

verbrandden de jonk, doch verdeelde de

nagelen, bestaande in 32 zakken, onder
zyn volk.

In deze jonk kreeg van Outhoorn ze-En’tge
vaar, by keren Bandanees, Baysobo genaamd, ge-
hem uit-

vangen, die hem met een parang dagt
gestaan

om ’t leven te brengen.
Zeker wondheler belette dit; en door

’t worstelen raakte die Bandanees over

boord, maar wierd in zee dood gesla-
gen ; doch de Macassaaren van dit vaar-
tuig wierden door die van Oki na To-
mahoc, en zoo verder na Macassar ge-
bragt

Niet lang 'er na zonden die van Am-
blauw twee gezanten na ’t Kasteel, om
vrede te verzocken.

De Heer Hustaart ging in November

daar na toe, toonde die van Amblauw

hoe veel moorden zy aan de onzen be-
gaan, onze vesting afgeloopen, de goe
deren der E. Maatschappy geroofd,n

hoc zy dierhalven alle de dood schuldig
waren ; doch hy nam hen des niet te
genstaande in genade aan, onder belofte

dat zy voortaan ons, en hun Koning,
getrouw zouden zyn, dat zy beloofden,
verzoekende om een nieuwe vesting, en

om schaal, en gewigt, ten einde de na-
gelen, die zy nog hadden, te wegen.
alzoo er noch 10 bhaaren , schoon
de onzen , daar zoo veel boomen

omgeveld hadden, toen gevonden, en in
Januari nog 30 ingeoegst wierden, een
tecken, dat de officiers , bevorens over

de uitroejing gesteld, niet al te wel
opgepast, en nog veel boomen overge-
laten hadden ; weshalven de onzen ten eer-

sten goedvonden dezelve in te wegen,
en met de verdre nitroejing voor eerst
nog wat te rusten

Ook heeft men hier een houte vesting
van pallissaden in een vlakke bogt, wat

Zuidwestelyker als daar de vorige Reduit
lag, opgericht.

odjali was hier ook by van Quthoorn

gekomen, belovende zyn best te zullen
doen, dat de Boeroneesen afquamen; en,
zoo zy door Kimelaba Tico hier in mog-
ten verhinderd werden, dat hy, en zyn
broeder de Sengadji, met hunne huis-
gezinnen dan zouden afkomen. Van
Suthoorn, hem geloovende, liet hem
gaan; doch hy quam niet weer, en heeft
ook zyn gansch dorp met zich na Cajels
genomen.

In November, en December heersch-

ten (vooral op Manipa) zulke quaadaar-
dige koortzen, dat men in 7 of 8 dagen

N.K E 207
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In deze maand quamen die van Kef-
fing, Kellemoeri, Ceram-Laoet, Ra-
rakit, en Goram, aan ’t Kasteel, om zig
nader met ons te bevredigen, of wel om
de vrede, in ’t voorleden jaar gemaakt,
volgens zekere Artikelen, die hier vol-
gen, te bevestigen.

Artikelen, ende voorwaarden, op Contract,
met dewelke de E. Heer Jacob Hu
Oost-Ce¬staart, Gouverneur en Direc
rammers

teur over de Provintie en quar- nu wedcr

tieren van Amboina, ende zyn gemaakt.
Ed. Raaden , wegens, en in
den name van de Hoog Mog.
Heeren Staaten Generaal, ende

Bewinhebberen der Vereenig-
de geoctroyeerde Oost-Indi-
sche Compagnie, onder het be¬
leid van den Heer Gouverneur
Generaal , Joan Maatzuiker,
nader overeengekomen, ende
onder de generale vrede van

Amboina verdragen zyn, met

de OrangK ajen Balimbang van
Ceram Laoet, Radja van Kef
fing, Radja van Kellimoeli,
Malim van Goram, ende Ma¬
casser van Rarakit gedepu-
teerden, ende expresse gemag-
tigden van voornoemde plaat-
zen.

I.

Eerstelyk verklaren, zweren, en bely-
den wy gemagtigden, geenen Konink, Prins,
ofte Staat subject te zyn, als eenelyk den
Staat van de generaale Nederlandse Com-
pagnie, in de landen herwaards over, ende

in derzelver name, den E: Heer Gouver-
neur in Amboina, wiens mandaten, ende
bevelen wy voortaan altoos gehoorzamen, en
als opregte onderdaanen van haar E- zonder
eenige contradictie agtervolgen zullen.

2.

Bekennende wy, dat bare E: de volko-
mene superioriteit, ende eigendom over onze
landen ende volkeren uit het regt van oorlog
is competerende.

3
Zulx wy ook zweeren ende belooven, dat

van nu voortaan geene andere potentaten,
’t zy Macassaaren, ofte eenige andere na-

tien, in hare bevelen zullen gehoorzamen.
4.

Gelyk wy ook belooven geene verbonden,
contracten, en alliantien, te zullen aangaan,
ofte houden, met eenige andere Europische
volkeren, dan de E. Compagnie in deze
landen heeft, veel min de zelve in onze lan¬
den te admitteren, maar by paresse van
groote magt, die wy niet zouden konnen we¬

der-
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derstaan , aan den E. Heer Gouverneu

terstond de wete laten doen, zonder de min

ste contradictie.

Zoo wy insgelyks zweeren , ’t zelve in
cas van andere Indiaanse natien, nament.
lyk Macassaaren, Boetonneesen, Javaa-
nen, Maleyers, enz. te zullen agtervolgen,
ende haar lieden by bare komste van onze

stranden met alle mogelykheid te weeren, ten
waar zy met behoorlyke paspoorten van de
E. Compagnie verscheenen, ende zoo wy
des niet mogens zyn te doen, daar van da

delyk aan de E: Heer Gouverneur in Am
boma preadvertentie te laten toekomen, om

daar in verzien te werden.
6.

En belooven dan ook tot de onderhandze

werken aan dezen Kasteele uit elke negery,
zoo veel arbeids volk te contribueren, ende

dagelyx te werk te brengen, als die van Leii
timor, Hitoe, ende de Uliassers regte

voord zyn doende, dat is, van elke plaatze
man.

Gelyk dan mede niet gedogen zullen, dat
imand uit de onze, na eenige vreemde lan¬

den afvaren , ten zy hen daar toe van den
Gouverneur in Amboina een pas-brief ver¬
leend zal werden.

8.

Dog zal ons de vaart naar Banda, en
Amboina, altoos vryelyk zonder pas-brie

open blyven, om onze mede te brengene koop-
waren daar te mogen venten, ende ook niet
verder.

9.

Met alle de vrunden van de Compagnie
belooven wy ook vrundschap te zullen hou¬
den, daar mede te handelen ende wandelen

als geconfadereerden toestaat, ende be¬
taamd.

10.

Gelyk by gevolge weder agten ende naar
onze vermogen tracteren zullen, mitsgader.
voor vyanden verklaren alle zulke volkeren
waar mede de E: Compagnie in oneenig
heid is levende , geene uitgezonderd.

II

Item, dat we de drie voornaamste roer-
vinken der Cerammers, en regte oorzaken

der vorige revolten, als daar zyn, Sinosso,
owas, en Momono, zoo het eenigzins mo-
gelyk word, in conformiteit van de beloften.
daar van doe aan den Ed: Heer Gouver-
neur (zegge Admiraal) gedaan by den kop
vatten, ende de E. Compagnie in handen
overleveren zullen, om naar verdiensten ge¬
straft te werden.

12.
Maar indien zulx niet wel kunnen te we¬

ge brengen, zullen haar op onze landen
nergens admitteren , ofte plaatze gunnen:
maar die als vlugtelingen verstroyen, en al-

NSCHE
tyd vervolgen, tot dat de E: Compagnie
van haar boosdadig doen eens gewroken wer

de.

13
Mits 't welke dan ook beloven, ende

in onze manieren solemnelyk zweeren alle
de voordezen by ons geroofde goederen
zoo van die van Noessalaoet, als van de

Bandasche burgers te zullen restitueren
t zy in Zagoe, ofte met slaven, op dat
die verongelykte luiden weder t hare mo-
gen bekoomen.

14
Eens in ’t jaar blyven wy gehouden onze

gedeputeerden naar ’t Kasteel in Amboina
tot den Ed. Heer Gouverneur af te schik-
ken , om zyn Ed: naar de maniere homa¬

ge te komen doen , en zoo wanneer vy
daar van in gebreeke blyven, zal yder ne-
gery van ons vervallen in een amende van
100 Ryxdaalders , te appliceren naar di-

scretie van de Ed: Heer Gouverneur, zo-
wy mede verhonden blyven op de ontbie-
dinge van zyn E: terstond aan ’t Kastee

te komen, op panaliteiten voorsz.
15

Alle slaven , ofte andere perzoonen, hoe¬
danig die zouden mogen wezen, ’t zy uit de
Moluccos, Amboina, ofte Banda ge-
vlugt, ende op onze landen aangekoomen,

zul'en onaangezien hare excuse , die zy
mogten komen te institueeren , strax aange¬
vat , en met de allereerste occasie her-
waards , tot den Gouverneur, gezonden
werden genietende daar voor hoofd voor
hoofd 20 Ryxdaalders courant, zonder

meer , waar onder méde begrepen zullen
blyven, die haar naar dezen daar heenen
zoude komen te transporteren

16

Alle welke bovenstaande artikelen belo-
ven wy ondergesz: in onze voorsz. qualiteii
deugdelyk te onderhouden ende te doen on-

derhouden, bekragtigende dieshalven t zelve
met onzen hoogsten eed op den Moshhaf,

onderstond Amboina, in 't Kasteel Vi-
ctoria, dezen 18 November 1655. wa
getekend ’t merk van Orangk aja Balim
ban, ’t merk van Radja Keffing, ’t merk
van Radja Kelimoeli, ’t merk van Ma¬
lim Goram , ’t merk van Macasser van

Rarakit. Ter zydt, Jacob Hustaard, E-
vert J. Buis, Cornelis Daanen, A. Omb-
groeve, Hendrik de Vries, lager des t'oir-

konde was getekend Cornelis House Sc

cretaris, Marcus de Roy, Secretaris.

De Boeroneesen wilden nog tot geen
De Xoe

vrede verstaan , werdende alleen doorla’s met
harenKimelaha Tico tegen gehouden; maar dit
Konincvan de Xoelase Eilanden begaven zicl
otre¬

nu weer onder hunnen Koning, uitge
digt.

nomen de broeder van Sengadji Mangoli
en ontrent 4o Ternataanen, die daar

noch
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1657. noch wat spel maakten.
A. 1657. Den 17 Januari 1657 kreeg men met

alam- het jacht de Achilles, van Batavia ove
ta, enMadija Macassar, van de laatste plaats bericht,
apMa- dat de Prins Calamatta in groote onge
cassar.nade by 't Hof aldaar geraakt was, en in

oneenigheid met Madjira leefde, alzoo hy
zynen broeder, of neef, Labodi, had doen
verworgen, waar over zy malkanderen
de dood gezworen, en de Macassaaren
zich genoodzaakt gevonden hadden hen
in verscheide dorpan van den anderen

af te doen woonen.
Die van Amblauw kregen ook een Ma-

cassaarsche jonk met 27 koppen op Boero.
die zy aan ons over leverden. Behalven
deze vonden zy nog een jonk, waarme-
de Fati Waysamma, en Roemaal, schen

dig van Calamatte misseid, op bekomen
verlof van den Koning van Macassar,

weer t'huis gekeerd waren
Haar Edelheden, wetende, dat die van

Oost-Ceram t’elkens den vyanden een
schuilplaats op hun land gaven, belastten
aan de Heer Hustaart daar een Reduit te

leggen. Dierhalven zond hy den 10
Maart den Koopman Cornelis Danen met

vier Coracora’s derwaards , om op de

klip van Goeli Goeli een houte vesting
te maaken. Hy vond, daar gekomen, alle
de Goeli Goeliers, en Keffingers ge
vlucht, en wel tot 1500 man op Kef-
fing vergaderd, met voornemen, om dit
de Hollanders te beletten, verklarende
zy liever te willen sterven, dan een ve-

sting op hun land te dulden, wel begry-
pende, waarom de Hollanders die daar
wilden leggen; namelyk, om de vreem

delingen van daar te weeren, waar van
zy moesten leven.

Danen dan, hier niets meer konnende

doen, keerde met zyne Coracora’s we-
derom ; doch, hem onderweeg zwaar we-
der beloopende, heeft hy zyn 4 Cora
cora’s voor lobo verloren. Hy trok o-
ver land na Tolati, kreeg na veel moei-

te noch vier Tsjampans, met welke
hy, nevens ’t meeste volk, den 11 Apri
op Honimoa quam

Haar Edelheden ontboden ook alle de

Orangkaja’s van de begenadigde volke
ren, wonende aan ’t Kasteel Victoria,

met haren omslag na Batavia, om allen
opstand, die zy nu of dan noch vrees-
den, geheel en al voor te komen

Zy schreven ook deze regeering aan,
by dit goed nagelgewasch, om den In-
lander te beter onder bedwang te kry-
gen, van ider honderd Ryxdaalders 25
ditos, onder voorgeven, dat hare cas nu
wat zober voorzien was, in te houden,
en dat by de volgende gewasschen zoo
lang te vervolgen, tot zy een geheel ge-
wasch aan den Inlander zouden ten agte
ren zyn; ’t geen haar Edelheden mein-

II DEEL VAN AMBOINA.
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1657.den dat hen, uit vreeze van zoo veel gelo

te verliezen, van allen opstand wel zou
doen af zien.

De Raad alhier, verstaan hebbende,
dat 'er op Hila al t'zatgenrottingen, en
bewegingen onder hen gemaakt waren,
vond goed, het opzenden der voornoem-

de Orangkaja’s al ten eersten (zonder na
de hardnekkige Bocroneesen te wachten)
in ’t werk te stellen, zonder ende daar van

eenigen uit, die zy oordeelden dat hen
hier noch dienst zouden konnen doen.

waar onder de Loehoeneese Orar-gKaja’s
Kramer, en Samsamoe, Sengadji Cewasa.,
Sengadji Bonoa, en Latoeakeke waren.
De anderen wierden met hunne vrouwen

en kinderen , 282 zielen sterk, op de
Fluiten ’t wit Paard, en Sandyk, na Ba-
tavia, met belofte van daar wel gehan-
deld te zullen werden, gezonden

De oudeOntrent dezen tyd brak deze Heei
Maleytse

Landvoogd de Maleytse Kerk, door de
kerk afge-

Heer Philip Lucaszoon gemaalet, af,en zet broken.
te voor eerst een Gabba Gabba kruiskerk

in de plaats, die niet lang stond
OrangMen vernam in dezen tyd ook , dat O-

Raja Bad¬rangkaja Badjoe, zoon van den onthals
j0e na

den Baros, de Oost-Cerammers gerader Batavia

had, geen vastigheid op hun land te la verplaatst.
ten leggen, maar dat zy een gezandschar
na Macassar zouden afvaardigen, ’t geen.
schoon men ’t hem toen niet klaar be-

wyzen kon, oorzaak geweest is, dat hy
(alzoo er noch andre zaaken by quamen
naderhand ook na Batavia verzonden is.

Niet lang na Danen's vertrek versche-

nen op Goeli Goeli en Keffing 30 Ma¬
cassaarse vaartuigen, en Saleyerse jonken,

met Tamboekse zwaarden, parangs.
Saleyerse kleeden, en wat ryst gela-
den.

afVolgens zeker placcaat, in May De Chi-
ook neesengekondigd, begonden de Chineesen

en zetten2ig3hun best te doen, om den Landbouw
tot dede hout-zagery by de hand te nemen land

alz00 hen verboden was winkel te houbouw
den; hoewel de tyd leerde, dat de Chi

neesen hun waaren metminder winst, dan
wel de borgers aan den Inlander over-

lieten, dat ook oorzaak was, dat dit ver
bod niet doorging.

In May begon men ook de afgelopene
Reduit Wantrouw op Manipa weer op
te bouwen, waar toe de Inlanders zelf-

nu zeer gewillig waren, gelyk zy de
stoffe , daar toe vereischt, ten eersten
verzorgden.

Ontrent dezen tyd quam Hassan, broe Boero¬
neesen inder van Oetsman, Orangk aja van Way
genadesamma, Oki, en Massarette, op Roe
aangeno¬ro’s Zuidzyde, den Heer Landvoogd op
men.

vergiffenis verzoeken.
Den 13 Juni ging van Outhoorn met

Hassan daar na toe, nam hen op deze

voorwaarde, van Mandarsjah voor hun-
nenDd



1657.

Capiteir
Hoclong
Recter

A MBO210

nen Koning, en den Heer Landvoogd als
zynen Stadhouder te erkennen, in gena¬
de aan.

Capitein Hoelong, voor 2 jaaren we-
gens zyne goede diensten door den Heer
de Vlaming met cenig gezag voorzien.
dog dit nu langs Ceraims Noord-kust
misbruikende, om van deze en gene schat

ting te eisschen, wierd den 24 October
aan ’t Kasteel, nevens zyne aanklagers,
gebragt; alwaar veele vuile stukken ten
zynen laste, als, dat ly 't dorp Lacki-
sari onder zich getrokken, en zelf groot
gezag over den Koning van Siscoeloe,
diens onderdaan hy was, gebruilt had
gebleken zynde, zoo is hy by vonnis
van den Landraad afgezet, en hier aan
’t Rasteel gehouden.

Die van de Uliassers hadden op ver-
scheide Alfoereese dorpen mede afperzin-
gen uit naam van den Landvoogd in 't
werk gesteld; doch om hen in 't toe-
komende daar voor te bevryden, wierd
hen een afdrukzel van Compagnies groot

zegel gegeven, met last, van noit imand.
dan die dat vertoonden, te gelooven.

Men begon nu hoe langs hoe meer denVan
oorlog op Oost-Ceram te gemoet te zien,Out-

na alzoo de Ceram-Lauwers de Orangka-hoorn

Goeli a’s Sinoos, Oewes, en Manono, aan ons
Cocl ge niet wilden overleveren, en ook niet toe-
zouden.

staan , dat 'er een vastigheid op Goeli
Goeli gelegt wierd.

Dierhalven vond men goed Herman
van Onthoorn met een kleene magt der-
waards te zenden, en hem te belasten,
daar op die klip een vastigheid, in weer-
wil van hen, op te slaan, en daar toe de hulp
van die van Oerong, Erinama , Kien.
en Quammer, (die den 6 December ver-

klaard hadden het met ons te houden) te
gebruiken. Hy vertrok daar op den 12
dito met 14 Coracora’s, en 63 soldaa-
ten, die met ’t Galjoot Ens na de bogt
van Haja liepen, daar zy de noodige pal-
lissaaden kapten, komende den 21 dito
voor Goeli Goeli.

Zy vonden dit dorp, uitgenomen 14
huisgezinnen, die zeiden by ons te wil
len blyven, verlaten; hoewel die geble-
vene lieden maar voor verklikkers en

spions dienden.
ge¬In korten tyd wierd die vesting
be¬maakt, van 4 stukken, nevens een

enzetting van 30 soldaaten voorzien ,
Oost-einde genaamd. Zy hadden om
laag ook twee waterputten bezorgd, die
zy met een pagar omringden.

Men giste op deze en gene gerugten
ook, dat Oewas, en Manono om ontzet
na Macassar getrokken waren, alzoo zy
te dier tyd niet op dit land vernomen
wierden.

Om deze post te beter te verzorgen,
zond men den 15 Januari 1658 Capitein

NSCHE
Keller, onlangs van Batavia gekomen,
na Goeli Goeli, om van Quthoorn te ver¬

vangen.

Om dat nu haar Edelheden van oor-
2deel waren , dat de Hitoeesen noch

heimelyk verstand met de Macassaaren

en met de wederspannelingen hielden
hadden zy by hun schryven van ’t vo-
rig jaar al bevolen, om (zich voor als
nog over ’t ontvolken van de lust van
Hitoe niet konnende verklaren, voordat

zy nader ordre uit het Vaderland had-
den) den Heer Landvoogd, en deze re-

geering, zoo hy ’t noodig oordeclde,
volle magt te geven, om vooral Radja
Hitoe, Orangk aja Boelau, Intijeh Tay
en de vier Hoofder van de kust Hitoe

met alle hun geslagt, tot het minste kind
toe, na Batavia t zenden , verzekerd
zynde, dat dit den oproerigen Inlander
wel wat omzigtiger maken zou

Even zoo belastten zy ook den 18 Fe-
bruari dezes jaars 1658 op de Hitoeesen

zeer naauw te letten, hunne huizen nu

en dan door een cosporaalschap te bewa
ken, en zoo de grooten zich eenigzins
tegen de ordre van den Heer Landvoogd
aankanteden, die kitteloorige gasten ten
eerste maar na Batavian te doen vervoc-

ren.

Haar Edelheden wilden ook nergens
anders, dan op Hitoe, Leytimor, Oma

Honimoa, en Noessalaoet, de nagelen
aangehouden, en die boomen verder al-

omme omgeveldhebben. Zy ordonneer-
den ook den Inlander in ’t toekomende

gelyk nu reeds geschied was, wanneer
zy aan onze werken arbeidden, een pond
ryst, en een stuiver daags te geven. Zy Als mdc

ontrentwilden ook, dat men hierby ’t maken
ndrevan lont aanhouden zou, en dat men
aaken.

wel een stuiver of twee op 't bosje meer
om de lieden aan te moedigen geven
mogt.

Ontrent dezen tyd had de Heer Land Van Out-

hoornsvoogd ook belast de houte vesting op
verderGoeli Goeli in een steene te veranderen;
vederva-

doch van Outhoorn, met - Coracora’s weer
1e1

keerende, was met de zelve ontrent Da

wan gestrand; hoewel ’er maar i soldaat,
en een Inlander, verdronken was. Hy.
op Honimoa weer t’huis gekomen, wierd
door den Koopmat, Abraham Ombgroe-
ve verlost, alzoo by als Capitein na Ban-

da vertrok
De Oost-Cerammers, wel gissende.

DeCcdat het hen gelden zou, zyn in Januar
ralaual na Goraim, twaaf mylen Oostelyke
wers.

gelegen, gevlugt, hoewel die van Kef-
fing nog op hun land bleven; doch de
Ceramlauwers, mede derwaards gevlugt,
hebben 4 man van de chaloep de Krab Ver¬

moordendood geslagen, en zig na Goram begeven,
verschei-mogelyk uit wraak, om dat deze cha-
de Neder¬

loep den 22 Januari een Macassaarse jonk lander,
op

1653.

Last ha-

rer Edei¬

reden
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opzenden
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1653. op Manaleka aan de wal gejaagd, vero-
verd, en in de grond geboord hadden.

Even zoo hebben deze moordenaars
ook Jacob Bornec, Koopman, en Fiscaal

in Banda, van Nova Guinea daar aange-
gierd , den 25 Januari, met 7 lieden
van zyn gezelschap; na dat zy hen twee
dagen zeer wel gehandeld hadden
schelmagtig op ’t strand van Kataloehi

vermoord.

Capitein Keller, gissende dat de Kef-
fingers, en die van Goeli Goeli , wel
haast mede derwaards vluchten zouden,

heeft hun stranden met ’t jacht Hitoe

en 8 Coracora’s bezet; doch wegens de
menigvuldige krcken aldaar konden de
onzen niet beletten, dat die van Goeli
Goeli ook na Goram de vlugt namen.

Verder liepen de zaaken den onzen
zeer tegen : want in Februari wierden
hen, met 8 Coracora’s op de wagt leg-
gende , door de Gorammers, die eene
lyn met de Keffingers trokken, 4 Cora-
cora’s door bloohertigheid der Inlanders

afhandig gemaakt, behalven dat zy nog
32 man, aan land uit moeskoppen ge
gaan, quyt raakten.

De Hoofden dezer Coracora’s deed de

Heer Landvoogd voor ’t gericht dag-
vaarden, dat hen verwecs om in vrou-
wen-kleederen (de uiterste schande voor

een Inlander) door de stad geleid te wer-

den, een jaar lang in de keten te gaan,
en 100 Ryxdaalders tot een boete te ge-
ven ; hoewel zy van de keten noch ver
beden wierden.

Voor Goram wierd de chaloep, de
Spreeuw, door de Gorammers overrom-
peld; waar door de onzen, geen uitkomst
ziende, den brand in ’t kruid staken, en
met 12 Gorammers in de lucht vlogen.
Die van Goruim hadden ook twee Ma-

cassaarse jonken met ryst binnen gekre-

gen, en hun strand met drie vastigheden
bezet.

Capitein Keller wierd mede zick, wes-
halven tot zyne hulp, of tot zynen ver-
vanger de Lieutenant Wouter Janszoon.
ter tyd toe, dat Capitein van Outhoorn
uit Banda quam, gezonden wierd.

Met de muiters op Boero hadden de

onzen beter geluk. De Heer Landvoogd
in Februari daar heen getrokken zynde
oversey met Sengadji Cowasa, wat best by
der hand te nemen, om die van Boero tot

reden te brengen. Cowasa nam aan ’t
werk met goo man te zullen onderne

men , zoo men hem vertrouwen , en
maar een duitsch officier met a soldaten

tot getuigen geven wilde. Men gaf hem
dierhalven zoo veel Manipeesen, Kelan-
gers , Bonoers en Amblauwers mede.
voegende hem ook den sergeant Klaas
Suyders en 2 soldaaten toe

Deze quamen den 7 Maart in Cajeli':
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bocht, en gingen van daar Zuid-waard 1658.

aan over land door veel moerassen, tot daar

Kimelaba Hasi, en de zynen, boven aan
de Rievier Woabbo lagen, en zich met
de Ternataanen, en Boeroneesen in een
groot dorp nedergeslagen hadden; doch
de onzen ’er op indringende , nam de
vyand de vlucht, gevende het dorp
daar niet veel in was, dan 1000 ledige
huizen, ten beste

De zwetser Cowasa quam agter aan,
voorgevende, dat hy ’t volk van agteren
had moeten aanperssen , dus licp alles
hier vruchteloos af, en zy keerden on-
verrichter zake na Manipa ; daar mer

anders Hasi zelf, nog dien eigen morgen
uit dat dorp gevlucht, gemakkelyk had
konnen krygen, als men het maar met ernst
gezogt had

Na dat Kimelaba Hasi, en Tico, on- Hafi, en
Tico,langs dus op de vlucht gedreven, en daa
doen omdoor van hunnen voorraad ontzet waren
ergtie¬

lieten zy door voorspraak van Cowasa on
nis ver-

vrede verzoeken. zoeken.
Hasi kreeg vergiffenis by een briefis

26van den Heer Landvoogd, maakte in

eerst noch wat uitstellen ; doch quam
enndelyk den 2 October aan ’t Kasteel in
gezelschap van Sengadji Cowasa, den Seng-
adii van Roemah Ite, OrangKaja Toways
van Cajeli, den Pati van lat, van Le-
liali, van Tagalissa, en van Ptolemata.

De Heer Landvoogd nam hem, en de
verdre Boeroneesen, op zekere Artike

len, die hier volgen, in genade aan:

Artikelen ende voorwaarden van Ontwer-
reconciliatie, volgens welke de van ver-

zoening,E. Heer Jacob Hustaart, Gou
met Ki-

verneur en Directeur over de
melahia

Provintie van Amboina, in na-Haf

me van de Vereenigde Neder-
landsche Oost-Indische Com-

pagnie , item als Stadhouder
van zyn Koninklyke Majesteit,
Kaitssili Mandarsjab , Koning
van Ternate, in genade we-

derom aangenomen heeft, na
hare rebellie, de Boeroneesche

OrangK ajas, Kimelaha Hasi.
Romoboni, Sengadyi Toeban, O¬

rangkaja van Lissiali, Papoe-
wa, OrangK aja van Llat, Oets-
man van Loepoe, Roepoe van
Ptolematta, Goer, ende Soe-
roes van Leliali, mitsgaders de

Simaus, en Pati’s van ’t gansch
Eiland Boero.

Eerstelyk , zoo zweerd, en verklaard

de Heer Gouverncur in qualiteit voorsz. in
t reguard van alle gemelte Orangk aja's te
ratificeren ende gestand te doen zyn E: brie-
ven van pardon, voor heen na ’t land van

Dd 2 Boe¬
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Boero afgeschikt, volgens teneur der zelver
haar luiden van alle rebellien, misdoen, en
hostiliteiten, die zy tegens de E Compagnie
en haren wettigen Konink Mandarsjah, zos
door aanleidinge van Kimelaha Madjira
als naderhand geperpetreerd hebben, par-
donnerende.

Mits welke zy gemagtigde Orangk aj-s
voorsz. dan ook voorharen wettigen Konink
Kaitsjili Mandarsjah, wederom aannemen,
aan den zelven, ende des zelfs erfgenamen
zverende, ende belovende alle trouw, ende
gehoorzaambeid tot in de dood, belydende
dat hem de volkomene heerschappye over ba¬

re landen ende volkeren uit souverainiteit
competeerd.

Zulx zy ook zweeren ende beloven van
nu voortaan geene potentaten, ’t zy Macal
saaren , Boetonneesen , of eenige ander-

natien, ook Madjira, ofte Calamatta, en
hare beveelen niet te zullen gehoorzamen.
ook met vreemde volkeren geen contracten aan
te gaan

Gelyk zy ook zweeren , ende beloven te
zullen zyn , en te blyven regte en waare

bondgenooten van de vereenigde Nederland-
se Oost-Indische Compagnie.

Iiem, geen anderen Stadhouder van Ko¬
ninx wegen te erkennen, ende gehoorzamen
als den jegenwoordigen Gouverneur, Jacob
Hustaard, en zyn E: toekomende nazaten

in Amboina.

Belovende aan de andere zyde den Heer

Gouverneur voorsz. haar voorsz. Orang-
Kayen met de baare in haar Mohhamme-

daans geloove ongemolesteerd te zullen laten.
Ende gemerkt ten tyde van dit contract

die van de negery Luciela nog niet zyn af-
gekoomen, maar als nog ongezind blyven.
zig ouder baren Konink te submitteren, 2oo
verklaren zy presente Orangk ayen voorsz.
die van de voorsz.: negerye , ende wie vor-
ders als nog op het land van Boero Rebel
is, neffens alle ’s Koninz, en 's Compa-
gnies vyanden, van ftonden aan voor hart
vyanden , zweerende , ende belovende, de

zelve met geweld te zullen helpen dwingen
Item, den Kimelaha Tico Radjab,

ende Baykole, by aldien zy binnen den tyd
van een maand naar heden geen pardon ko¬
men verzoeken , ende op Boero gevonden
werden, zoo het eenigzints mogelyk is, by
de kop te vaiten, en de E: Compagnie in
handen over te leveren.

Maar indien zulx niet wel konde te we¬
gen brengen, zoo hebben zy beloofd, ende
gezwooren , de voorsz. rebellen op Boero
nergens te admitieren, ofte plaatze te gun¬
nen, maar die als vlugtelingen te verstroyen
ende altyd te vervolgen.

Boven dezen allen zoo belooven zy dar
nog by dezen alle de negeryen, ofte het voll
van dien, die jegenwoordig op Cajeli, ofte
elders op ’t gansche land van Boero geplaatst.
ende gereconcilieerd zyn, te zamen te con¬
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gregeren , en onder een begryp slegts in cam¬
pons verdeeld metter voon aan de strand
van voorsz. Cajehi te brengen, zonder ven
daar buiten ordre van de Heer Gouvei-
neur te wyken, mits dat aldear t'haeres
verzckeringe door de E. Compagnie een
vesting, met Nederlands guarnizoen bevet,
zal werden gelegt.

Dog zal Toegis Oelo, zoon van den
Sengadji Toeban, met de Manipeesen, die
tot heden haar in Cajeli, ofte elders tot
Boero, hebben onthouden , wederom miet ey
woon naar Manipa keeren, en bare residen¬
tie nemen onder het campon van Toeban,

ende zal een ider OrangK ay , zoo als voor-
zegt is, geplaatst zynde, als subaltern hoofd
over zyn campon het gezag voeren, zonder

dat eenig Generaal commando by Kimclaha
Hass , onder den naam van Salahaccan,

ofte imand anders, op lyfstraffe, zal aan¬
genomen mogen werden; maar zal voorsz.
Kimclaha Hasi tot Boero woonen, als een

privaat perzoon
Ook en zal geenig Orangkay, in ’t par-

ticulier, of generalyk , t'zamen vermogen

eenige Macassaaren, Maleyers, of andere
vreemdelingen, op haar land te admitteren
maar by paresse van groote magt, die zy
niet zouden kunnen tegenstaan, zoo zul-
len , zy gehouden zyn, en blyven den
Heer Gouverneur daar van de weet te

doen, mits welke dan de Bocroneesen voor

vyanden verklaren, alle de Macassaaren,
ende alle alberenten van Kimelaha Madji¬
ra, ote Calamatta

Alle Macassaaren, Maleyers, Boeton-

ders ook Ternataanen , ende Makjanders
die van ouds haar op Boero mogten onthou¬

den, zullen in handen van de Ed. Com-
pagnic, ende van den Konink geleverdwer-
den, op dat de eene na Macasser, en de an-
dere naar Ternate werden gezonden.

Ende zullen in conformiteit van het contract

tusschen de E: Compagnie en de Konink
Mandarsjah aangegaan, alle nagel-boomen,
’t zy klein ofte groot, die op Boero nog mog

ten werden gevonden, moeten werden gerui-
neerd.

Mits welken zy voorsz. Orangk ayen,
dan ook zweeren ende beloven goede aanwy-
zinge van alle zoodanige vrugthoomente

doen, en gene te verzwygen, maar zelf, de

distructie te helpen bevorderen, blyvende ot
den hals geinterdiceerd eenige nieuwe aan¬
plantinge te doen, zulx zy Orangkayen
belooven niet by der hand te zullen neemen.

Gelyk dan mede niet gedoogt verden zal,
dat imand van voorsz. Orangk ayen, ofte
de haren tot eenige vreemde landeryen buiten

dit Gouvernement afvaaren, ten zy daar
toe van de Gouverneur in Amboina een
pas-brief verleend zal werden.

Dog zal de vaart naar Amboina altoos
vryelyk zonder pas-brief, of ten hoogsten on-
der een cedeltjen van ’t Nederlands Hoofd

der
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1658. der fortressen tot Cajehi gelicentieerd bly-
ven.

Alle slaven, ofte andere perzoonen, hoe¬
danige die mogen wezen, ’t zy uit de Mo¬
luccos, Amboina, ofte Banda, gevlugt,
en op Boero aangekomen, zullen onaange
zien haare excusen, die zy mogen komen
doen, strax aangevat ende met de al
lereerste occcsie herwaards tot, den Heer

Gouverneur gezonden werden, genietende
de Bocroneesen daar voor, slaven zynde
hoofd voor hoofd 10rcalen.

Alle grof geschut, hoedanig t mag we
zen, zal zonder vertoef, de E. Compag
nie in bewaring ter hand gesteld moeten wer
den , doch verklaren de Orangkajen, dat
al, wat zy van dat slag hadden, door Cala

matta is weggevoerd.
Eindelyk , ende ten laatsten, zoo hebbei

de voorsz. Orangkays, invoegen als die
van Hitoe, beloofd, ende beloven mits de-

zen, continucelyken vier perzoonen uit haar

luiden met vrouw en kinderen bier aan t

Kasteel te houden, ende te laten woonen,
de welkc alle 6 maanden door vier ander.

zullen mogen vervongen worden, ende nomi
neerd de Heer Gouverneur voor de eerste
die zullen hebben herwaards te komen, den
broeder van Kimclaha, Hasi genaamd, Ca-
pitein Laoet, den Sengadji van Loemai-
te, den OrangK ay van Ilat, ende Orang-
Kay Oetsman

Aldus gedaan in Amboina, in ’t Ka-
steel Victoria, dezen 4 October 1658.
was getcekend Jacob Hustaart, Antoni

van Voorst, A. Umbgroeve, Pieter de
Graaf, Abraham Verspreet. Ter zyden,
Kimelaha de Hasi. Roemaboine Seng-
adji Loemaite, Orangkaja Towaal,
Hoofd van Cajeli. Toesoclo, de zoon7oi-
van Sengadji Toeban, Pathua, Orang-
Kaja Lissiali Papoewa, Orangk aja llat
Oetsman , dito van Loepoe Roepoe,
Orangk ija van Ptolematta Joeri, O-
rangk aja Leliali Loeroesan , van dite
Simau, Pati van Talissen. Ter zyden
stond, t'oirkonde was geteekend, Philip du
Prcc, Secretaris. In ’t midden stond ge¬
drukt Compagnies zegel in rooden lacke
Nog lager stond, nota de volgende Orang-
Kaja’s hehben t accoord , bier voren ge¬
schreven, aan de stranden van Cajeli on-
derteekend, op den 2 November 1658.
Was geteekend, 't merk gesteld by Orang
Kaja Oetsman, ’t merk gesteld by Orang
Kaja Bara, ’t merk gesteld by Pati Lu-
ciela, 't merk gesteld by Capitein Laoet

broeder van Hasi, 't merk gesteld by Pat
Waysamma.

Haar Edelheden beschreven dezen Ki.

melaha Hasi by hun brief van den 15
November dezes jaars (kort op deze be
genadiging gevolgd als een der snoodste

guiten, en die met de muiters in Terna-
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te en in Amboina de gronden tot de laat-
ste beroerten gelegt, en dien de Heer
de Vlaming A. 1649 om zyne schelme-
ryen na de Moluccos gebannen had

Ook wilden zy, dat men hem daarom
te minder vertrouwen zou, om dat hy
uit den huize van Tomagola, en met een
dogter van den ontshalden Kimelaba Le-
liato getrouwd was, waarom zy ook best

oordeelden, dat, by aldien men met hem
tot een contract komen mogt, men voor-
al behoorde te bedingen, dat hy niet in
Amboina blyven, maar na Batavia ver-
trekken, en zich daar zou moeten op-
houden.

De Heer Landvoogd van Banda, A¬
brabam Weyns, was in Maart dezes aars

al in Amboina overgekomen , on me

den Heer Hustaart te overleggen, hoe¬
danig met die van Goram te handelen.
Na ryp overleg vond men goed (niet te-
genstaande haar Edelheden den 24 De-
cember dezes jaars geschreven hadden.
dat men dit nest ’t zy alleen, of wel met
hulp van den naasten Landvoogd, moest
zien te bemagtigen) om dit jaar hier niet
aan te tornen, om dat de volkeren, daar
byeen gezameld, wel 1200o man uitmaak
ten, en te meer, alzoo die van Ceram
Laoct, Keffing, en Goeli Goeli, zich
al in Januari voorleden, en in ’t begin
dezes jaars, by hen gevoegd hadden,
waar tegen zy nu de noodige manschar
niet byeen konden brengen. Weshalven
men bessoot maar alleen op hen te kruis-
sen, en hen door twee drie jachten of
schepen, die op hen waken zouden,
af te matten ; waar toe men uit Am-
boina ’t jacht Ens, en uit Banda ’t schij
Walcheren gebruiken zou, zynde de
Heer Weins van voornemen om met 't
schip de Angelier zelf eens na Goram te
gaan, om ’s vyands werken te beschou-

wen, en den zelven ille mogelyke afbreuk
te doen.

By des zelfs aanwezen alhier had men
den 18 Maart dezes jaars een zwart

brand, waar door de Nieuwe Kerk, twee
Predikants huizen, en wel 30 petakken,
afbrandden, waar op den 26 May nog
een andre brand ontstond, die 36 petak-
ken wegnam.

Den 23 Maart vertrok de Heer Weyns
na Banda, en den 10 April na Goram
met een Fluit, 2 jachten en chaloepen
hebbende 642 man, zoo soldaaten en ma¬
troozen, als borgers en Inlanders, by zig
By zyn komst vond hy den vyand meest
gevlucht, en by zyne landing wel wei-
nig tegenstand, doch ook geen genegen-
heid, om met ons te handelen; weshal-
ven hy alleen eenige kleene dorpen afliep,
en verbrandde. Hy bestormde den 23
wel de hoofdvesting, KataLoehi, een
halve myl van ’t Weststrand op een stei-
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len berg gelegen; doch alzoo die berg
zeer glad en slibberig was, en ’er een
groote slagregen byquam, moesten de on-
zen, schoon al tot aan de muuren van ’s
vyands vastigheid zoo verre genaderd, dat
zy ’er met granaaten inwierpen, en alles 'er
al in alarm en verwarring was , weder
vruchteloos aftrekken. Hy vertrok dier-
halven weer na Banda, zendende van Qut-

hoorn na Goeli Goeli om Keller te verlossen.

Deze, hier gekomen, bevond dat die
van Oerong en de nabygelegene dorpen
alle afgevallen waren, en dat zy een
Tinggang van ons weggehaald, en vyf
Hollanders doodgeslagen hadden, zyn-
de daarenboven zoo stout geweest, om

op onze vesting aan te vallen, en de
scheen-angels in brand te steken.

De Hitoeesen hadden verzogt hunnen
Landraad op Hitoe, doch niet aan ’t Ka-
steel, te houden. De Heer Hustaart ging
den 8 May na hen toe, en maakte hen

bekend, dat dit door haar Edelheden af-
geslagen, doch tot hun verligting noch
ingeschikt was, dat zy in de Regenmoes¬
son op Hila, doch in den droogen tyd aan
’t Kasteel, vergaderen, mits dat de O-
rangKaja’s echter hun vaste woonhuizen

aan’t Kasteel hebben, en houden zouden.

Capitein Keller, door van Outhoorn pas
vervangen, en ziek aan het Kasteel ge-
bragt, is in Juli overleden.

Ontrent dezen tyd brandde de Gabba-
Gabba Kerk, voorleden jaar gemaakt, af,

in plaats van welke de Heer Land-
voogd ecn nieuwe van hout, daar nu
noch de Maleytse Kerk staat, heeft la-
ten maken, die ook (gelyk wy zien zul-

len) tot de Regeering van den Heer Scha-
ghen gestaan heeft.

In October ging de Heer Hustaart met
37 Coracora’s op de Hongi-tocht, deed

Manipa eerst aan, alwaar hy over de 320
nagelboomen uitroelde. Van daar ver-
trok hy na Boero , daar hy een houte

pallissade-vesting, van 45 voeten in 't vier-
kant, met 4 punten lag, die hy Man-
darsjah noemde.

In dezen tyd quam de Pati van Lucie-
la of Lissela, ook af, die zich nu al var
Kimelaba Tico afgezonderd had; ook

verscheen nu Bongasari, jongste broeder
van Kimelaba Hasi, die mede vrede qua-
men verzoeken; doch deze wierden op
die voorwaarde aangenomen, dat zy Ki-
melaha Tico moesten helpen vangen. De
andre broeder van Hasi lag boven in 't
dorp Cajeli aan de koorts

Om Tico gevangen te krygen, zond
de Heer Landvoogd den Fiscaal, Abra-

ham Veripreet met den Pati Luciela, Seng-Kimelaha

Tico met adji Cowasa, en zommige andre Orang-
zyn huis- Kaja’s uit, die na eenige talmeryen den
gezin, ge Kimelaba Tico met zyn vrouw, en kin
vangen. deren, op ’t strand van Luciela en Bara,

NSCHE
gevangen kregen, en den 1 November 1658.
by den Heer Hustaard op Cajelibragten,
alwaar die Heer wel zyn woord ontrent

Na Bata-de beloofde genade houden wilde, doch
via ge

alzoo by tot ’t laatst toe hardnckkig ge-
zonden.

bleven , en gevangen genomen was
zond hy hem den 4 December na Ban-
da, van waar hy na Batavia gevoerd is.

Alle de kleene dorpen van Boero, al-
zoo hier nu alles in vrede was, quamen
zich om de nieuwe vesting nederzetten,
in welkc 4 yzere stukken nevens een
bezetting van 24 man, gelegt wierden.
Ook schikte men zich daar tot het aan-
queken van de ryst.

Daar op vertrok de Heer Hustaart den Boero¬

3 November weer na ’t Kasteel, bela-neese o-
stagiersstende den OrangKaja Oetsman, Pati I-
aan ’t Ka-

lat, Sengadji Roemab Ite, en den Capi
steel

tein Laeet Hasi’s broeder, hem te vol-
gen, om als Ostagiers aan ’t Kasteel te
woonen.

Die van Oerong, Quaus, en Erinama.

van hunne schelmstukken berou krygen-
de, en met reden vreezende dat het hen

nu gelden zou, quamen aan onze vesting
op Goeli Goeli, om de vrede te verzoe-
ken; doch zy verzonden hen na Banda,

alwaar zy voorgaven tot hunnen afval ge-
dwongen te zyn , alzoo die van Oost-
Ceram, en Goram hen overvallen , en
hun Orangkaja’s gevangen genomen
hadden.

De muiter Sinoos, als ook de Orang- 1616.

stouteKaja Kabori van Goram, uit het dort
Day, en die van Keffing, voerden wel taal-
een geheel andre taal, en zeiden vlak uit

geen vrede te willen maken, voor en al
eer de vesting Oost-einde weggenomen,
de bezetting verplaatst, en aan de Ma¬
cassaaren, en andre vreemdelingen, de
vrye vaart toegestaan was.

Daar op quam hier van Batavia een

ffaai ontzet van 4 schepen, 2 chaloepen.
en 4oo soldaten, waar van ’er egter 42
na Ternate, met de twee chaloepen, en

100 na Banda met een Fluit moesten ver-
zonden werden.

In’t begin van A. 1659 stelde de Hee Commii

Hustaart hier Commissarissen van huwe-farisser

van hu-lykze zaaken in, gelyk ook toen in Ban
welykseda geschied is
zaaken

Hy strafte in Januari ook Sengadji Co aangestelt

A. 1659wasa over menigvuldige geweldenaryer
Lu22aan de Kelangers, en anderen gepleegd

wegens
hebbende wel 13 vrye perzoonen als sla

gewelde
ven verkocht, en veel Kelangers met naryen
geweld onder zich getrokken, waar o-gestraft
ver hy gedoemd wierd alle die geroofde
lieden op vrye voeten te zetten , 120
Ryxdaalders boven dien te betalen, en

hem verboden noit buiten verlof na Ma-
nipa te gaan.

Ontrent dezen tyd, of wel den 13 De-

cember des verleden jaars had men Sinoos,
Orang-
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o11659. Orangkaja van Keliwaro, een dorr
dicmoos Goram , ook gevangen gekregen,

gevani- 17 aanmerkensweerdige artikelen beleed,
gen. en onder andere, dat de Ceramlauwers.

en Gorammers den 25 Februari voorle
den den Koopman , Jacob Bornee ver
moord, en dat de Macassaaren de cha
loep van den Ambonsen borger Pietes
Gilliszoon in de Straat Sapi afgeloopen
hadden

De Heer Hustaart vergaderde daar opDe ee
de Hongi in April, krceg 50 Coracora’su

byeen, die de zelve met Capitein Pau-d

ongi n. lus Andrieszpon Visscher voor dit zond
Gorain volgende zelf van Honimoa, met welkc

liy den 13 April voor Goeli Goeli quam;
doch had noch 8 Rhec-zeils, 2 chaloe

pen en 532 soldaaten by zich. Hy ver-
deelde de zelve in 8 Compagnien, en
stelde daar over als Hoofden den voor

noemden Capitein, en van Outhoorn.
Hier van daan vertrok de gansche Vloot

na Goram, en verscheen voor de vesting
Katoeloehi, daar zich de vyand zeer vast

gemaalt had
Terwyl Capitein Visscher op Goeli

Goeli was, had hy de houte in een stee-
ne vesting veranderd; doch door een fel-
len wind den 4 Mey 4 Coracora’s verlo-

ren, op welken dag wy in de Ley ook
de Fluit, de Trouw, daar ten anker leg-

gende, verloren hadden.
In Juni wierd in Amboina weer een

Nage¬
groot getal nagelboomen aangeplant. Debonn

engroote doipen van Leytimor moestengeplant

8000, de kleene vooo, en die van de
kust Hitoe tot Alang toe 4çooo aanplan-

ten

Men zeide ook, dat de Bocroneesen

van Tomahoe, niet tegenstaande zy met
ons nu recds bevredigd waren, een be¬
zending en verzoek van onderstand aan
den Koning van Macassarzouden gedaan,

en verzogt hebben, zoo by noch iet in
den zin had, dan ten eersten te moeten
komen ; doch dit waren maar geruch

ten.

Den 1 Juni quam de Moluksc HeeiDe Mo
Landvoogd Simon Cos hier , om met den

n Heer Hustaart over zaaken van belang te
spreken.

HeerCo
Haar Edelheden hadden den Opper-

r

koopman , Willem Basling, na Macassar
gezonden, om te zien, of men met dien
Vorst ook op zekere voorwaarden zou

konnen handelen; doch, die daar toe niet

te bewegen zynde, quam die Heer on
verrichter zake in Amboina

Ondertusschen vertrok de Heer CosDe Hec

Hustaart, den 13 Juli met 12 Fluiten weer na Ter
miet de nate, en de Heer Hustaart tegen de stille
Hongi n

tyd na Goram. Hy zond ; schepen, enGorain.
5 Compagnien soldaaten vooraf, en volg
de zelf den 23 Scptember met 36 Cora
cora’s, en 142 soldaaten langs Cerams
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1659.Noord-kust, brandende Waroe en Ra-

rakit af, dat de onzen, den 16 October
voor Wayen op Goram gekomen, ook
de dorpen Sapabora, en Kataloehi de-
den. Ondertusschen was de Hongi tot
44 Coracora’s aangegroeid, waar by nog
45 schepen, en kleender vaartuigen, uit
Banda quamen.

Men quam den 24 dito voor Ayneika
en zond de sergeanten, Ditlof van der Beek,
en Richard Harmenszoon met 300 zwar

ten, om den weg van Kataloehi te bezig-
tigen alwaar eenige schermutzelirigen
voorvielen. Men veroverde een van hun-

ne vestingen, kreeg veel gevangenen, en
vond goed de geheele Oost-ku’t van Ce-
ram, van Keffing af tot Rarakit toe, te
bezetten. Daar op vertrok de Heer

Landvoogd met de Hongi, hoorende dat
Baycole, Madjira’s halve broeder, de Eoe
ronecsen weer ophitste om af te vallen.

't MorrenDie van Hitoe begonden in Decem-
t der Hi-ber te morren, over dat zy wegens

toeesen
Obywoonen van den Landraad gedurig

over den
ver en weder verhuizen moesten, dockLand-

raad.ge-de Heer Landvoogd drong met
weld door, dat zy noch een half jaar aan
het Kasteel moesten blyven

A. 1660 ordonneerden haar Edelhe-

den, volgens schryven van den 22 Decem-
ber 1659, dat men den Bocronees verder
tot het aanteelen van ryst aanmoedigen
en dat men ’t last in 't eerst tegen 40
Ryxdaalders, en de padi lof ryst in de
bolster) tot 30 Ryxdaalders van hem aan-
nemen zou.

DeKoDen 25 Februari quam hier de Ko-
ning vannning van Batsjan met 2 Coracora’s,
Batsjanmet zynen Capitcin Laoet, of ZeevooN
hier zon-

Kaitsjili Paunoesa, om zyne landen te be
der pas.

zien; doch alzoo hy geen pas had, en
te trots geweest was, om die van den Mo¬

luksen Landvoogd te verzoeken, moest
hy onverrichter zake weer vertrekken.

Zyn Zeevoogd speelde ondertusschen
op Hatoewe niet weinig den meester
vervoerende wel 20o menschen van daar

EnKaitdie hy in Ternate verkogt; naderhanc
siili Pau¬die lieden wys makende , dat de Hecr
noessa naCos in Ternate hem als Hoofd van Ha-
Batavia

toewe, Toelesey , Ptolemata, en meer gezon¬

den.andre dorpen aangesteld had ; doch op
de klagte van die van Hatoewe op den
26 October wierd hy namaals na ’t Ka-

steel ontboden, gevangen genomen, en
na Batavia gezonden.

In Februari quamen hier ; jachtien Van
Dam, envan Batavia met geheimen last ontrent
Truithet uitrusten van zekere Zeemagt onder
man metde Heeren van Dam, en den Opperkoop
een Vloot

man Truitman, als Hoofden der zelve
na Ma¬

om die van Macassar, die na geen redencassar ge-
schikt.luisteren wilden, tot vrede te dwingen

Die van Macassar, hier van bericht
bekomen hebbende, stelden zich daar

op
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alwaar zy zich op een zeer welgelegen 1661.op in postuur, versterkende hun stran-1660.
klip vast-, en een groote vesting imaak-den met veel borstweringen.
ten, die zy Solothay noemdenMen zond den Opperkoopman, Hen-

In’t einde van den stillen tyd ging de De Hon-rik ter Horst, met het jacht Arnemui-
Hongi egter uit, 32 Coracora’s sterk,giweerden , i chaloep, en 2 Compagnien sol-

ser-onder ’t oppergezag van Capitein Pau-daaten vooraf na ’t Eiland Serbite om
wa2rd

lus Visscher, en den Fiscaal Verspreet, vanalle zaken te beter te schikken ; doch rezorni¬
Noessalaoet voor uit gezonden, terwylden.alzoo dit tot de stoffe van Macassar be¬
de Heer Landvoogd met de overige Co¬hoord, zal ik alleen zeggen, dat men
racora’s nog wat vertoefde.tot het uitrusten der Vloot a maanden

Afval derZy verstonden onderweeg, dat alle dehier aan ’t Kasteel bezig was, dat zy in
Oost-Ce¬

dorpen beoosten Kellemoeri afgevallen20 schepen, 1064 Nederlanders, ver- innCrS ;
waarschynelyk door die van Ceram-Laoetdeeld in 19 Compagnien, en 370 In-
er toe gedwongen , en dat de dorpenlanders, in 5 Compagnien verdeeld, en
Dawan en Affan door hen reeds afgeloo¬in ’t geheel uit 3000 koppen bestont,
pen waren.welke den 12 May van hier na Macassar

Den 30 October schepte de Hongiverzeild is.
’t Keffings land rond, en brandde 'tHaar Edelheden schreven dit jaar ook,
dorpie Quaus af. Zy kregen hier ookdat zy ’t eens gegeven woord aan imand,
100 Alfoereesen tot hulp, die den vyandom geen reden wilden gebroken, en dat
al eenige schade toegebragt hadden.zy den Goramsen OrangKaja , Sinoos,

Die van Tobo waren ook in’t geberg-onwettig onder de vrede-vlag gevangen
te gevlucht, en hadden hun dorp ver-genomen, ook daarom zouden weder ge-
nzonden, en op vrye voeten gesteld heb-

Ontrent dezen tyd quam de Vloot vanben, zoo hy op Batavia niet overleden

Timor hier. Zy was den 22 SeptemberTico vry was. Daarom hadden zy Kimelaba Ti-
van Coepan met 7 schepen, 2 galjoots,gegeven, co , op dezen zelven grond, op vrye

en Hast te voeten gesteld, om dat hy op ’t gegeven en 3 chaloepen nevens aoo soldaaten
rugge- en veel Inlanders vertrolcken , na datwoord afgekomen was; en om die zelve
zonden.

zy aldaar eerst het groot dorp Loeln,reden wierd ook Hasi met de zynen te
op Roti gelegen, den 18 October vero-rug gezonden.

Haar Edelheden hadden ook Capitein verd, soo lieden gedood, en 49 gevan-
Jonéer met zyne soldaten opgekomen genen bekomen hadde.

Twar¬Den 27 November was hier wederzynde, afgedankt en betaald, doch twyf-
zware brand, en door dien alle de petak-borand.felden, of hy egter een tocht na Am-

boina, en Manipa doen zou. Zy belastten ken der Chineesen maar van Gabba Gab-

dat hy, zoo hy overquam, aan ’t Kasteel ba planken, en Atap waren; brandden
zy alle gansch af, doch hen wierd ver-blyven, en zoo hy maar iet deed , dat
boden diergelyke weer op te bouwen,men hem weer na Batavia zenden zou

en gelast die voortaan van Iteen te ma-Over Abdul Rabbman, of Intsjeh Tay
ken.schreven zy, dat, schoon zyn gezag op

de kust van Hitoe zeer aangroeide, het Om verdere geschillen tusschen de in- Delan

egter vooreerst noch best was, hem niet woonders van Manipa voor te komen, den op
Manipavond de Heer Landvoogd goed ider zynte lichten, maar hem, alzoo hy zich in
verdeeld.byzonder deel aan te wyzen.den laatsten opstand wel gedragen had,

Vrdrdaar te laten. Den 3 December liepen de Oost-Ce-
routheidMen vernam in den regen-tyd dezes rammers Erinama af, verbrandden hetGeogit
der Oost-

aars een groote en buitengewoone droog-Aeoriggie a dorsten tot voor de vesting Oost-einde
Ceram-

hier. te, die groote schade aan de vrugt-boo- verschynen, stekende zelf de scheen-an mers.

men dede. gels ’er af in brand.
Die van Goram , door den honger ge- Men vond ook goed op Keda Keda HouteStaat der

Vambaeen houte Wambays te leggen, daar zyperst, moesten zich verdeelen, zoo datCcraen-
op Kedade Keffingers en Ceramlauwers weer na mede op aanvielen, eer het klaar wasmers.
Tedahun oud land vertrokken, en de Ceram- doch wierden ’er wat gevoelig afge¬

mers sloegen zich by Keda Keda neder, weerd.

DER¬
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DERDE HOOFDSTUK.

A. 1661 maken de Oost-Cerammers vrede. Contract der zelve. De vesting Oost-
einde afgebroken. Bolting op Hila vermoord. De Landraad van Hitoe A. 1662 na
Hila verplaatst. Radja Sahoelau met ons bevredigd. De Heer Cos zeventiende Land-
voogd. Cosburg op Boero gelegt. Contract met den OrangK ija van Hoekonalo A.
1663 gemaakt. Schepenen afgeschaft. En de Hitoeese Landraad afgeschaft. Cos
Commissaris der drie Oosterse Landvoogdyen A. 1664. Contract met de Koningen
van Sahoclau, en Somict, door hem gemaakt. De Heer de Jong gezaghebber bier.
De Heer van Dam agttiende Landvoogd. Geval omtrent zyn bruid. Zyn vertrek A.
1665, en de Heer de Jong weer gezaghebber. De Heer Marville, negentiende Land-
voogd A. 1666, die als zeer quastig beschreven wierd. Zyne mocjelykheden met D. Ca-
ron, van den Bolk, de Heer de Jong, en Rumphius. Contract met de Alfoereesen
gemaakt. Zyn verdre buitensporigheden, en dood A. 1667. ’t Planten der nagelboomen
gestaakt. De Siad Ambon in wyken verdeeld. De Heer de Jong, President in Ter-
nate gemaakt. De Heer Cops laat hier de Heer Hurdt als gezaghebber. Quade grond

tusschen die Heeren. De Heer Commissaris Speelman bier. Zyne verrigtingen. Van
den Bolks klagte, en goede getuigen van den Raad van hem. Een barm aan t Kasteel
gebragt. Eisch des Konings van Batsjan afgewezen. Orangkajen-seest hersteld. De
Raad van Juslitie versterkt. Penningen, door zyn Edelheid vitgedeeld. Contract met
die van Haja. Contract tusschen die van Lissabatta, en tusschen den Koning van Sahoe-
lau A. 1668. De meeste zaaken, by de Heer Speelman besloten, door haar Edelhe-
den goedgekeurd. Aan wie de vaart hier verhoden. Verdre bevelen ontrent de speceryen,
en andere zacken. Stoute daad van die van Lebelehoe, De Heer Cops twintigste
Landvoogd hier, en de Heer Hurdt in Banda. Zyne moeite met de Heer Francx, en
zyn geval met Du Praat. Zyn groote baatzucht. Hy staat Clooster in een quade zack
voor. Wat werken lay hier heeft doen maken. A. 1670 de Hongi-tocht scherp belast.
Last ontrent de nagelkoomen. Verdre behandeling van Cloosters zaak A. 1671. De
Heer Francx President in Teinate gemaakt. Clooster onrechtveerdig vry gesproken.
Francx na Batavia. De Heer Hurdt Commissaris, en eenentwintigste Landvoogd.
De Heer Cops van zyn ampt afgezet, en na Batavia opgezonden.

Artikelen ende vreede gemaakt 2.

tusschen de Heer Jacob Hu- Waar op gemelde Heer Gouverneur in
den name als vooren, om verdere bloedstor-staart , Gouverneur der Pro-

ting te myden, haar al te zamen nevens ha¬vincie Amboina, nevens die

re onderhoorige , pardonneert.van zynen rade, uit den naame
van de Vereenigde Nederland-

se Oost-Indische Compagnie Mits zullen zy Orangkajen, ende bare
met de Orangkajen van Ce- onderhorige , voortaan de E. Compagnic
ram-Laoet, Goram, Keffing, als haren sonverainen Heere erkennen, ende
ende alle de negeryen benoor- gehoorzamen, gelyk de inrezetene van Ley-
den ende bewesten Goeli Goe- timor, Hitoe, ende de Uliassers.
li, die in de voorleden oorlog 4.
zyn begrepen geweest. Ende na de publicatie dezes zullen de in¬

voonderen van alle de bovengenoemde plaat-
zen, jegenwoordig zich by den anderen tot

ENhet jaar 1661 quamen die van Solitay onderhoudende  wederom woonen
gaan op zoodanige plaatzen, als zy voorCeram-Laoet en Keffing , den

oorlog moede werdende, eindelyk den oorlog hehben bewoond, gelyk die van
Goram tot Goram, die van Keffing totin de maand van Februari aan deA
Keffing, ende zoo voort.hand.

Het contract, waar op zy aangeno¬ 5
men wierden, luid aldus: Waar op dan de vestinge tot Solotay ge-

slegt zal moeten werden, ende niemand toe
gestaan aldaar te woonen.I.

Eerstelyk, de Orangk ajen bidden oot- 6.

moedelyk om vergiffenis van 't geen zy in den Ende by aldien eenig Orangkay, of ne-
vorigen oorlog bekennen tegens de E. Com- gery , jegenwoordig in deze begrepen, den
pagnie misdaan te hebben. inhoud van die artikelen weigerd na te ko-

A. DEel. VaN AMBOlNA. E e men,

1661.
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men , zullen de andere OrangKajen ende Compagnie uitkeeren vyfentwintig kloeke
negeryen gehouden zyn de zelve daar toe slaven, ende alle jaaren in den maardApril
te dwingen. 3oooo Atappen aan ’t Fort tot Goeli

Goeli leveren, waar van zy luiden de re-
Aan de Radja Kellemoeri, ende Ca- partitie onder malkanderen zullen mogen ma¬

pitein David, zal geen leed gedaan moe- ken.
ten werden , om dat zy niet begeerd heb- 17.

ben zich met dezen oorlog te vermengen. Ende vermits bevonden werd, dat zom-
8. mige van 's Compagnies onderdaanen in

Amboina, wegens geborge klecdinge, inhan¬Alle de OrangKajen , ende negeryen,
delinge van Sagoe voor den oorlog , eenigejegenwoordig in dit accoort begrepen, zoo

wel als hare onderhorige, zullen niet ver- schulden by de Cerammers hebben uitstaan¬
mogen elders verder om de West te va¬ de, zullen de Orangkajen ordre stellen,
ren, als na Amboina, ende Banda. dat aan zulke luiden betalinge zal geschie-

9. den, gelyk de Heer Gouverneur aanneemd
Zullen ook alle handelinge met de Ma¬ regt te doen aan de Cerammers, die van

cassaaren, Javanen, Maleyers , ende an- schulden , voor den oorlog gemaakt, iets op de
dere vreemdelingen, gehouden zyn af te Ambonsche ingezetenen hebben te preten-

deren.schaffen, zonder de zelve op hare stran-
18.den te admitteren.

10. Ende nemen de Orangkajen ook aan te
Ende , na Banda of Amboina vaaren verzorgen, dat die van Kelibon restitutie

willende , zullen die van Goram, Ceram- doen van ’t geld en goed, voor dezen in het
Laoet, ende andere negeryen om de Noord dood slaan van den Bandasen borger, Simon
van Goeli Goeli wonende , daar toe schrif- genaamd, geborgen.
telyke licentie vorderen by den sergeant tot Aldus gedaan , ende geaccordeerd int
Goeli Goeli commanderende. jugt Blommendaal, den 10 Februari A.

II. 1661. Was getekend , Jacob Hustaard,
Zullen ook uit Banda of Amboina gee- Didlof Verbeck , Luitenant Pietersz.,

ne speceryen mogen vervoeren, van nagelen, Govert Danielsz., Steven Foran, Klaas
of nooten, op lyf-straffen. Rutgens, Karel Louysz., Jan Nierman,

12. Willem van Zyl Secretaris ter zydet
Ten welken einde van daar t'huis keeren- merk gesteld by Oya, Hoofd-Orangk aja

de baare vaartuigen zullen moeten laten vi- van Kelebia Mahoeda, Orangk ay Kele-
siteren. boeboe Kayra van Imam van Coak, Tji-

13. li Orangk ay van Keffing, Dioemat O-
In het district van Amboina zullen zy rangkay van Kelewaroe, Giroe Orang-

met haar vaartuigen nergens mogen blyven Kay van Day, in ’t midden stond Com-
leggen, als aan ’t Kasteel, ende de vesting pagnies zegel gedrukt in rooden lakke.
Hollandia tot Honimoa.

14. De Heer Hustaart hier op zyn volk
Ende deuyle de Orangkajen klagen, weer byeen gezameld, en daar eengal¬

dat, mits ’t verbod van handeling met oot, en een chaloep in bezettinggela-
vreemdelingen, zy geen raad weten met ba¬ ten hebbende, om op de vreemde vaar
re Massoy, die tot hare groote schade onver¬ tuigen te passen, vertrok van daar, en
koft zoude moeten blyven , zoo neemd de quam den 19 Februari weer aan ’t Ka-
Heer Gouverneur aan,de Ed: Heer Gou- steel; dog gaf naderhand ordre, om de
verneur Generaal, en de Raden van In- vesting Oost-einde af te breken.
dia barent wegen te verzoeken, dat de zel- Sen 2 Maart wierd de assistent, Hen
ve Massoy in ruiling van kleeden by de E- rik Bolting op Hiladoor zyn eigen vrouw
Compagnie zal werden ingekoft tot zoda- en  slaven van Intsjeh Tay, vermoord, waar
nige pryzen als de zelve aan de vreemdelin- over de slaven na hun regterhanden ver-
gen plagt verkoft te werden. loren te hebben, onthalst wierden; dog

15. men versmoorde dit boos wyf in een vat
Alle slaven, uit Amboina, Banda en met water.

Ternate, de E. Compagnie, of bare on- Haar Edelheden belasten ook met na-
derdanen , toebehorende , ende tot Ceram, druk de nagelboomen alom op de vero-
Ceram-Laoet of Goram overlopende, zul- verde plaatzen wel uit te roejen; maar
len door de Orangkajen terstond aan de ser- die op Hitoe, en vooral op Leytimor
geant tot Goeli Goeli gerestitueerd moeten gelyk ook in de Uliassers weer sterk aan
werden. te planten. Ingevolge van dien heeft men

16. in October op Hoewamohels West-zyde
Tot erkentenis zullen de OrangKajen, van den hoek van Siel af, tot Hoelong,

in dezen gemeld , jegenwoordig aan de E. en Erang toe, wel 3000 jonge en oude
nagelboomen uitgeroeid.

A. 1662

De ve¬

sting

Oost-ein-

de afge¬

broken.

Bolting
opHila

ver-

noord.

1661.
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A. 1662 wierd de Hitoecsen toege-
1661.

De Land-staan hunnen Landraad op Hila te hou-
raad van den, alwaar den 13 Juni OrangKaja
Hitoe A

Boelan overleden, en Intsjch Tay en Ab-
1662 n4

dul Rabbman in zyn plaats gesteld is, aanHila

verplaatst. welken laatsten haar Edelheden , alzoc
zyn gezag daar groot was, bevolen nu
en dan een smal geschenk te doen, om hem
aan de hand te houden. Zy belastten ook

de drie houte Baricado’s op de kust van

Hitoe in steene te veranderen, in hoeda-

nigen stand de zelve gebragt zynde, zy
oordeelden, dat men dan die van Lebe-

lchoe en Oerien wel zou konnen mis

schen.

Men vond ook goed voortaan jaarlyks
alle de Orangkaja s eens braaf te onthaa-
len, en het Orangkaja’s feest in te stel
len.

Radja Vermits Radja Sahoelau zich ontrent
Sahoclau

15lezen tyd ook wat wrevelig toonde
met ons

het dorp Waumata afgebragt ; doch den
bevre¬

12 April is hy met ons weder bevredigd.digd.

Daar op heeft de Heer Hustaart, na zes

jaaren zeer loffelyk deze Landvoogdy be

stierd, en alles hier weer in rust gebragi
De Heen te hebben, zyn besticring den 7 Juli
L1 1662 aan de Heer Simon Cos, Extraor-
ventien

dinaris Raad van India, als zeventiendede Land
Landvoogd en bestierder van Amboinavoogd

overgegeven, en is nog dien zelven dag
met het schipde Walvisch na Batavia ver-

trokken. Hy verlangde zeer om Raad
van India te werden; doch de Heeren

in ’t Vaderland hadden het drie anderen

gemaakt, onder een verband van 3 jaren ;
ten toen ’er een van hen stierf, en zy

hem onder een verband van 5 jaar aan-

boden, zoo weigerde hy dat. Dit quam
van daar, dat hy veel ordres van de Heer
de Vlaming, hoewel met veel zedigheid,
afkeurde

De Heer Cos, tot Hoorn geboren,
was al een man van hooge jaren en grys,
toen hy hier Landvoogd wierd. Ook is
hy de eerste Landvoogd geweest, die
hier slaven by de E. Compagnie, doch

’er maar 17 had.
Het eerste, dat hy doen liet, was, datCt6u7

hy de steene Reduit in Cajeli’s bocht opop Boero

gelegt. Boero lag, en die Cosburg noemde, hoe¬
wel die drie jaaren daar na Overburg ge-

naamd is.
In dit jaar is ook 't collegie der sche-Schepe

nen afge oenen hier en in Banda afgeschaft, met last,
schaft. om maar een voornaam borger in den raad

van Justitie te plaatzen. Ook heeft hy
den 29 December een contract met den
Orangkaja van Hoekonalo van dezen in-
houd gemaakt.

Contract Wy, Simon Cos, Raad Extraordina
met den ris van India, mitsgaders Gouverneur en
Orang- Directeur over de Provintie Amboina, on-
Kaja van

der ’t beleid van de E. Heer, Joan Maat-Hoeko¬
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zuiker, Gouverneur Generaal, en deE.

byHeeren Raaden van India , verklaren
dezen, dat alzoo menigmaal groote moeite
en ongerief gehad hebben, om de brieven,
als andre kleenigheden van hier na de kust
van Hitoe langs de korte weg te schikken,
en zoo wederom van daar herwaards, waar
omme , en om zulx voor te komen, met de
negery Hoeconalo overeen gekomen zyn in
manieren naar besz.

Eerstelyk , beloofd de Heer Gouver-
neur, dat die van gemelde drie huizen van

’t jaarlyx scheppen der Corcorren, ofte
Hongi te volgen vry zullen zyn, ten ware,

de boogdringende nood op den vyand, of ee-

nige voorvallende gelegentheid, anders ver-
eist.

Gelyk ook met het breken van steen, en
t maken van kalk-ovens gezeide Orangkay,

en zyne onderhorigen op te leggen, gehandelt

werden zal naar de gelegentheid des tyds, en
discretie van den E. Heer Gouverneur.

Waar tegen den Orangk ay, Mattheus
Mendes, zal gehouden zyn, aan alle de
geene , die welke in de E. Compagnies af-
fairen van de Hitoeesche kuste na ’t Ka-
steel ende van ’t Kasteel weder na de drie
huizen moeten overgezet worden, noodwendige
praauwen en scheppers te beschikken.

Ook zullen de scheppers, de welke een sol-
daat na ’t Kasteel gebragt hebben, zoo lange
aan t Kasteel vernagten, tot dat de zelve
van den E. Heer Gouverneur weder gede-
pecheerd is , doch langer als twee nagten ver¬
toevende , zullen mogen naar huis varen
ende op de gezetten tyd weder komen.

Ook zullen die van de drie huizen gehou-
den zyn, indien iets (des E. Compagnies
affaires rakesde) van daar den korten weg
over naar Hitoclamma te dragen is , t

zelve te doen.

Om de particuliere besoignes van publicque
te onderscheiden, zal de Orangk ay ’t voorsz.
aan niemand presteren, die niet een brief-
ken met Compagnies zegel zal vertoonen,

behalven aan officiers, die in Compagnies
dienst overkomen.

Tot dien einde zullen die van de drie hui-
zen haar volk in quartieren verdeelen, en-
de diens quartier het is, in de zelve week
niet van de negery laten gaan, maar op al¬

le voorvallen van de Compagnie diensten
gereed te houden.

Hier voor zullen die aan de drie buizen
geene betalinge nog van de E. Compagnie,
nogte van hare dienaars afvorderen.

Amboina in ’t Kasteel Victoria, dezen

29 December Anno 1663. Wasgetekend,
Simon Cos.

De Hi-In zyn tyd is ook aan ider huisgezin
toeesebelast in den regen-tyd 20 nagelboomer
Land-te planten; en volgens last van haar E
raad afge¬

delheden wierd de Hitoeese Landraad nuschaft.
ook geheel afgeschaft, willende verder,

Ee 2 dat

166t.
nalo A.
663 ge¬
naakt.
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1662.en zwagerinnen 36000 Ryxdaalders1662. dat ider dorp zyne nagelen in 't byzon

meest in Ternate door den handel metder Ieveren zou.
Cos den Spaansen Landvoogd gewonnen, enHy is A. 1663 ook Commissaris der

Commif- drie Oosterse Landvoogdyen geweest, toen behield zyn gemalin nog wel 4 ton-
saris der nen gouds, zoo my zeker vriend berichtte,bezogt ook in dit zelve jaar Banda metdrie Oo-

die dezen Heer zeer wel gekend heeftdeze oppermagt.stersche
De HeerLand- Vooreerst nam de OpperkoopmanA. 1664 den 7 Januari maakte hy een
de Jong19993 Maximiliaan de Jong 't bestier als gezagcontract met de Koningen van Sahoelau,
gezag-dyen A. hebber over, tot dat de Heer Johan varen Somiet van dezen inhoud. hebber1664 Dam, Landvoogd van Banda, aan den hier

welke ten eersten kennis van zyn Ed.Simon Cos, Raad Extraordinaris vanCAttmeen
met de overlyden gegeven wierd, overquam.India, Gouverneur en Directeur der Pro-
Konin- In November voorleden, hadden haarvintie Amboina, doen te weeten, hoe de
gen van Edelheden ook belast, dat men zien zouKoningen van Somiet, en Sahoelau, voor
Sahoelau

die van Amblauw op Boero te plaatzen,ons gekomen zyn, en dat wy haar vereenigd,en So-

miet. om hen daar mede aan ’t voortteelen vanen bevredigd hebben, op dat zy in rust en
de ryst te gebruiken.vrede met den andren leven, zonder mal-

Ontrent de vesting van Loehoe bela-kanderen de minste overlast of geweld meer
stten zy, dat die tot bescherming van ’taan te doen, of aan hunne volkeren, ofte
Sagoebosch wel blyven; doch dat menaan iets anders, maar zullen in vrede met

den anderen leven , en indien by een van hun de Mooren van Ajer Sacoela, als zy geen
Christen wilden werden, wel ergens an-beiden, het zy wie 't ook, is dezen niet ag¬
ders verplaatzen kon.tervolgd en werd, maar in tegendeel den an-

Zy schreven ook met veel ontzetting,deren schade ofte overlast komen aan te doen,
ofte aan eenige vrugt-boomen in des zelfs lan¬ over dat de aanplanting der nagelboo-
deryen, zoo zal de E. Compagnie met al- men niet wel geslaagd was; waar van zy
le haare magt den gene, die de schade gele- de misslag toeschreven, om dat het door t
den heeft, te hulpe komen, bestrydende , en geheel dorp gedaan was; weshalven zy
verdelgende den contraventeur van deze onze dat nu door ider huisgezin begeerden ge-
ordre , tot dat 'er geen taal of teeken van daan te hebben. Zy hadden in 't vorige
hare negery ofte van hunne namen meer ge- jaar maar 49013 ponden bekomen, daar
hoord zal werden. Onderstond aldus veree- de Inlandsche handel alleen ten minsten

nigd Amboina in ’t Kasteel Victoria den 150000 ponden nagelen vereischte, zon-
der het Vaderland te rekenen; weshal-7 Januari 1664. was getekend, Simon Cos.

ter zyde onder Compagnies zeegel in ro0d. ven ’er op gepast moest werden, dat
lakke gedrukt stond, ter ordre van gemelde men in geen verder verlegenheid ge-

raak te.zyn Ed., en was geteekend Nicolaas Mac-

quelin, gezwore klerk. In Februari verscheen hier de Heer DeHeen
Johan van Dam uit Banda, een lang, en van Dam

agtiendeNiet lang daar na kreeg de Heer Land- schraal Heer, en ontrent veertig jaar oud
Land-voogd Cos een toeval aan zynbeen, waar Hy was van Utregt geboortig, en be
voogd.van hy den 24 Fcbruari 1664 quam te kleedde het ampt van Extraordinaris Raad

sterven. Voor zyn dood heeft hy nog van India, nevens dat van Landvoogd en
een grooten dienst gedaan, met aan te bestierder bevorens in Banda, doch nu
wyzen, dat onder de nagelen, die de bor¬ van A. 1664 alhier, zoo dat wy hem hier
gers en Chineesen al zedert A. 1663 van nu als agtiende Landvoogd en bestierder

den Amboinees vry in koopen mogten, van Amboina laten volgen.
en dan aan de Compagnie leverden, zeer GevalZoo ras hy hier gekomen was viel zyr

mtrentveel steentjes gemengd waren, zedert oog op de weduwe van den Heer Cos
zynwelken tyd dat inkoopen by ider een ver- die hy ook zoo verre wist te brengen

bruid.
boden, en het besluit, ten tyde van de dat zy zich zaamen verloofden en met den
Heer Commissaris de Vlaming genomen, anderen verspraaken, dat zy voor af na
weer ingetrokken wierd. Batavia gaan, en hy haar, zoo ras het

Hy liet groote middelen, en een wak mogelyk was, volgen zoude, om haar
kere en ryke weduwe na, van welke wy daar te trouwen. Hy schreef daar
onder de stoffe van Ternate reeds ge- over ook aan zyn Edelheid, den Heer

sproken hebben, en in 't vervolg nog Maatzuiker, zyn byzondren vriend, be-
zullen spreken. velende hem zyn bruid met allen ernst,

Hy was de rykste van alle de vorige en met verzoek van haar doch alle hulp
Landvoogden. Behalven dat zyn gema¬ en beleefdheid te willen bewyzen.
lin behield, maakte hy zyn broeder tot Hy deed het ook: want hy namze in
Hoorn 160oO Ryxdaalders, aan zyn vrien- zyn huis, en, schoon hy al vry oud was,
den, by den Turk zynde, 10000 Ryx zoo beviel zy hem, jong, ryk en fraey
daalders, en aan den armen van Hoorn zynde, zoo wel, dat hy haar in Augustus,

zoo als zy met 't eerste schip op Batavia ge-6ooo Ryxdaalders. Aan zynvier zwagers
komen
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1665. komen was , tot zyn vrouw nam , be
wyzende dus haar den grootsten dienst,
die hy haar doen kon, gelyk wy dat el-
ders, en daar by het misnoegen van haren

Bruidegom, den Heer van Dam, aange-
haald hebben.

Dit geval is oorzaak geweest, dat de-
ze Heer, die dit in ’t laatst van dit zel-
ve jaar met de chaloepen der borgers al
te weten quam , geen lust had langer
hier, of in Indien te blyven ; waarom
ook by zyn tyd hier weinig, dat opmer-
king verdiend, voorgevallen is.

Hy vertrok den laatsten Juli 1665.Zyn ver-
trek A. latende het gezag aan de Heer Maximi-
1665, en liaan de Jong, die dit tot de komst van
de Heer

den volgenden Landvoogd behield.de Jong
weer ge- In Januari A. 1666 verscheen hier de
agheb Heer Pieter Marville gewezen geheim-
br. schryver harer Edelheden, als negentien-
De Heer

de Landvoogd en bestierder in de HeerMarville,

van Darms plaatsnegen-

tiende Hy was een Heer, kort en mager, en
Land-

ontrent vyftig jaren oud, quastig van hu-voogd A
meur, en een korzelig, en zeer netelig1666.

Die als man, die byna met geen van zyne on-
zeer qua- derhoorige bedienden overeenkomen
stig be¬

kon, en met veelen der zelven groote moe-
schreven

elykheden gehad heeftwierd.

Hy heeft groote geschillen met den
Predikant Caron, en den zelven een lan-

gen tyd in ’t Kasteel gevangen gehad.
Om dat de Koopman van Honimoa,

Daniel van den Bolk, 14 bhaar nagelenTyne¬
moeje- aan overwigt op aao bhaaren had, zoo
lykheden beschuldigde hy den zelven, dat hy dat
met D.

geld moest gestolen en den Inlander ontCaron,
houden hebben, niet overwegende, datvan den

Bolk, de de nagelen alle vogten na zich trekken.
Heer de Hy liet hem daar op door den Fiscaal van
Jong, en

Zyl in rechten betrekken, en wist hetRum-

by den Raad van Justitie zoo te draejen,phius.

dat hy afgezet, en binnens kamers ge-
doemd wierd van al zyn goed vervallen
te zyn, moetende ; voor de E. Maat-
schappy ; voor den Fiscaal, en ; voor
die van Honimoa blyven; doch hy wierd
naderhand op Batavia hersteld, en Koop-
man in ’t graan-pakhuis gemaakt.

Op de zelve wyze handelde hy met
zyn twecden perzoon, den Heer Maximi-
liaan de Jong, die nu al ettelyke maalen
gezaghebber geweest was, haar Edelhe-

den veel genoegen gegeven had, en van
velken hy zelf had moeten bekennen,
dat hy by zyn komst de Landvoogdy in
allen declen wel aan hem overgegeven
had.

Hy, die dog niet rusten kon, of hy
moest het tegen imand gaande hebben,
beschuldigde den Heer de Jong, dat hy 2
3 palcken blaauwe bafta buiten de win-

kel laten verkoopen, en op ider stuk een
schelling gewonnen had. Hy zettede
hem daar over buiten zyn ampt, en zond
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hem (dwingende hem daarom te verzoe¬
ken) na Batavia met zulkeen zware be-
schuldiging, als of by den hals verbeurd
had; doch vreezende dat hy hem niet
genoeg beschuldigd had, zoo voegde hy
er nog een tweede zaak by, dat hy, op
460 bhaaren nagelen, 5 bhaar overwigt
gehad had; waar over hy hem, by zyn
aanwezen alhier, door de Inlanders met
een verzoekschrift had doen aanspreken,
hoewel dat daar na ook weer gestremd
wierd; doch hoe deze zaaken haar E-
delheden voor quamen, zullende wy wel
haast in in 't vervolg onder A. 1667
zien.

Deze Heer de Jong wierd vervangen
door den Heer Rumpbius, doch dien liet
hy A. 1666 in ’t Stadhuis zetten.

Dat het dezen Heer Landvoogd al
lang in't hoofd gescheeld had, bleekuit
vecle gevallen, zynde het volk te bekla-
gen, dat egter door zulk een Heer ge-
regeerd werd, alzoo Hy, volgens zyne
volstrekte magt, alles zoo wel na zyn zin
doet, als een Heer van verstand, zynde
die van den Raad al zoo weinig in staat
om hem in die gesteltenis, als om een
verstandigen en bezadigden Landvoogd
tegen te spreken, ten ware zy te eer
wülden bedorven zyn.

Ontrent deze tyd heeft hy echter ook
een contract met den Alfoereesen Koning
van Sahoelau gemaakt, van dezen in-
houd.

Pieter Marville, Gouverneur en Di-Contract
recteur over de Provintie, en quartieren met de

Alfoeree-van Amboina, onder het beleid van den E-
sen, en

Heer , Joan Maatzuiker, Gouverneu
Radja Sa

Generaal, ende de E: E: Heeren Raadenhoelau

gemaakt.van India, allen den genen, die dezen zul-
len mogen zien ofte lezen, saluit, doen te
weten, dat de inwoonders van de negry Lis-
sabatta, onze vrienden en hondgenooten, ons

geklaagd hebben, dat zy van Radja Sahoe-

lau, of zyne onderhorigen, dagelyks gequeld,
en zoodanig met rooven, en moorden over-

vallen wierden, dat zy onlangs 20 mannen
verloren hadden, en genoodzaakt waren te
vluchten, en van woonplaats te veranderen,
waarom wy ook goed gevonden hehben den
Gnatohoedi van de Mardykers , Louis
Gomes, die met een gedeelte van onzeCor-

corren-magt op de Papoewa’s uitgegaan
was, te belasten, dat by daar na zoude ver¬
nemen, en by aldien Radja Sahoelau, ofte
zyn onderhorige voornoemd, na geen reden
en wilde luisteren, maar met bare roveryen
ende moorden voortgingen, de gemelde in¬
voonders van Lissabatta als dan licentieren,
om geweld met geweld te wederstaan, en
haar ongelyk te wreeken waar opgevolgd
is , dat de gemelde Gnatohoedi met zyn by-
hebbende macht aldaar in ’t land gevallen

Ee 3 is,
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is , ende negry Cole, die zy meenden onder

den Radja Sahoelau te behooren, ende al-
waar zy ook groste tegenstand vonden, heb-
ben vermeesterd, en ontrent 67 perzoonen
dood geslagen, en 2   gevangen herwaards
gebragt vindende daar in onder anderen,
een hoed en sen roode rok, die men geloofde
dat de Compagnie voor dezen tot een teken

van vrurdschap aan Radja Sahoelau ge¬
schonken hadde, mitsgaders een contract van
vreede tusschen de respective Radja’s Sahoe¬
lau, en Somiet, door bemiddeling van on-
zen voorzaat de Heer Gouverneur Simon
Cos, hoogloffelyker memorie albier in dato

den 7 Januari 1664 gemaakt, en beslooten

zynde door gemelde Heer Gouverneur gete
kend, en met Compagnies zegel bekragtigd
waar inne expresselyk gestipuleerd staat, dai

by aldien de een den anderen eenige schade of
nadeel in zyne landeryen, ofte vrugthoomen
quamen te doen, als dan de Compagnie
met al bare magt den beledigende belpen be¬
stryden, en verdelgen zal, dat 'er geen tee-

ken van hare negryen of naamen, meer ge-
hoord zal werden , dan alzoo den Radj-
Sahoclau meermalen genoemd, zynde een jon¬
ger broeder van den Radja, die jongst over
2 jaaren overleden is, en in des zelfs plaats
en regeringe gesuccedeerd, alhier aan ’t Ka-
steel verschenen is, zeggende geen kennisse
te hebben van al t geene, hier vooren is ver-
haald , zelfs ook niet van 't voorsz. contract,
doende ons met eenen aanwyzen, dat de ge-
ruineerde negerye Cole wel gehoorde onder

zyne jurisdictie, maar dat daar over com-
mandeerde een ander magtig Orangkay ge-
naamd Abussee, meinende ook daar en bo¬

ven, dat deze negerye Cole geen schuld en

hadde aan de schade, by die van Lissabatt-
geleden, maar wel twee andere negeryen op
de Noord-kust van Ceram, wat nader b-
de zeckant gelegen, met name Roemaela
ende Hatoenoeroe, alzoo zy zulx wel meer

gepleegt hadden, en daar door onder de land-
zaten aldaar vermaard uaren, zoo is t dai
wy den gemelden Radja Sahoelau daar in
volkoomen geloove geven, na vrundelyke be¬
weginge en goed onthaal weder na zyn lana
gedimitteerd hebben, hem ter hand stellende
een contract tusschen Radja Sahoelau en
Radja Somiet gemaakt, en hier vooren
meermalen aangehaald , 't welke wy mid.
dezen approbeeren.

Voords beloofd Radja Sahoelau, dat hy
die van Roemaela, en Hatoenoeroe zal
trachten te disponeeren, ’t zy in der minne

ofte met macht van wapenen, ten einde zy
eenige van hare voornaamste OrangKajas
herwaards zenden, om haar over de voorsz.
everlast aan die van Lissabatta gepleegd
voor ons te koomen verantwoorden

Ende dat hy ook alle andere, die de Com-
pagnie, ofte haare onderdaanen ende bondge-
nooten eenigzins beledigen, het zy dat zy
op t land van Ceram woonen, ofte aldaar

SCHEN
van buiten aankoomen, ende in het bezon¬
der de Macassaaren, ofte haaren aanhang
na zyn vermogen tegenstaan verdryven en-
de verdelgen zal, ook des verzocht zynde
de E Compagnie zoodanige macht van volk,
mitsgaders lyf-tocht en wapenen leenen, en-

dede laten gebruiken, zoo , ende daar t
tCompagnie goed, ende nodig agten zal,

zy te water of te lande , mits trekkende
daar voor alzulke erkentenisse ende belooning.
als de Compagnie aan andere Inlanders
hare onderdaquen in Amboina gewoon is te
doen

Ende beloofd de Compagnie aan de an¬
dere zyde den gemelden Radja Sahoelau
en zyne onderdanen in haare bescherminge
te nemen tegen allen, die hun eenig leed
zouden wislen aandoen , wanneer nédc-

zen ons diergelyke klachten mogten voor-
komen van die van Lissabatta, ofte an-
dere onze vrienden, ende bondgenoten hier

te lande , wegens eenige overlast, of ge-
weld, hun van Radja Sahoelau, ofte zy-
ne onderhorige aangedaan , ofte gedreigd,
zullen zwy, voor en al eer ’t zelve te ge¬
looven, hem Radja Sahoelau herwaards

ontbieden, om hem daar over te hooren

spreken ende zal gemelde Radja ook als
dan gehouden zyn zyn officieren, na dat
wy ’t zillen goed vinden te behooren, tel-
kens over te doen komen, tot bekragtinge
van het welke en betuiginge van sen op-
regte meining in dezen, nemen wy tot ge¬
tuigen van onze oprechtheid den alderhoog-
sten, eenigen en eeuwigen Godt, die He-
mel en aarde , met al wat 'er in is, ge¬
schapen, ende gemaakt heeft, Amen.

En hebben dit met onze handteekenin-

ge bevestigd. Amboina in ’t Kasteel Vi-
ctoria den 27 Juli 1666 was geteekend,
Pieter, Marville , en ’t merk van den

Radja Sahoelau. Ter zyden stond, ons pre-
zent, G. E. Rumphius , en Francisco
Hatoelay , schoolmeester op Elipapoetch.
Onder stond Compagnies zegel in rooden
lakke gedrukt, en lager stond geschreven
ter ordre van de Heer Gouverneur, was
geteekend, Jacob de Jong, Secretaris.

Vooral nogtans gaf hy van zyne quade
Zyn

gesteldheid des hoofds en der zinnen na verdre
de dood van zyn gemalin blyken, alzoo buiten-

sporighe-hy zoo dwaas was, van zich op zyn ziek-
den, en

1bed met een Castice, een trompette. dood A.
dochter, te verloven, waar van ook het

1667.

eerste gebod ging , doch het tweede
wierd door den Fiscaal van Zyll, toen ook
Preses van de Weeskamer, gestuit, waar

op hy kort daar na A. 1667 den 10 A¬
pril, dezelve echter getrouwt hebbende
stierf

De Inlanders zeiden, dat hy, en zyn
gansch huisgezin kort na den anderen
gelyk waar was) gestorven waren, al-
leen daarom, om dat hy eenige slangen,

die
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1667. die hy in zyn wooning vond, gedood
had ; doch ik geloove, dat zy hem, en
alle de zynen, om dit zeggen te bewaar-

heden, een papje gekookt hebben, waar
van hy zoo gek en narrig geworden, en
ook eindelyk met alle zyne huisgenoo-
ten, zoo kort aan den anderen, gestor-
ven is.

Hy heeft in zyn leven daar niet veel
goeds, maar wel groot quaad aan velen.
en byna niets, dat verdiend aangetekend
te werden, gedaan.

Egter schreven haar Edelheden den 23t Planten

der nagel November 1666 herwaards, dat zy, op
boomen advys van dezen Heer Landvoogd, met
gestaakt de aanplanting der nagelboomen goed ge-

vonden hadden een jaar of twee op te
nouden, mits dat men egter de reeds ge-
plante boomtjes wel waarnam. En zoo
men al schrale gewasschen krygen mogt,

dat men dan wel eenige nagelboomen, op
Hoewamohel of Manipa voortkomen-
de, kon laten in wezen blyven.

Ook belastten haar Edelheden toen.

den Inlander wel en minnelyk te han
delen, en hen, voor ons werkende, 2

in de plaats van 1 pond ryst, en 2 stui-
vers daags, by vesting-werken toe te leg-
gen, om hen daar door zoo veel lustiger,
en genegener tot ons te maken.

De Stad In dit jaar wierd ook de Stad Ambon
Ambon wyken verdeeld, en daar toe Wykn
in wyker meesters besteld.
verdeelt De zieken hadden tot dezen tyd toe ook

hun ordinair randzoen, en een schelling

daags in ’t ziekenhuis verteerd; dogdaar
was nu goed gevonden, dat ider zieke
voortaan zyn halve gagie voor kost en
drank by een schaftmeester in dat huis

vertceren zou.

Zy keurden ook goed het aanstellen en
houden der negotie-boeken op de buiten-
plaatzen, begerende jaarlyks vooraf ook
te weten, hoe groot men giste dat het

aanltaande nagelgewas vallen zou, om
daar van na ’t Vaderland ook kennis te

geven.
ver den Opperkoopman, Maximi-Ordre

ontreni liaan de Jong zeiden zy, dat het scheen
verschei als of de Landvoogd zich niet veel aan
de andre

den Opperkoopman had gelegen gela-
zaaken

en, daar hy nochtans by de drie vorigegegeven

Landvoogden als twecde perzoon in goe-
de agting geweest was, en goede erva-
renheid van Amboina’s gelegenheid had
weshalven haar Edelheden niet qualyk
zouden hebben genomen, indien hy daar

De Heegebleven was; doch alzoo dit scheen om
de Jong. rust en vrede geschied te zyn, zoo zou-
President

de men daar geerne over henen zien, e-
in Terna-

venwel hadden zommige hatelyke be¬te ge-

maakt. woordingen, waar mede hy was nage-
schreven, wel wat bescheidener konnen

uitgedrukt werden, en was hy, by de
opontbieding van de Heer van Voorst,
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tot President van Ternate aangesteld,1667.
daar hy nu na toe trok.

Het is immers waarschynelyk uit dit De Heer
schryven van haar Edelheden, dat zy het 99
doen van dezen Landvoogd ontrent de
Heer de Jong volkomen afkeuren, alzoo
zy hem anders geen hooger bediening
zoo hy in haar oogen schuldig geweest
was, gegeven zouden hebben.

Na de dood van den Heer Marville,
die niet anders dan het dak aan de Oost-
zyde des Kasteels A. 1666 heeft laten ma-
ken) quam de Heer Landvoogd Jacob
Cops maar voor een spring-tocht hier, stel-
lende ten eersten ontrent alles behoorly-
ke ordre, en keerde, na dat hy de Heer
Antoni Hurdt hier A. 1667 als gezagheb- Laat de

Heerber blyven liet (t geen hy ruim twee jaa
Hurdt als

varren was) weer na zyne Landvoogdy
126Banda; doch tusschen hem en den Heer
hebber¬

Hurdt schynt van toen af al geen goede
grond geweest te zyn, alzoo de Heer Quade

grondHurdt schreef, dat die Heer een barm
tusschenvoor ’t Kasteel had laten maken, dat de
die Hee-Heer Cops ontkende.
ren

Niet lang 'er na in May verscheenDe Heer

Commis¬hier de Heer Cornelis Speelman, Extra
saris

enordinaris Raad, als Superintendent,
speelmanCommissaris der drie Oostersche Land
mier.

voogdyen , Zeevoogd, en Veldoverste
van s Compagnies krygsmagt in de Oo-
sterse gewesten.

Zyn Edelheid bragt hier mede, als le-
den van zynen Raad, den Opperkoop-
man Dankert van der Straaten, Capitein
Pierre du Pon, kort te voren als Capitein
van Batavia gezonden om hier te leggen,
en den Fiscaal, Abraham Gabbemas.

Den 26 May wierd by de leden van Zyne ver-
rigtingen.den Raad alhier (zynde de Heer Speelman

den gezaghebber de Heer Hurdt , den
Opperkoopman van der Straaten, Capi-
tein du Pon, Capitein Paulus Andrieszoon
Visser, de Koopman Rumpbius, de
Fiscaal Gabbema, de Fiscaal van zyll,
en de Koopman van Voorburg) goed ge-
vonden, Capitein du Pon, op zyne edel¬
moedige aanbieding van den Macassaar-
schen tocht eerst met zyn Ed. te willen
bywoonen, zyn verzoek toe te staan, en
daar op vast gesteld, dat Capitein Vis-
scher (die anders na Banda moest vertrek-
ken) zoo lang hier blyven zou, tot dat
de eerstgenoemde van Macassar weder-
juam.

Ook was ’er goed gevonden, dat de
Raad van Amboina gezamentlyk de zaa-
ken dezer Landvoogdy vooreerst bezor-

gen zoude.
Den 28 dito wierd aan Lorenso, Pati

van Alang, den ; in zyn broeders plaats
daar toe gekooren, zyne acte op zynver-
zoek wel toegestaan, doch hem den eed
eerst afgenomen, dat de Heer Speelman
met den Raad goed vond, dat voortaan

van
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an den

Bolls
klagte.

En goede

gevug¬
is van

den Raac

van hem.
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van alle de Orangk aja’s, leden van den
Landraad, alvorens hen eenige zaken te
laten verrichten, geschieden zoude.

De Pati’s van Soeli, en Way, tot
nog toe zedert de tyden van den Land-

voogd, Jochem Roelofszoon onder den O¬
rangKaja van Baguala Coracora,door hun
onvermogen , geschept hebbende, ver-

zochten nu ider in 't byzonder te schep-
pen, en de Hongi by te woonen, om
van de quellingen van den OrangKajn
van Baguala bevryd te zyn, dat hen toe¬
gestaan, gelyk ook aan Simau Baguala,
op straffe van afzetting, verboden is, zig
verder met die lieden te bemocjen-

Den 5 en 6 Juni gaf de afgezette
Koopman Daniel van den Bolkeen ver-
zoekschrift in, waar by hy vertoonde,
hoe jammerlyk hy door den overleden
Heer Landvoogd mishandeld, en ge-
dwongen was, volgens gewezen vonnis
3600 Ryxdaalders te betaalen, behalven
dat nog al zyne gagie verbeurd verklaard
was, daar alles, wat hy ingewogen had,

maar 482 bhaar en 329 pond nagelen be¬
dragen hac¬

De Raad, over zyn gedrag rond ge-
vraagd zynde, gaf daar van destige ge-

tuigenis, zeggende, dat men dien man
met geweld, en veel te hard, gehandeld
had; het geen hem naderhand op Bata¬
via tot zyne herstelling merkelyk gediend
heeft.

De Orangk aja’s van den Landraad ver-

zogten den 2 Juni ook om herte-beesten
op Hitoe te mogen jagen, dat hen afge-
slagen is; daar beneven verzogten zy
voor cen pas, in de plaats van drie, maar
eenen schelling voortaan te geven, dat
op agt stuivers gesteld wierd. Men vond
ook goed, ider nieuwe Coracora een
nieuwe vlag van de E. Compagnie te
schenken; doch hun verzoek, om arak en

potten te branden, was de Orangk ajas
plat afgeslagen.

Daar wierden toen in de Raad van Ju-
stitie ook 2 Nederlanders, en 1 Mard-

heyker, om voortaan als leden te zitten,
aangenomen. Men besloot ook, dat er
door de vrylieden, voor ’t schryven van
een pas-cedel, in plaats van 5, 2 Ryx-
daalders, en voor een kleene pas, in de
plaats van 12, maar 2 stuivers betaald
zou werden.

A. 1656 had de Heer de Vlaming aan
den Capitein der Chineesen, Artus Gy-
zelfs, toegestaan nagelen voor zyne uit-

staande schulden op de buitenplaatzen te
ontfangen, mits die aan de E Maatschap-
py te leveren ; doch alzoo dit verlof-
briefje verloren was door den brand,
wierd nu een ander verzogt; maar hem
wierd afgeslagen voortaan eenige nage¬
len in betaling te ontsangen; hoewel

hem is toegestaan de nagelen, in zyn
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1667.thuin wassende, nevens den Inlander te

mogen leveren, mits geen andere, op
straffe van verbeuring, er onder te men-
gen.

De Pati van Nako, en de OrangK aja
van Hatala verzochten ider een Coraco-

ra te mogen voeren. Dit wierd hen plat
geweigerd, en op straffe van de keten
belast zich voortaan onder den Koning
van Kilang gerust te houden.

Den 3 Juni wierd toegestaan voor de Een barin
aan’t Ka-tarra der nagel-zakken i pond af te trek-
steel ge-ken; ook is toen goed gevonden aan de
bragt.

zeckant tegen het Rasteel een hegten
breeden barim met zulken uitzettingte

eggen, dat die van de twee zee-punten
zal konnen verdedigd werden, en de zel-
ve ook met cen zware borstweering van
7 voeten hoog te omtrekken. Ook
wierd besloten in stilte te vernemen, hoe
veel ziesen er in ide- dorp waren; dat
den 4 dito ook aan de buiten-Opper-
hoofden belast is.

Het Sjahbandaarschap zou na de dood
van Artu; Gysels door een Nederlander

moeten bediend werden

In dezen tyd had de Koning van Ba¬ Fisch des
tsjan ook zynen eisch op Lissabatta, en Koning;

eenige dorpen van Cerams-kust, doen van Ba-
tsjan afge¬voordragen ; doch de zelve wierd106

vezen.
ongegrond bevonden, alzoo die volke
ren zedert door de E. Maatschappy zyn
veroverd, en dierhalven is hy by eenpa-
rig advys afgewezen, en hem verboden
cenig volk van daar te vervoeren, ter tyd
toc haar Edelheden hem dat gelieven toe
te staan.

Den ; dito is besloten, dat het Orang- Orang-
Kaja’s-feest, in twee jaaren niet gehou-Rajen-

feest herden, nu voortgang nemen zou.
steld.Ook wierd van nu voortaan den ge-

icimschryver van den Heer Landvoogd
oogestaan, alle acten te mogen opstel-
jen, alzoo zyn loon wegens de pascedels

merkelyk verminderd was

Den 6 dito is besloten, dat men geene
dochter, die maar ruim 12 jaar oud is,
tegen de bewilliging der wecsmeesteren,
hare voogden zynde (die zelf het vermo-

gen niet hadden van dit haar toe te staan)
op eigen gezag (gelyk de Heer Marville
tot een vrouw zal mogen nemen, alzoo
die Heer dit maar om de thien duizend

Ryxdaalders, die deze dochter op de
weeskamer staan had, gedaan heeft; daar
men immers zulken huwelyk om zyne
lichamelyke zwakheid, en lamheid, niet
behoorde toegestaan te hebben.

Dit besluit was in zigzelven wel goed;
doch ’t kon tegen het dryven van een
Landvoogd die ’t anders hebben wilde,
niets ter wereld helpen, aangezien geen
een lid van den Raad, en veel min de
Commissarissen der Huwelykse zaaken,

zich daar tegen zouden hebben durven
stel-
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1667. stellen, zoo zy niet in de grond wilden
bedorven zyn.

Men stond nu ook nog een borgerDe Raad
van Justi- en Mardyker toe, om als leden in den
tiever¬ Raad van Justitie te zitten.
sterkt. den 16 Juni tot een bede-dag geschikt

zynde , zoo stond de Heer Superinten-
dent den 10 dito (de laatste dag zynci
zittizigen alhier op, bevelende deze
Landvoogdy aan den Opperkoopman en
gezaghebber, de Heer Hurdt, en den
Raad, met last, om by voorval van ge-
vaar , den Bandaschen Landvoogd, de
Heer Cops, te kennen, en te waarschou-

wen.

Alle welke besluiten onderteekend zyn
door zyn Ed., en de volgende leden:
Antoni Hardt, Dankert van der Straaten.
Pierre du Pon, Paulus Andrieszoon Vis¬
scher, Georgius Everardus Rumpbius, Pic¬
ter Regenboos, Gerard den Bock, Abra-
ham Gabbema, Willem van Zyll, Gerard
van Voorburg, Adriaan van Lier. In ’t

acht Tertolen den 10 Juni A. 1667. A
braham Gabbema, Secreraris

De Heer Speelman nam ook negen Co-Pennin-
gen, door racora’s, met hare Orangkajas op zyn
zyn Ed. tocht na Macassar in dit jaar mede, waar
uitge voor hy aan ider Orangkaja een goude
deeld.

penning vereerde, op welkers eene zyde
negen Coracora’s, en rondom dezelve,
TROUW VAN AMBOINA, en op

de andere zyde de Hollandse Leeuw met
de zeven pylen in de eene, en ’t zwaard

in de andre klaau, met deze woorden,
EENDRACHT MAAKT MACHT.

daar rondom afgebeeld staan. Men ziet
ze hier op de plaat N. LIl mede ver-
toont.

Den 25 Juli 1667 floot de Koopman
van Lier, uit naam van de Heer gezag-
hebber Hurdt, een contract met die van
het dorp Haja (op Ceram’s binnen-kust
zynde van dezen inhoud :

Alzoo de E: Heer Antoni Hurdt, Op-Contract

met dic per-gezaghebber in Amboina, mitsgaders
van Haja den Raad aldaar, by missive van den 6Ju-

li my hebben gelieven te ordonneren zekere
partye contendenten van de negery Haja, zoo
het mogelyk was, te vereenigen ende baare
questien in der minne te onderzoeken, en te
decideren, zoo is zulxz dat de partyen voor
my zy verscheenen, welke wederkanten ge¬
hoord hebbende , is bevonden, dat dito que-
stie meest ontstond door t verkiezen van een
OrangKay genoemd Boey Djava, die tot
dat ampt niet geregtigd en was, maareenen

Hoewaya, zynde Boey Djavas oom, en
door de eene helft van de negery egter gezei¬
de Boey Djava daar toe was verkooren,
maar de andere helft gezeiden Boey Djava
hem daar voor niet wilde kennen, alzoo

Hoewaya zyn broeder OrangK ay was ge¬
II. Deel Van AMBoINA.
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weest, en overleden is, dierhalven hem dat
ampt tcequam , door welk doen dan vee.
questien van ouden tyden zyn ontstaan, ende
aan weerkanten voor den dag gehaald; doch
dits questie voor eerst aan een kant gesteld
hebbende , zoo hebben alle Orangk ayen van
Haja (die nu prezent waren) met my goed-
gevonden , dat gezeide Hoewaya in zyn
broeders plaais zai treden , ende de plaats
zal bekleden; daar idereen mede te vrede is
geweest , en hehben hem eerbiedig daar mede
geluk gewenst , met belosten hem volkomen

daar voor te erkennen , ende te gehoorza-
men, mitsgaders volkomen onderdanig te
zyn, mits dat Hoewaya beloofd, aan nie-
mand geen cverlast of geweld te doen, maar

hem als een cerlyk Orangk ay te gedragen,
item geene pitsjaringe, de negory rakende,
zal ondernemen, zonder de verdere Orang-
Kaja’s en Toeha Tocha’s daar by te ne-
men , om die alzoo met gemeenderhand, als
negorys zaaken te bemiddelen, vorder-
is ook besloten, dat by aldien imand van
de baren, het zy van wat kant, ofte door
wien ’t zoude mogen zyn, ietwes van de-
ze oude questien quamen op te halen, die
een slaaf zal verbeuren aan zyn party.
ende aan de E: Compagnie zal overgele-
verd werden, om naar goedvinden als een

ongehoorzaam perzoon gestraft, ofte wel uit

zyne negery gelicht te werden, dat zy haar

zeer gaarn hebben onderworpen, ende ’t zel-
ve in presentie van twee perzoonen ider O¬
rangkay met hare eigen handen tot bevesti-
ging hehben onderteekend. Onderstond, aldus
gedaan , ende gearresteerd op 't Eiland Ho-

nimoa, binnen de Fortresse Hollandia, de-
zen 25 Juli 1667. Was geteekend, dit is

’t merk van OrangKaja Hoewaja, ’t merk
van Boey Djava, ’t merk van Taccoewa,
’t merk van Loeboeta, Hoofd van een Soa
Ter zyden stond, in presentie van ons onder-
geschreven, was geteekend, Claas Cristof-
relzoon, ’t merk van Reinier Evertszoon;

lager stond. Dit accordeerd, voor my gepas-
seerd, geteekend, Adriaan van Lier.

Den 4 September daar aan wierd dit
navolgende accoord ook tusschen die van
Lissabatta, en tusschen den Koning van
Sahoelau, gemaakt:

Poincten van accommodement Contract
waar op de Orangk ayen van tusschen

die vanLissabatta ter eenre, en der
Lissabat-Konink van Sahoelau ter an
ta, en tus¬

dere zyde , ten overstaan vanschen den

Koningde ondergesz. Gecommitteer-
van Sa-den, zyn gereconcilieerd, en
hoelau.de bevredigd.

I.

Den Koning van Sahoelau beloofd voor
hem, en zyne onderhorige negryen, als ook

Ff zyne

1667.



1667.
226 A M BO
zyne nakomelingen, daar by magt ende ge
zag over heeft waar onder begrepen zyn de
negeryen van Roemale ende Hatoenoeroe,
de ingezetenen van de negorye Lissabatta,
ende de Alfoereesen die daar onder forte-
ren, mimmermeer te zullen beledigen, ofte
beoorlogen, nochte te doen beoorlogen, directe

lyk , of indirectelyk, gelykerwys aan de an
dere zyde den Kipati van Lissabatta, ne-
vens zyne byhebbende Orangk ayen, belo-
ven voor bare negoryen, ende de Alfoeree-

sen, waar zy lieden ’t gezag over hebben
mitsgaders voor haare nakomelingen, der
gemelten Koning van Sahoelau, ende zyn
onderzaten, nooit meer te zullen beoorlogen
ofte te berooven ook niet te gedogen, dat
aan imand van haare onderzaten eenige ho-
stile actien zal werden gepleegd, invoegen
partyen ook over en weder aannemen alle de
attentaten, die voor ’t sluiten van dit ac-
coord over en weder zyn gevallen, noit meer
te zullen gedenken, maar in tegendeel in op-
rechte broederlyke vrundschap metten ande

ren te zullen leven in vrede.

2.

Verders beloven de contrahenten aan we-
derzyde te restiiueeren de gevangenen, die de
eene van de andere party heeft bekomen, ze
dert dat de laatste onheilen zyn voorgevallen
ten tyde als de negoryen Cole, ende Lissa-

batta, zyn afgeloopen.
3

De onkosten, die de Compagnie gedaan
heeft om de partyen aan wederzyds te ver-
eenigen , zoo ten reguarde van ’t verstrekte.
aan mondkosten aan die van Lissabatta, al.
in het verscheide malen af roepen van den

Radja van Sahoelau, geschat op zoo Ryx

daalders, zal door de Radja aan de Com¬
pagnie in drie deelen vergoed werden, al-
een derde zal by die van Lissabatta gedra
gen werden, ende de resterende twec derde
parten neemt den Koning van Sahoelau aay
voor hem, en voor die van de negoryen Roe¬
mah Ela ende Hatoenoeroe, te zullen vol-

doen, wel verstaande in kleeden, gongen, o
slaven

4.

Den Radja van Sahoclau zal de ingeze¬
tenen van Lissabatta , ende bare adheren
ten, voor vrye onderzaten van de E-Com
pagnie erkennen.

Verder beloven de gecommitteerdens, op
het verzock van Radja Sahoelau, by de E
Compagnie te bewerken, dat in der yl een
a twee Corcorren , ofte een chaloep me
Compagnies gecommitteerdens naar de
Noord-kust van Ceram zullen vaaren, om
aldaar de Radja’s van Soemiet ende Sisioe
loe mede met beide de contrahenten te doen

bevredigen.

6.

Eindelyk nemen die gecommitteerdens van

wegen de Compagnie aan den gemelden,
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die de eerste bostiliteit komt te plegen, den be¬
ledigden te assisteren.

Tot bevestinge van dit contract hebben
wederzyds partyen de bovenstaande artike-
len, in plaatze van eede, bekragtigd met t
drinken van de Matakou op de Alfoeree-
sche wyze , zynde arak gemengd met 't
bloed van een hoen, waar in gedaan een
weinig huspulver, cen kogel, en daar in me-
de gestoken een punt van een degen, alzoo
ook de tromp vn een roer, ondersiond, al-
dus gedaan, ende besloten in de negery Hoe-
waloy, den 4. September 1667. Was ge¬
teekend Willem van Zyll, Adriaan van

tLier, ’t merk van Radja Noessanivel
merk van Louis Gomes, Gnatohoedi,
merk van Radja Toehaha, Francisco Mo¬
le, ter zyde stond, ’t bovenstaande contract
verd by de nevenstaande gecommitteerders
simpelyk getekend , dewyle den Radja van
Sahoelau niet gezint was, de bovenstaande
artikelen te onderteikenen, zeggende zig te
refereren aan ’t drinken van de Matakau,
en dat dat genoeg was.

A. 1668 den 11 Januari zonden haar

Edelheden hare goedkeuring op alles
dat by den Heer Superintendent hierver

richt, en besloten was, bevelende, dat

alles ook zoodanig zou werden nageko-
men ; doch zy keurden af, dat men on

't buskruit te spaaren , de soldaaten ii
een jaar niet eens had laten drillen

Even zoodanig keurden zy ook de A
tappe daken voor de vestingen quaad, en
belastten, dat men eens een proef met
een vesting of twee nemen zou, om de
zelve met platte daken te voorzien.

Schoon ’t aanplanten der nagelboomen
voor een jaar of twee was opgehouden
moesten de drie gestelde bosch-wagters
daar egter wel op letten, dat andre boom
kens, in de plaats der uitgegaane, we-
der geplant, en alle 2 a 3 maanden, ook
bedienden, die men vertrouwen kon, tot
nader beschouwing der zelve uitgezon
den wierden, te meer, alzoo de uitroe

jing op Boero, Amblauw, Manipa, Bo¬
noa, en Kelang gedaan, mede haar be¬
vel, en goekeuring, gelyk nu haar last
was, alles, dat verder op Hoewamohe
en Manipa nog overig was, om te vel-
len.

Zy oordeelden ook ’t verbod op ’t uit-
borgen op de nagelen, en tegen ’t be¬
steelen der thuinen, zeer noodig, keu-
rende ook de gedane verdeeling der Ba-
rot-gelden voor eerst goed.

Men was verwonderd, dat by de be-
schryving der zielen maar een getal van
34481 bevonden was en men gaf aan
de Heer gezaghebber in bedenking, of
het, om alle misnoegen van den Inlander
weg te nemen, niet best was, nuen dan
een jaartje daar mede te wagten.

Zy
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Zy verboden ook aan eenige Minda-1669.

Aan wie nauwse, en Javaanse of Maleytse vaartui-
de vaart gen, ofte ingezetenen, toe te staan hier
hier ver-

te komen, of zich hier neder te zetten,boden.
willende daarom de naamen van idereen
in de pascedels uitgedrukt hebben.

In Januari 1669 geliefden haar Edel-
heden te belasten, dat men, alzoo 'er by
zoo sterken uitroejing der nagelen, nu

gebrck begon te komen, voortaan of
Hoewamohel de boomen niet meer om-

vellen, maar die aanhouden zoude, mite
dat 'er op Loehoe door ons volk wel ge
let wierd, dat de nagelen van daar door
geen andren vervoerd wierden. WegensVerdre
de nooteboomen op Honimoa en Omabevelen

ontrent was hun bevel, die uit te roejen, alzoc
de spece

Banda hen nooten genoeg geven konde
ryen, en

Zy hadden ook goed gevonden de Orang-andre

Kaja’s en borgers buiten de pagts-voor-2a4ken.

waarden , en dezelve daar van vry te
houden, voor zoo verre hare eigen ver

teering aanging
En alzoo 't Zagoe-bosch op LoehoeStoute

daad van te veel uitgemergeld was, zou men 3 of
die van vier jaaren stil staan met dat te verpach
Lebele- ten , op dat het weder wat bekomen
hoe &amp;c

1mOgt.

Gedurende ’t gezaghebberschap van de
Heer Hurdt was hier alles in rust, en

weinig van belang voorgevallen. Om-
trent dezen tyd waren die van Lebele-
hoe, Wauselaa, en Layn, zoo stout van

de houte Baricade op Lebelchoe, in een
tyd, dat 'er alomme vrede was, in den
brand te steken, dat zy A. 1663 noch
eens gedaan hadden.

Den 21 Maart dezes jaars verscheen

hier de Heer Jacob Cops met het schip
Kleverskerk van Batavia.

Hy was Landvoogd van Banda ge-
weest; daar hem de Heer gezaghebber
Hurdt als Landvoogd in May ging ver-
vangen.

Hy wierd hier ten eersten als Extraor
dinaris Raad van India, en als twintig
ste Landvoogd en bestierder van Am-
boina voorgesteld, en was een lang er
lyvig Heer

Een van de eerste zaaken, hier by zyn
De Heer

Ed: verricht, was, dat hy 't getal derCops

twintigste geslaven (tot nog toe maar op 17
Land- weest) volgens ’t getal in Banda, op fe
voogd

pragthier, en

de Heer Hy was hier zoo ras niet gekomen,
Hurdt in of hy geraakte met zyn tweede de Heer
Band- cornelis Francx in geschil, die hem daar

na geweldig veel ondienst gedaan heeft
Hy was hier met eenen Reinier duZy¬

Praat uit Banda gekomen, dien hy, bui-moeste

met de ten kennis van den Raad (schoon hy ’t
Heer niet doen mogt) als Opperhoofd van Ha-
Francx.

roeko aanstelde; doch na dat deze daar
eenigen tyd gelegen had, spande hy met
Prancx zamen tegen hem aan, zoo dat
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het hem beroude den zelven dus verre 1669.

En zyngeholpen te hebben. Hy paste dierhal
geval metven op al zyn doen, kreeg hem ten eer
du Praat.sten in zyn kyker, en dede hem door

den Fiscaal over zyn arak-verkoopen,
morsery met nagelen, te kort betaalen
van Hhatsil-gelden aan de Orangk aja’s,
en over meer andre dingen dagvaarden
en in zekere boete verwyzen, ja hy wil-
de hem (schoon de buiten-Opperhoofden,
hier over geraadpleegd, hem van veele
zaaken vry spraken) in de keten hebben;
doch de Raad vond alleen goed, hem af

te zetten, en verklaarde hem onbequaam
om de E. Maatschappy te dienen.

ZynHet bestier van dezen Heer Land
grootevoogd alhier was in allen deelen vry slegt;
saa4ralzoo by niet anders deed, als winster

voor zich zelven uit alle dingen te zoe-

ken. Hy liet huizen en petakken bou¬
wen, waar toe hy 's Compagniesbouw-

stoffen en bedienden gebruikte. Hy had
mede een deel in ’t araks-branden met
Jan de Ruiter, en in ’t varen met de vry-

borgers , ’t geen Nicolaas Snyders uit
bragt

StaatA. 1668 viel op Boero een slegte zaak
Rlooster

cevoor, te weten dat de vesting door
in een

afnige slaven, die in de keten waren. quade
geloopen wierd. De sergeant Christoffel zaak

ACN.Boudewynszoon Klooster, een begunstigde
van de Heer Cops, was toen hier Hoofd,
en wierd van groote nalatigheid beschul-

digd. De Hecr Cops hield de zaak, zoo
lang hy kon, sleurende, gelyk wy in 't
vervolg zullen zien.

WatHy liet ook ontrent deze tyd aller-
werkeneerst 't Hoofd voor ’t Kasteel maken, als
ay hierook een paardestal, wachthuis, en eer

heeft
pakhuis tusschen het huis van Capiteiidoen ma¬

Engel en de brug, die over de Rievierken.
Waytomo legt, oprigten, zynde dit de
eenige werken, die ik wete, dat hy hier
gemaakt heeft.

Zyn win-en baat-zucht had geen paa
len, en was niet te beschryven, zoo dat
de borgers, Chineesen, en andre inge-

zetenen, niets mogten beginnen, waar in
hy zyn deel niet moest, en wilde heb-
ben. Hy had een geheel blok huizen,
of wel 20 petakken, meest van Com-
pagnies stoffen, en half op Compagnies
grond laten maken, die hem alle op zyn
reckening daar na gesteld zyn.

Het schynt, dat haar Edelheden egter
nog al veel agting voor hem gehad moe-
ten hebben, alzoo zy ’t verzoek van die
van Soeli, om hunnen Pati mede als een
lid in den Landraad te hebben, en 't ver-

kiezen van een Christen-Orangkaja op
Bonoa (onverminderd het gezag van den

Lieutenant Lanoeoli over het Campon van
Radja Tabalile) geheel en al aan dezen
Heer stelden.

Den 26 Januari 1670 schreven haar E-
FF2 delho-
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delheden , dat schoon’t goed was de
Hof-diensten der Coracora’s jaarlyks,
door zwakheid van onze bezetting, niet
te laten voortgaan, en in de plaats van
dien de Inlanders bouw-stoffen te laten

verzamelen, nogtans ’s Compagniesacht
baarheid vereischte, dat het zelve, zoc
haast het mogelyk was, weer in ’t werk
gesteld wierd; ’t geen zy den 29 De
cember 1670 belasten rondom Ceram om

geen redenen na te laten
Zy belastten ook, dat men de Aroewe

handelaars, alzoo die nuttige waarense
hier en in Banda aanbragten, wel be¬
jegenen, en dat men op de aanplanting
van nagelboomen vooreerst zoo veel niet
letten, de bosch-huizen afbranden, dog

dat men ’t uitroejen der nagelboomen op
Hoewamohel nog staken moest.

Ondertusschen schreven de Heeren uii

’t Vaderland den 24 Augusti 1669, dat
de schaarsheid der nagelen de zelve op 8
gulden ’t pond had gebragt, zoo dat zi
noodig gedagt hadden, dat de boomen
op Manipa en Hoewamohel (dat zy ook
1671 uit 't Vaderland herhaalden) wel
mogten blyven staan; mogende wel noo¬
ten op Hoewamohel (als ook in de U-
liassers) maar geen nagelen uitroejen

By hun schryvens van den 23 May
verboden haar Edelheden, op zwarc
straf, aan de schippers der schepen gee-
ne eetwaren of andre voorraad te verzwy-
gen, of te verbergen.

Wat nu de zaak van den sergeant Kloo-
ster op Boero betreft, de Heer Cops hac
dezelve tot A. 1670 sleurende gehouden;
doch, in dat jaar zick werdende , en

daarom weer uitgesteld zynde, moest die

evenwel eens by de hand gevat werden,
gelyk dan eindelyk A. 1671 geschiede.

De Heer Francx , een vyand van de

Heer Cops, scheen het ook in de zaak

van dezen sergeant te zullen zyn; dog
na de getuigenis van de meeste en onpar-
tydige leden, zoo had hy, buiten eeni-

ge drift oordeelende, zyn vriend in deze
zaak niet konnen zyn, meinende, dat hy
’sCompagnies gestolene goederen be
hoorde te betalen.

De Heer Cops, hier over tegen hen
opvliegende , sprak hem niet als zyn twec-
de aan; maar of hy zyn jongen geweest
was, waar op de Heer Francx niet an

ders zei, dan, mag ik myn gevoelen in ver-
gadering niet vry uit spreken, dan is het be¬
ter, dat ik henenga en opsta, dan dat
ik hier blyve. Ja, zei de Heer Cops, brui
maar henen, en gy zult ook met het eerste
schip na Batavia vertrekken.

Francx kort daar aan uit den Raad ver-
trokken zynde, zoo quam ’er een schip
met tyding, dat hy President van Ter-
nate gemaakt, dog dat by haar Edelhe-
den ook goed gevonden was, dat hy eerst

NSCHE
1671op Batavia komen zoude.
Kloost-Cops wist ondertusschen de zaaken varn

pnrecht
den sergeant Boudewynszoon Klooster zoo

veerdig
te draejen, dat hy van alles wierd vri vryge

sprokengesproken, dat naderhand haar Edelhe
den zeer qualyk opnamen.

Daar op vertrok Franck den laatsten Francx na
BatavinApril 1671 van hier na Batavia, alwaan

hy de Heer Cops niet weinig beschuldig
de, en alles, daar aan hy zich vergrepen

De Heerhad, ontdekte. Hy quam A. 1672 weer
Hurdi

hier met de Heer Antoni Hurdt, die al Commis
uitdrukkelyk Commissaris vooral van saris, en
Amboina, als ook van de twee andre een en

twintigsteLandvoogdyen om de Oost, en als een
Land-

en twintigste Landvoogd en bestierde
voogd.

dezer Landvoogdy , den 20 April uit
Banda hier verscheen, om den Heer Cop-
te vervangen, die den laatsten April na
Batavia vertrok, na-dat hy hier drie jaa
ren vry slegt geregeerd had

De HeerZoo lang de Heer Francx hier was,
69wilde niemand iets tot laste van de Heer

Cops bekennen. De Heer Hurdt deed
eindelyk, by ’t omssaan van een tamboer

op hooge straffe aan idereen bekend ma¬
ken, dat een igelyk , die iets ten laste
van de Heer Cops wist, zulles zyn Ed.
moest komen aandienen, of dat hy we-
ten zou, wat hy met zoo een, die dit

verzweeg , te doen had. Hy dreigde
ook de borgers by placcaat, zoo zy niet
zeiden, wat hy met hen zamen gedaan
had, na Batavia met hunne huisgezinnen
op te zenden, waar op zy alles beken-
den. Een voorname misslag van de Heer
ops was 't ook, dat hy zekeren Marinho

dwong, een valsche grens-paal aan de o-
verzyde aan te wyzen, die dat ook open-
baarde.

Capitcin Bulk, en de Winkelier Er-
hard waren op de zyde van Cops; maar
anders waren de meeste tegen hem. Ook

hebben Joannes Moris, de oudc Rum

phius, en Nicolaas Macquelyn tegen hem
getuigd, dat hy in de zaak van Chyistofs
sel Boudewynszoon Klooster zeer onbillyk,
en onbehoorlyk met de Heer Francx ge-
handeld had.

Van LIIOpalle welke, en meer andere be-
amptge¬schuldigingen de Heer Cops , van alle-
et n Ba¬

afgezet , en na Batavia door den Hee avia op-
Commissaris opgezonden wierd, alwaar

gezon

de Advocaat Fiscaal eenen eisch tegen den.
hem deed, zynde hy toen 51 jaaren oud.
Wy zullen, alvorens voort te gaan, zien,
hoe zyn zaak daaraf liep, en weer tot de
zaaken van Ambon keeren.

Hy antwoorde den 8 Maart 1673 op
den zelven, en verzogt nog in den Raad
van India als lid te mogen zitten, dat
hem geweigerd, en aan den Fiscaal be¬
last wierd zyn zaken kort te maken, al
zoo alles nu aan den Raad van Justitie
overgegeven wierd, om daar afgedaan te

enwerden.
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Den 28 November wierd de Heer zullen) a 150gI ter maand,gemaakt wierd.
Pit als President over de zaak van Wy hebben hier een kleenen uitsprong
de Heer Cops gekoren, doch met dezel- moeten maken, om de zaaken, den Heer
ve nog zoo lang getalmd, dat hy eerst Cops rakende, eeniger maten aan een te

schakelen, en te zien, hoe ’t met hem,den 21 September 1675 afgezet, en vry-
over zyn quaad bestier alhier; afgeloo¬man, hoewel hy , na eenige tyd ledig
pen is; derhalven keeren wy wedergeloopen te hebben, uit medelyden met
tot het jaar 1672, wanneer de Heer An-zyn huishouden, weer President op Ma-
toni Hurdt hem verving.cassar (gelyk wy onder dit Comptoir zien

VIERDE HOOFDSTUK.

De Heer Hurdt beschreven. De werken hier door hem gemaakt. Bepaling van de
vaart der borgers, en Chineelen. A. 1673 de vaart op de Xoela’s en Boero aan de
Amboineesen toegestaan. Verhaal der zware aardbeving A. 1671, 1673 en 1674
voorgevallen. Rumphius advys over ’t Kasteel. De Heer Hurdt na Banda A. 1675.
Bevelen harer Edelbeden ontrent ’t Kasteel, en om de nagelen uit te roejen. Een nieuwe
vesting op Honimoa, gemaakt. Een kruit-meulen, en andre zaaken A. 1677 en 1678
geordonneerd, en zommige verboden. De laatste werken van de Heer Hurdt. Zyn ver-
trek A. 1678 als Veldheer op Java. De Heer de Vicq twee en twintigste Landvoogd
hier Verscheide werken door hem gemaakt. Zyne moejelykheden met van de Voorde,
en andre. Zyn baatzugt, en groote haastigheid, tegen Capitein Bulk. De Heer Ley-
dekkers zeldzaam droomen, nog wonderlyker droom van Do. Carpius. Pati Lima’s ver-
raad, A. 1680. Waar in Hassan veel deel had, die men egter ongestraft liet, dat baar
Edelheden qualyk namen. Last ontrent 't Kasteel, en de zuinigheid. ’t Orangk ayen-
feest aanbevolen. Opstand in Ternate, en op Boero. ’t Besluit A. 1681 van een Ka-
steel in de Laha te leggen. De ringmuur dit jaar voltoid. De Heer de Vicos vertrek
na Batavia, latende de Heer van Vliet hier gezaghebber. De Heer Padbrugge komt
bie- A. 1683 als Commissaris, en drie en twintigste Landvoogd. Die nader beschreven
werd. Ambon door zyn Ed: tot een stad gemaakt. Doch zyne werken door zynen ver-
vanger slecht behandeld. Klagten der Inlanders over zyne werken. Zyne placcaaten.
Aardige pots, deor zyn Ed: aan den wondheeler gespeeld. Moejelykheden met zyn eerste
bedienden, en de kerkelyken. Last barer Edelheden A. 1685, en 1686, ontrent ver-
scheide zaaken. Zware brand A. 1686. Zyn Ed: Raad van Indien gemaakt, De
Heer Lobs van zyn Ed. bier deftig onthaald. Steert-ster bier gezien. A. 1687 weer
zware brand. Zware aardbeving. Groote harivogtigheid en voorzigtigheid van de
Heer Padbrugge. Den schryver na Banda tegen de ordres aan gezonden. Goude Coe-
bangs uit de groote cas gestolen. De Heer de Haas, vierentwintigste Landvoogd bier,
en de Heer Padbrugge vertrokken. Die Heer nader beschreven. Zyne goede hoedanig-
heden. Verscheide bevelen van haar Edelheden, A. 1687 gegeven. De schryver uit
Banda weer bier. Werken, door de Heer de Haas gemaakt. Zyn tocht na Boero F3c.
't Landvoogds huis, en de Pasar, door zyn Ed: gemaakt. Zyn Ed. A. 1680 Raad

van Indien, en Commissaris gemaakt. Verandering in de Landraad Vuile daad van
Hassan Socleyman. Ziekte van zyn Edelheids gemalin, die kort er aan quam te ster-
ven. Hare begravenis. Edelmoedigheid van zyn Ed., aanhaare voorkinderen, en ontrent
andre, die op haar Ed: gepast hadden. Land tot steenbakkeryen uitgedeeld. A. 1600
bezetting op Alang gelegt. A. 1691 zyn Ed: Ordinaris Raad gemaakt. Zyn Ed. ge¬
breken. De Heer Schaghen, vyf en twintigste Landvoogd hier. ’t Vertrek van de
Heer de Haas, en ’t zeldzaam voorval van den schryver met zyn Edt aan boord over
zyne Kerkelyke getuigenis. Waar ontrent de schryver zyn Ed: volkomen genoegen gaf-
Die daar op als Commissaris na Macassar vertrok.

nagelaten, en zich by veele ingezetenenEze Heer Hurdt, een Mid-
zeer bemind gemaakt.delburger van geboorte, was

Hy heeft hier z ryst-pakhuizen, eeneen man van korte gestalte,

agter de winkel, en een in de ring-muur,zeer geschonden van de kin-
van Gabba Gabba laten maken.derpokjes, maar een wakker,

Hy ley ook de borgers en Chineesennugteren, en zeer verstandig Landvoogd,
op, om een ringmuur van pallissaden tedie de E. Compagnie hier, en elders,
maken. Zy morden hier wel tegen; doggroote diensten heeft gedaan. Hy heeft
hy dwong hen by een placcaat daar toe;veel goede wetten, placcaaten, instruc-

tien, en een zeer nette kerk-ordre hier hoewel zy van geen langen duur geweest is.
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ans. Hy heeft ook ’t hoofd, voor ’t Ka- aarde, op zommige plaatzen wel tot

steel Victoria, na de zee-kant verder de diepte van een calappus-boom, van
welke daar eenige inzinkende, maaruitgezet, dat naderhand van andre Land

voogden vervolgd is. even met de kruin boven uit staken :
de strand van Hatoewana was hierDen 23 Februari 1672 verboden haarBepalin

van de Edelheden aan de borgers, hier van daan door ruim een voet, mitsgaders ’t rif
vaart de ge¬voor de negerye Papero vry meervarende, op Gressic, of op Java elders,
borgers

aan te loopen voor en al eer zy op Bata- zakt, en overal zeer gescheurd, 2
en Chi-

via geweest waren. Ook hadden zy de onbequaam tot visschen voor de Inlan-neesen

vaart der Chineesen om de Oost vlak af- ders geworden; en zyn by deze Ghoe¬
gekeurd. wel 'er schrikkelyke aardbevingen ge-33

Ontrent het verdeelen der Barot-gel¬ voeld wierden) dog maar eenige wei-
den, zeggen zy, dat men het beslotene nige menschen (waar af ’t getal doen-
A. 1667 by de Heer Superintendent maals,’t zy door verzuim, ofdoor on-
Speelman volgen zal. kunde niet is opgenomen omgekomen

A1673 A. 1673 den 20 Februari belasten zy Zedert dien dag en tyd heert dezelve
de vaart naauwkeurig op het sluiken van nagelen op Honimoa wel over een maand ge-7op de

te passen; stonden nu en dan de vaart op duurd, dat ’t aardryk t’cenemaal nietXoelas
en Boero de Koela’s en Boero aan de Christen-Am- stil en stond, en voorts by pozen over
aan de boineesen toe; dog verboden van Macaf- ’t jaar op de zelfde uur, als de harde17
Ambai¬ sar slaven boven de 10 of i1 jaaren in stooten voorvielen, zyn die mede op27
neesen Amboina te brengen ’t Eiland Oma, de pas Baguwala, en
toge¬

aan ’t Kasteel Victoria thoewel zocDen 28 Februari bevelen zy, dat destaan.
noodige vesting-bouw niet zou stil staan, hard niet) geweest. Het eerste naam-

dat men tusschen de Oelilima’s en Oeli- waardige heeft men aan ’t Kasteel ge-
siwa’s op Ceram moest zien nette gren- had, op den 12 Juny 1673. ’s avonds
zen te maken. ontrent zes uuren , wanneer diverle

Zy belasten ook, dat OrangK aja Boe¬ sterke stooten met ontzettinge van ee-
lan, de jonge Tepil genaamd, zoo lang nige binnen-muuragien in ’t Kasteel,
onder voogay van lutsjeh Tayblyven zou, en andere steene gebouwen , verno-
tot dat hy zelfs tot de Regeering bequaam men zyn, op welken dag ’s morgens7
was ; willende dat men op zyn, en zyns men ongemeene zeer schrikkelyke don-
zoons bedryf ondertusschen wel agt ge- derslagen, nevens zware blixem-stra-
ven, en hem ook vermanen zoude daar len al t'sissende en meteen sterke schit-
op te letten, zoo hy niet wilde, dat haar tering vernomen heeft, waar van ook
Edelheden daar in verzagen diverze menschen gevoelige teekenen

Den 12 December belasten zy de Kef- ontsingen , behalven andere aanmer-
singse sluikers ten voorbeeld van andren te kelykheden, want onderrusschen sloeg
straffen. den donder ook in eenige boomen

Hoe in het jaar 1671, 1673, en voor¬ digt beoosten ’t Kasteel, item ’t wa-
al onder de Regeering van dezen Heer ter uit de pomp van’t jachtie Damak,
de zwaarste aardbeving, die oit in Am- terwyl de maats met pompen bezig
boina geweest is voorgevallen zy, kon- waren, wierp op de Fluit Wimme-27
nen wy omstandig uit het volgende be num (beide aan ’t Kasteel ter reede2
richt zien. leggende een gedaante van vuur, dat

van zelfs weder over boord sprong,
werpende veele vuurstraalen, en on-

Verhaal van de schrikkelyke aard der andere zulke uit, dat die 3,
beving in Amboina A. 1671 en meer mylen ver gezien zyn; be-
1673, en 1674, voorgevallen. halven deze zyn nog diverse andere

teikenen mede van tyd tot tyd in de
Tusschen den 17 en 18 Octobe¬ lucht opgemerkt, nevens dat de win-

des jaars 1671 gedurende den uittocht den byna deze gansche Westcr-moe-
van de Ambonsche Corcora-macht son zoo variabel gewaaid hebben, dat
rondom Ceram, overviel ’t Eiland U- men naaulyks staat op de ordinari pas¬
liasser, anders Honimoa genaamd, een saat- wind maken konde, gelyk veele
geweldige sterke aardbeving, waar zeevaarende tot schade ervaren heb-
door niet alleen de Reduit Velzen, or ben.

Hatoewana om verre gesmeten, en27 Dit alles is wel zeer verschrikke-37

de fortresse Hollandia tot Sirisorri lyk, doch egter niet te vergelyken by20

wecrloos gemaakt, maar zelfs’t land ’t gene hier agter staat te volgen, ge-
en gebergte doorgaans zeer beschadigt weest: want de aardbevingen, en on33

zyn geworden, met ’t afvallen van di- deraardsche rommelingen, nu en dan
37

verse ongelooflyke zware stukken der ’t zedert voornoemde tyd nog al aan-27
zelver, in de opscheuringen van de gehouden hebben; Doch op den 1772

Fe¬
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1674. . Februari 1674 des Saterdags avonds,

tusschen half acht en acht uuren, by
schoon maanligt, en stil weder, zon-
der cenig voorgaande gedruis, is dezc

gantsche Landvoogdy , namentlyk de
landen van Leytimor, Hitoe Noessa

telo, Ceram, Boero, Manipa, Am-
blauw , Kelang, Bonoa, Honimoa

Noessalaoet, Oma, en andere omlig-

gende plaatzen (voornamentlyk de twee
eerstgenoemde) van zoodanige schud
dinge, en aardbeving aangetast, dat
veele niet anders dagten, of den groo¬
ten dag des Heeren was op handen
De klokken in, en aan’t Kasteel Vi-
ctoria op Leytimor, luiden van zelfs,

en de lieden, die by een te praten ston-

den, vielen tegen malkanderen aan, en
om verre, zoo geweldig ging hier ’t lanc
als met zee-baaren op en neder. Van

de Chineesche petakken, ofte woonin-
gen, ploften er 75 stuks, en nog een

77

groot huis, alle met den eersten stoot,

die geweldigst was, ter neder, en
wierden tot puin-hoopen, waar mede
79 menschen, en daar onder de huis-
vrouw van den Koopman, Georgius E-
verhardus Rumpbius, nevens haar jong-
ste dogtertje, en noch twee perzoo
nen uit zyn huis, met de weduwe van
den Secretaris Johannes Basting, en 4

andere Europiaanen, omquamen, be¬
halven dat nog 35 aan hoofd, leden.
armen en beenen, zwaarlyk gequetst
raakten: want hier was grooten toe-
loop van volk, vermits de Chineesen
met haar gewoone Wajangs of Hei-
densche speelen en verder bezig waren
om hun Nieuw-jaar te vieren. Het
water zwol ontrent de hoogte van vier

of vyf voeten, en diverse diepe water-
putten wierden zoo vol, dat men met
de handen ’t water scheppen konde

en een ommezien daar na wierden zy
weder laag. De wal beoosten de Ri-
vier Waytomo gescheurd werdende,
sprong ’t water als een fontein, daar
door wel 18 2 20 voeten hoog, met

opwerping van blaauw modderagtig
zand, hoedanig niet geloofd wierd dat
men zoude vinden, al groef men tot
de diepte van 2 a 3 vademen. Dier-
halven vluchtte, een ider van de wa
terkant wat hooger op, daar zich de
Heer Landvoogd Hurdt met een groot
gezelschap, op de weg na de Olifant.
daar het huis des Landvoogds nog is,
onthield, en wierd daar een gebed on-
der den blaauwen Hemel gedaan Men
hoorde gedurig een slag, als van ka-
non-schooten , van verre komende,
meest uit den N. en N. W waar uit

genoegzaam af te meten was, dat 'er
eenige bergen moesten springen, of
stukken daar van af vallen, gelyk men
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by ’t aanbreeken van den dag, op 't

land Hitoe, inzonderheit aan de ber
gen van Wawani, en Ceyt, genoeg
zaam beoogen konde. Dien geheelen
nagt hield de felle schuddinge aan, dat
men niet een half uur rust hadde; dog
meest gaf ’t aardryk zulke stooten van
onderen op, als of men met groote
balken tegen onze voeten aan stiet.
Men konde ook bescheidentlyk, by
naauw luisteren, ’t water onder de aar-

de hooren rammelen. Wonderlyke
behoudenissen, en merk-teikenen van
Godes goedertierenheid, en genadt
bleeken hier ook ontrent zommige :
want een Chinees kind van ontrent een
maand oud, is ; dagen na de aardbeving,
in’t opgraven, levende aan de borst

van de versmoorde moeder gevonden.
in ’t leven behouden, en nog zeven
jaaren lang door myn voorzaat (de
Heer Leydekker) in zyn huis opgevoed.
na welke tyd het gestorven is. Behal-
ven dat op den avond van de aardbe-

ving, en ook daar na nog, diverse lie-
den onder ’t puin leggende (waar on-
der ook David Eversdyk , die ’t my
zelf verhaald heeft) Ievend opgegra-
ven zyn, en onder anderen, een Pa-
poese jonge, die, zonder letzel zynde,
het op een loopen stelde, als of hy
quaad gedaan had, en voor slagen be¬
vreest was; De overige steene gebou-
wen bevond men zoodanig gescheurd
en ontzet, dat de eigenaars zich met
der woon ’er niet meer in dorsten ver-

trouwen; gelyk dan meest alle men-
schen uit hare woonhuizen vlugteden,
en nagten aan een, of onder den
blaauwen Hemel, of onder kleene hut

ten door bragten. De Maleytsche Kerk

raakte ook heel ontramponeerd. De
Zuidelyke styl van dien was buiten-
waards geweken, en ’t schot agter de
predikstoel afgesprongen, mitsgaders
een balk daar boven zoo geknakt, dat
hy van ’t Kasteel af in de lengte met
diverse scheuren geborsten, en als ge

pletterd was ; buiten dat zommige20

grafsteden ingezakt, als mede de in-
gangen der poorten van ’t Kerkhof,
door ’t nedervallen der zelve, gestopt
waren. De predikstoel stond mede
zeer wankelbaar, en van deszelfs wen-
tel-trap afgeweken, wezende den arm
daar ’t uurglas op de zyde van de stoe
op plagt te staan, recht voor de lesse-
naar, waar op de Bybel legt, gesteld.

Zeker Predikant getuigde ook ; dat7

hy , den zelven arm voor hem hebben
de willen verschuiven, 't zelfde nief
konde doen, zulks deze Kerk onbe¬
quaam was om ’er dienst in te doen,
hoedanig 't ook bevonden wierd met

de predikstoel, zynde in de groote
zaal
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1674 , zaal binnen ’t Kasteel. Weshalven wy

daags na de aardbeving ons van predik-

plaatzen beroofd vonden, en belet
wierden den dag des Heeren na ge-
woonte te vieren; den welken egter
buiten twyffel by veele in deze onge
legentheden al beter, als anders, ge-
vierd is, terwyl de aardbeving heftig
aan hield. Immers hoorde men de In-

landers dikwils psalmen zingen, die
200 den heelen nagt dit vervolgden te
doen, waar beneven zy voor en nave-

le gebeden gedaan hebben, zynde ten
dien einde op de baleoes ofte verga-
derplaatzen te zamen gekomen.15

Compagnies gebouwen wierden ’s an-
deren daags zeer slegt gesteld bevon-
den. Het nieuwe en nog onbestoryen
metzelwerk in ’t Kasteel, van den groo¬
ten opgang tot aan des Opperkoop-
mans combuis, lagom verre, de schoor-
stenen lagen regt neder door t dak,
zommige buiten over gevallen, ook
vond men meest al ’t geschut ver-
mits de vullingen van de punten gezakt

waren, met de trompen op de borst
weeringen neder liggen. De binnen-
muuren, van de officiers- en assisten-
ten-kamertjes, als ook de Corps du
guarde, lagen ter neder gestort. Het
Noorder schilderhuis was afgevallen
en 't Zuider-deel ook. De groote op-

gank voorschreve was mede ingezakt,7

mitsgaders de muuren der zelven als
vermorzeld. De woonhuizen, en voor-
namentlyk derzelver daken, doorgaans
zeer beschadigd. Anders stond het bene-
denwerk noch redelyk hegt, als door t
nieuwe onderslag, kort voor dit voorval
gedaan, zeer gestyfd zynde. Den barm
van de gragt, buiten aan de landkant
des Kasteels, was wederzyds een stuk
weegs in dezelve gragt gevallen, en
de gemeene weg, daar voor by ’t Ka-

steel loopende, langs heenen gescheurd.
Op de werf lag de smits-winkel inge-
stort, en de cquipagie als andere plan-
ken-pakhuizen van grove waren over
de Rievier Waytomo, waren voor een
groot gedeelte van de plaatze gewe
ken, en wonderlyk verzwakt, gelyk

mede ’t stadhuis, en ziekenhuis, bei77

de steene gebouwen, welkers middel¬
muuren omgevallen, en andere meer,
voornamentlyk die van ’t zieken-huis,
na de Rievier-kant, die zeer bescha
digt zyn. Het steene huis aan de Oli-
fant, tot een waschhuis dienende, is
mede heel omgevallen, en tot een puin-
hoop geworden, zonder dat onder de-
ze alle (God dank) meer als een mensch,
zynde een vrouw, om overspel in 't
tuchthuis bescheiden, omgekomen;
ja zelfs ook zoo verre, dat niemand

bezeerd is, dan alleenlyk het dogtertje

NSCHE
van de Ed: Heer Landvoogd, 't welk,
in ’t vluchten buiten ’t Kasteel, een
gat ter zyden in 't voorhoofd (dat door

't bekkeneel gegaan was) bekomen17
hadde. Diverse zeil-chaloepen, en O¬
rembayen van de borgers, in de Rie-
vier vast gemaakt zynde, dreven de
Rivier in, tegen de brug aan, en on-

der andere wierd een kleene Orembay
in een groote gezet, zoo dat de brug
al mede last om los te raken leed.
Men hoorde van verscheide lieden, dat
hare kassen, comptoiren &amp;c. voor o-

ver, mitsgaders de porcelyn-rakken
van de wanden af, en aan stukken ge-
raakt waren. Hier tegen was, onder
andere vreemdigheden , een pot met
drank in de galdery van zeker huis
staande, wel drie a vier voeten van de
plaats, zonder te breken, te vallen, of
te storten, gezet. In 't Leytimorle ge
bergte, zoo als men een wyl na dit
voorval vernomen heeft, is de aardbe-
vinge mede zeer sterk gevoeld. Op
Nako waren 7 huizen om ver gesme-
ten, en diverse groote stenen van bo-

ven ’t gebergte voorby eenige lieden,
dog zonder schade te doen, komenrol-

len. Onder andere viel een calappus-
booim tusschen een man, die met zyn
vrouw en kinderen zat en at, en ver-
morzelde de spys zonder meerschade
te doen, als dat de vrouw aan de heu-

pe wat bezeert raakte. Op Oma vie-
len 2 bergjes van klipsteen van boven
neder in zee , latende de grond zoo
glad, als ofze met bylen was veref-
fend. Een andere steen, zoo groot, als
7 man omarmen zouden, wierd van
; plaats veranderd, latende de plaats, daar
hy uit genomen was, in de gedaante
van een put. De weg tusschen Oma,
en Soya, was wel 23 vademen lang
gescheurd, waar van wel zommige 2
3 voet wyd, en andere plaatzen even-

cens als gekerteld waren. In de ne-
gery Hoetoemoeri, niet ver van strand,
sprong ’t zee-water van onderen op,
door een open gegraven kuil, zeer
hoog in de lucht. Het opstaande tuig
van de aan ’t Kasteel ter reede liggen-
de schepen sloeg tegen een, als of men
een ratel hoorde, werdende ’t geschut
en de rampaarden van den overloop
opgelicht, en zonder omvallen weder
neder gesteld. De stuurman, en ande-
re, op de chaloep Vlissingen beschei-
den, die bezuiden Leytimor, na de
hoek van Noessanivel toe zeilden, ver-
klaarden niet anders geweten te heb-

ben, vermits ’t geweldig slaan van de
zeebaren tegen de chaloep, of zaten
vast, en 't dee dezelve trillen, en be¬

ven, als of zy over een rif geschokt
hadden. Zekere Klaas, Christen zyn-

de
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1674. , de, genaamd Simon van Go, lyfeiger
van de E. Compagnie; doch by den
Koster bescheiden; van wien hy ge
last was de plaatze des gebeds in de

groote zaal op ’t Kasteel te gaan be
reiden, en kaarzen aan te steeken, ver
klaarde met groote verbaastheid, dat
ontrent een uur voor de aardbeving in
dezelve zaal op den Predikstoel had zien
staan een perzoon, wit van aanzicht
en handen, met ’t aanzicht landelyk,
of na ’t Z. O. gekeerd, houdende een
boek, als een quartyn, in de slinker
en cen witte brandende keers in de
regterhand, nevens dat boek, even als
of hy las, aan hebbende lange zwarte
kleederen, die over de boorden van de
stoel nederwaards hingen. Hy had een

kroon van doornen op ’t hoofd, wel
ke doornen omgevaar ider een halve
vinger lang, en donker lazuuragtig

waren, doch of dit waarheid, verruk
77

kinge van zinnen, ofte leugens zyn
zullen wy aan ’t oordeel van den be

scheiden lezer bevolen laten. Immers

hy heeft op verscheide tyden voor aan-
zienlyke lieden ’t zelve in alle omstan-
digheden, zonder veranderinge, meer-
maals verhaald. Ter kuste Hitoe wa

ren kort voor ’t aardbeven in de lucht

gezien 2 streken, ontrent van een half

elle breed, die even, als ’t gespan van
een huis, tegen malkanderen opston
den. Van Loehoe tot Ceyt of Zuic
en Noord strekkende , was daar ten

zelven tyde, als aan ’t Kasteel, de aard-
beving wel zoo sterk vernomen , en
kort daar op gevolgd van een schrik
kelyke Zee-berg (gelyk men nader

hand van geloofwaardige perzoonen
verstaan heert ontrent oud Lebelehoo

uit de grond zyn oorspronk genomen
hebbende, eens klops en styl opgere-
zen, weinig t'zeewaard geloopen zyn-
de, verdeelde zich in 3 deelen, na-
mentlyk de 2 over ’t land, en de derde
t'zeewaard, wegnemende alle de boo
men , huizen, en menschen , daar 't
maar byquam. De schade, hier door
ter voornoemde kuste geschied, werd
hier beneden uitgedrukt, en voords or
ider plaats bezonder aangewezen; en
bestaat voornamentlyk in ’t sneuvelen
van wel 2243 menschen, waar onder
31 Europianen, makende, met de
voorstaande 79, te zamen 2322 per
zoonen, die toen omgekomen zyn; wy
zullen hier mede byvoegen de bezon

derheden, op ider plaats voorgevallen,
en van de Westkant des lands beginnen.
Op Larike was ’t water, na de aard-
beving, rondom de Reduit 2 voeten
hoog geweest, tot 3 maal op en af loo
pende, zonder meer schade te doen
als dat Compagnies Orembay, er
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7 prauw, aan stukken geslagen zyn; of
Noessatclo was ’t water in een ogen-
blik eerst zoo verre na de zyde van
Oerien weggeloopen, dat men niet als
de grond zag, en naaulyx meer water
bekennen kon, waar na ’t zelve we-
derom quam, en tot 3 maal toe van
d’een op de andere zyde over ’t laagste
van ’t Eiland liep, met groot geweld
op’t midden van dien tegen malkan
deren aanstootende ; waar mede de
huizinge van ’t Opperhoofd en ’t wa¬
ter-huis, weggenomen wierden. Op
Oerien hebben zy mede, gelyk opan-
dere plaatzen van Hitoe, een schrik
kelyk gerucht in de lucht gehoord
als of men met karossen tegens mal-

kanderen aan reed. Daar op volgde 't
oploopen van ’t water, en, als ’t zel

ve wederom afliep, zag men de grond
na Noessatelo toe zoo verre blood, als
of de zee weggeloopen was. Door t
voorschreve oploopen van ’t water was
de buiten-pagar van de Baricade, ne-

vens eenige huisjes daar buiten, weg-177
gespoeld ; doch 't water quam niet
binnen, maar wel rondom de Barica
de. Dit is opmerkens-weerdig, dat
zekere vrouw, Mima van Hoewamo-
hel genaamd, door een soldaat van
Ceyt, na Hila varende, gevischt was,
dewelke verhaalde, hoe zy met haar
kindtje, ontrent 4 maanden oud, door
de watervloed in zee getrokken zyn
de, een balk vast gekregen had, waar
op ontrent middernacht mede een slang
quam, dic haar, en haar kind omving
welke zy diverze maalen van haar stiet,
tot dat gemelde slang zich om ’t hout
zelfs vastslingerde, en daar, tot dat

zy en haar kind geborgen wierden,
aan bleef. Op de negery Lima zag
men ’t water, wanneer ’t van Lebele-
hoe aanquam, mede voor de Reduit
van onderen opbersten, als of ’t kook

te,’t rif steenen, en modder-zand,
mitsgaders diverse steenen, opwerpen
die 2  3 mannen dragen konden, en
die verder tegens en op de eerste solde
ringe van de Reduit, aangeslagen
cn opgeworpen wierden, wegnemen
de de galdery en schildwacht daar
opstaande, nevens ’t beneden woon-
huis, en een steene combuis, welkers

muur een stuk weegs in de negry ge-
vonden wierd. De Sergeants vrouw is

door ’t water opgenomen, en ontreni
20 vademen agter de Reduit in een

zoete limoenboom vast geraakt, en
zoodanig behouden gebleven. Ook de
soldaaten, welke alle (uitgenomen een,
die in de tronk zat) uit vreze van de
aardbeving beneden in de Reduit ge
lopen waren, zynde een op een boom,
de ander op een huis, en de ander op

Gg den
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den drooge gesmeten , van waar zy
voort na de hoogte vluchteden. De
sergeant zelfs wierd met de eerste baar

weggenomen; doch raakte, in 't af¬
dryven , aan eenige ruigte vast, daar
een driftige soldaat mede by quam, er
hem by de beenen greep, waar mede
hy sergeant worstelende, om los te ra
ken, dreef zyn dochtertie voorby hem
heenen na zee, erbarmelyk haar vader

om hulp roepende; doch, eer hy los
raken konde, had ’t water haar al weg
gerukt , en doen verdrinken. Zeker
» slavinne-kind, omtrent een half jaar
oud, mede met ’t water vervoerd, vonc
men, na’t ophouden van de vloed, on
beschadigd aan strand leggen schreyen,
en ’t wierd geborgen. Een gedeelte

van de negry Binau was weggenomen.
met verlies van 86 zielen, waar onder
39 man , welke na Hila vertrokken

waren , om een Baleoe voor Intsjelk
Tuy te helpen maken, ende aldaar ge

sneuveld zyn. Daar waren 4 gezonde
mannen van de bezetting over de ove-
rige waren magtig bezeerd, behalven
twee verongelukte, te zamen, met de

schade van de voorgenoemde sergeants
huisgezin 12 zielen sterk. Op Ceys
was 't water tot aan de Reduits ven-

sters, of tot de schietgaten geklom
men, met zulken kragt, dat de kar
der zelve daar door overgeweken is
De sergeant en andere Compagnies
dienaaren, leden hier groote schade van
hare huisgezinnen; maar wel voorna

mentlyk de Inlanders, wyl de negryer
Ceyt, Lebelehoe, en Wassela geheel
en van Layn 6 huizen, weggespoeld
zyn, met verlies van 619 menschen,
behalven de zeer zwaar gequetsten
waar onder 29 van Hahoetoena, die
om een vermaakje in de weggenomer

negeryen gegaan waren, met eenige
Opperhoofden, en de oudsten der zel-
ve; anders bleef de negery Hahoetoe¬
na, die wat hooger op als de andere
legt, onbeschadigt. Daar werd ge
zegt, dat veele der verongelukten op 't

gevoel der aardbevinge, denkende dat70
het de jongste dag was, in de Mas-
sigit, of Tempel vlugteden, en haar
tot bidden begaven, en datze zoo met

dit huis en al door de zee verssonder
zyn. Vier dagen, na dat dit geschied
was, wierd men ’s nagts, ontrent 11
uuren , wederom zwaare aardbevinge

gewaar, en volgde daar op zoo fel een17
gefluit langs heen de schilder-huizen
dat ’t in een iders ooren schaterde,

geen men daar voor een wonderlyk ge-
fluit hield: want niemand van alle de
wachthouders, die zeer bevreest wa¬
ren, zulx gedaan hadden; doch ande

re houden ’t daar voor, dat een onder-
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aardsche damp, uitbrekende, en geer
opening genoeg hebbende , dusdani
gen geluid zal veroorzaakt hebben
Een kind uit de negery Wassela, maar
7 dagen oud , wierd ; dagen na de
aardbevinge , in de tak van een Za-

goe-boom noch levend gevonden, hoe¬
wel de moeder verdronken was

Op Hila retireerde de bezetting
op’t gevoelen van de aardbeving, die
men zegt hier heftiger, dan op andere
plaatzen, geweest is, behalven weinige,
van boven de Reduit na beneden in 't

77plein gekomen, denkende daar beter

bewaard te wezen ; maar helaas nie-

mand was verdagt op ’t water, ’t geen
eens klops tot aan de galdery van de

Reduit Amsterdam opsteeg, en ook al

kabbelende tot boven tegen ’t dak aan
sloeg, en van haar dus 28 man waar

onder den sergeant, en beide de cor

poraals, met al de muragie wegnam
die nochtans beneden over de 8 voe¬

ten dik, en 10 voeten hoog was. Be-
halven andere woonhuisjes, in ’t ge-
noemde plein, en de negeryen, rondom
de vesting leggende; doch twec huis
jes waren op haare stylen blyven staan,
waar door hier 1461 zielen mede om

quamen, waar onder nevens voornoem-

de krygslieden, de huisvrouwe van ’t
Opperhoofd, den Koopman, Willem
van Zyll, met z, en die van den wond-

heeler Epbraim met 4 kinderen, mits7

gaders Abdul Rabbman (in ’t gemeen
Intsjeh Tay genaamd, en Hoofd van ’t
Campon Latim op Hila zynde) nevens
noch 21 perzoonen van zyn maagschap.

en den jongen OrangKaja Boelan (in
wiens stede gemelde Intsjeh Tay, het
Campon Latim regeerde) en den
Hoofd-Orangk aja van Caytetto, ne-
vens verscheide OrangKaja’s van ande-
re negeryen, geteld wierden. Twee
buiten-puntjes der gemelde Reduit
Amsterdam waren wat beschadigd bly-
ven staan, waar op ’t kanon zeer won-

derlyk geslingerd lag, hangende ’t ee-
ne met de tromp om laag in de schiet-

gaten, en andere van de affuiten ge-
Imeten, van welke ook eenige aan de
assen, en wielen, zeer beschadigd wa-
ren. Verscheide soldaaten hadden zich

met armen en beenen aan ’t kanon ge
slagen, latende ’t water over haare li
chaamen loopen , dat tot twee maa
geschiedde, en bleven alzoo behou¬

den. Bestaande nu nog de gansche
bezetting, anders 40 koppen sterk, in
12 mannen, van welke Isaac de Visscher,
namaals Hoofd op Larike, en Honi-
moa, mede een nagt, en een dag in
zee gedreven heeft. Een bas, ontrent
150 pond zwaar, is uit Intsjch Tays
huis mede wel 60 voeten ver gesmee-

ten
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1674.  ten. Een zee-steen , lang 21 voet,
en ook zoo breed, mitsgaders 8 dui

men dik, is mede 4i roeden van ze
kere graf-stede, daarze gelegen hadde
gevonden. Agter de vesting om, we
een musquet-schoot in ’t ronde, lagen
zeer veele doode lyken, zoo die door

de zee weder aangespoeld, als hier en
daar in de ruigten vast gebleven wa-

ren, die al eer dezelve ter aarde ge-
raakten, een zeer pestilentiale stank
van zich afgaven. Op Wakal was

mede een perzoon met een deel hui-

zen weggenomen. Op Hitoelama liep
’t water na gissinge 10 voeten hooger,
dan gemeenelyk, op, waar mede des
sergeants, en andere Compagnies hui-
singen beneden de Reduit weggeno
men wierden. De sergeant was mede

driftig geraakt; doch in een boom bly-
ven hangen. Een soldaat, en 35 In-0landers, zyn hier gesneuveld, en is
dak van de Reduit door de aardbeving
wat ontzet. Op Mamalo zyn ontrent
40 huizen der negery weggespoeld
doch geen menschen gebleven, staan-
de ’t voords op Lien, Tolchoe ,
Socli, en Way wel, maar op Way is
de eene punt van de houte Baricade
van malkanderen gevallen. Voorts heb-

ben alle de huizen der laatstgenoemde
negeryen van geen ongemak geweten
hoewel zy de aardbeving gevoeld heb-

ben, en ’t water wel wat hooger, dan
gemeenelyk, geweest is; op Pasir Poe-
tch, dat wat lager, als de voornoemde

negery , op Hitoe’s Oost-hoek legt,
is de Masigit des Priesters,en nog een

73 gemeen mans huis, door ’t water weg-

7 genomen. Voorts was ’t land Hitoe
aan de Noord-westzyde, doorgaans zeen

beschadigt, en van ’t geboomte be¬
roofd ; doch wel voornamentlyk tus-
schen Negrilima, en Hila, zynde tus-

schen de laatstgenoemde plaats en Ceyt,

tot aan de toppen der naaste bergen.
of na gissinge, wel 50 2 60 vademer
hoog, tusschen Ceyt, Negri Limn,
en Hila gesteigerd, met ’t wegnemen
van alle de hoeken, en steenige stran-
den, uitgenomen die, daar de Reduit

Ceyt op staat, zoo dat men nuopver-
scheide plaatzen aankomen, en de zee-
gen trekken kan,’t geen, om de steen
agtigheid, voor heen niet konde ge-
schieden. Het geboomte tusschen
Hila, en Negri Lima, en tot
groote schade , de kostelyke nagel
bosschen van jonge boomen, die maar

23 jaren hadden begonnen te dra-
gen, en in een ontelbaar getal beston-

den, zyn ook vernield, gelyk ook weg.
gespoeld zyn de kalk-ovens van Mama-
lo, Eli, Sinalo, Caytetto, Ceyt, Le-
belehoe, ende NegriLima , die toen

77
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ter tyd zedert anderhalf jaar in stede
van’t jaarlyks scheppen met de Cora-
cora’s tot Hof-dienst van de E. Com-

pagnie opgemaakt zyn, eenelyk die
van Hausihol, Wakal, en Hitoelama
die wat hooger als de andere lagen
behouden gebleven zynde. Het lanc
van oud Lebelehoe, wezende in voor-

tyden zeer vermaard, en de voornaam-
ste markt, en vergaderplaats der Moo¬

ren, is wel een musquet-schoot in de77

breedte verzonken, zulx daar geen
strand, maar een verschrikkelyke groo¬27

te steilte is; als mede tusschen Ceyt,
en Hila, zelfs aan de strand van ge-
melde Hila, tot de West-zyde derve-
sting, of onder de wooning van Intsyel
Tay door, is met de daar op gelegene
negeryen Noekoehali , Jehalaa, en

Wawani, nevens ’t geheele vlakke17

land in de schecps-reede, weggezon-
ken. Het is gelooflyk, dat voorge-17

noemde waterberg recht van onder de
voornoemde plaats, te weten, oud

Lebelehoe, opgekomen zy, of ten min-
77

sten, dat 't water zelfs uit ’t land van17

Hitoe gekomen is, om dat verscheide77

lieden met vaartuigen, maar weinig
van de wal geweest zynde, geen meer

beweging des waters vernomen heb-177

ben, als alleen eenige kabbelinge. De-17

ze berg, een weinig t'zee geloopen
zynde, heeft zich in 3 deelen verdeeld
’t eene Oost op, na Ceyt, en ’t ande-

27

re West op, na NegriLima, en Oe¬
rien , het derde regt na de kuit van

Ceram, of op de drooge ryst-hoek aan,13

zyn loop nemende. Gemeld water was7

zoo stinkende , dat de lieden, die in
77

vaartuigen maar een weinig van de wal17

waren, qualyk of flaauw daar van wier-77

den, en zoo vuil, dat die gene, die
er in gelegen hadden, gelyk als uit
de modder gehaald scheenen. In 't
aankomen zag men ’t bovenste deel des
waterbergs flikkeren als vuur, en daar
onder was 't water pik zwart, maken-
de zeer groot gedruis. Het hadde ook

een bezondere kragt, zoo dat, na17

zommigen gevoelen, ’t meer als wa

ter moet geweest zyn: want zoo 't de
kloekste mannen maar aanraakte, of
ter halver been beliep, zoo moestenze
onder de voet, en wierden weg ge
voerd, verhalende eenige die al t'zee
geweest, doch gelukkig weder te lan-
de gekomen waren , daar door ver-
scheide malen, dan met het hoofd, en dan
met de beenen onder getrokken te zyn.
Rondom de vesting Amsterdam had het
veele huizen op een wonderlyke wyze
weggehaald: want als daar maar een
huis was, buiten afstaande, liep ’t wa¬
ter, als met een arm ’er na toe, en
haalde ’t om ver, zonder een trede ver-
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de lieden hier zeer desolaat zaten, be¬der te loopen, als of ’t zeggen wilde,
schreiende, nevens ’t verlies harerzyn pligt voldaan te hebben ; Het nam
vrienden, ook haar eigen zoberen staatalle de huizen der negeryen, bewesten
De twee hooge bergen van Wawani,en bezuiden de vesting Amsterdam
en Manisau, agter Ceyt, hebben zul-staande, weg, en smeet dezelve over
ke stukken in de naaste valyen gesmehoop. In Sinalo, daar beoosten gele-
ten, dat de daar tusschen loopende Ri-gen, alwaar veel geboomte en ruigte
vier zyn loop gestopt, en boven eenstond , was dit water op zommige
binnen-meir gemaakt wierd, 't welk-plaatzen 2 a 3, en meermalen, afge
niet zonder gevaar heden of morgenlopen, met zoo groote snelheid opko-
staat los te breken. Klein Ceram, ofmende, dat men ’er geen oog op hou-

’t land Hoewamohel, had de water-77den kon, waar van de eerste baar maai
golf, die op de drooge ryst-hoek, zoczoetjes aanquam, de tweede smeer al
buiten den zelven om, als binnen denles om ver, en de derde spoelde ’t weg.
zelven doorliep, mede schadelyk ge-200 dat de plaats, daar de negery ge-
weest. De strand aan de West-zydestaan hadde met boomen en huizen
van de klip was in zand veranderd, enzoo glad weggenomen was, als of 't
een groot stuk van den hoek Way aanniet zamengevoegd was geweest. Al-
de Oost-zyde weg gezonken. Ook wasle, of de meeste vaartuigen, van cha
't Moorsch negerytje aan de vestingloepen , Tsjampans, en praauwen
Overburg op Loehoe,daar 't waterraakten aan stukken en weg, en de
vademen hoger, als gemeenelyk ge-visschen, zoo zommige meinden, huil
weest had, geheel weggenomen metden even als of 'er menschen schreiden.
alle de praauwen; doch geen menschen’t welk gelooflyk is door de Kaymans,
beschadigd, de vlakke hoek Kahoelaof Crocodillen, die zich daar veel ont-
was van al zyn geboomte beroofd, enhouden, geschied te zyn. Een me-
de huizen van de oppassers in ’s Com-nigte van visschen wierden aldaar op

27
pagnies Zagoe-bosch waren dryven-’t land, en onder andere partyen, bin

17
de opgenomen, en met stylen en alnen ’t pakhuis tot Hila gesmeten;
boschwaard ingezet, daar de oppassers.doch, die willende nuttigen, zyn die
na dat de watervloet afliep, haar goed-zoo smakeloos bevonden, als of zy
je en geweer weer uithaalden. Inhout waren; moesten dierhalven we-

2.
de bocht van Tanoeno was mede eender weggesmeten werden. Hier tegen27

was een party vee, en waren veele Christen Kerk, en de helft van de ne-
23

gerys huizen , doch geen menschenwilde verkens , t'zeewaard gevoerd
7.

Uit al ’t welke dan genoegzaam blykt, verslonden, schynende dit water maar27
alleenlyk op ’t land aangezet te heb-dat God de Heere doet omkomen en

ben, terwyl ’t in zee, en tusschen ’tbehoud, wien hy wil, zonder aanzien
land, en de kust Hitoe, stil was, be-van sterkte ofte zwakheid. Onder an-

27

halven dat men wat kabbeling voel-deren was mede aangemerkt dat deL
sterkste en friste mannen meest, en de de, zoo als verscheide lieden getuigen,1

krcupele en slegte minst beschadigd die maar een musquet-schoot van de
27

zyn geworden. De Inlanders, voor wal af in zee waren, en een groot ge-27

namentlyk van de kust Hitoe, zyn hier druis aan land hoorden. Op Boero
17

door (dat niet te verwonderen is) zoo Amblauw en Manipa, Kelang en Bo¬
77

verschrikt geworden, dat zy alle berg noa, heeft men de aardbeving ook ge-
17

waards vluchteden , en waren veele, voeld, als niede de opsteiging van ’t
57

ontrent meergemelde Reduit Amster- water op Manipa, daar ’t eensklops17
dam gewoond hebbende, zoo arm tot in de Reduits-gracht liep, met ver-77
datze de nat geworden, bedorven, en nieling van de scheen-angels voor de

77
in zee gesmeten Compagnies ryst op- vesting, en wegneming van in de 4o5
visten, en wilden nuttigen, 't welk huizen der negery ; doch geen men-

1
by de Ed:. Heer Landvoogd vernomen schen ; maar de aardbeving was daar

2

zynde, wierd order gesteld om eenige mede fel geweest. In ’s Compagnies
17

goede ryst aan de behoeftigen uit te wachthuis, op ’t Eiland Kelang, ter27

deelen, die dan door zommige, door ; plaatze Salatti, had ’t water ontrent 16

andere weder niet, gehaald is wyl voet hoog gestaan, zonder verdre scha¬
vecle ryken arm, en wederom veelcar- de te doen. Op Oma, Honimoa, en
men, door vinding van goederen, ryk Noessalaoet, was de aardbeving al me-77

geworden zyn. Daarenboven is de de heftig geweest, waar door de pan-17

Rivier aldaar, en op Ceyt, zoo door nen van ’t woonhuis in de vesting
Hollandia verschoven geraakt zyn,’t afvallen der bergen, als door de be¬
hebbende ’t aardryk- den gantschenweginge des aardryks, onbequaam tot77

nacht daar niet stil gestaan; als medegebruik, als zynde zeer dik, troebel,
7

op Oma, daar de aardschuddinge, naen vuil van smaak geworden, zoo dat
de
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y etmaal geduurd had. Het water was
boven dien wel 6 voeten hoger, als
gemeenelyk, geweest, zynde de muur

tusschen de combuis, en ’t klcin pak-
huisje, op verscheide plaatzen ge
scheurd. Op de pas Baguwala is de
Reduit Middelburg meest van alles
ontzet, en de halve maan wel 2 a :

voeten in de grond gezakt, een goede
party buskruit, daar, om de droogte des
kelders, geborgen, lag zeer gevaarlyk;
doch is nog behouden geworden. Het
water was niet over de zelve pas; maar
alleen van de zyde der Reduit tot aan

de eerste wooningen gelopen, dat eer
groot geluk was: want indien ’t zelf-

de doorgezet hadde, zoo zoude het
gelooflyk alles, ja zelfs de Reduit.

76y weggesmeten hebben. Ook was
land in de Negeryen, Baguwala en
kleen Hoetoemoeri, magtig gescheurd
Uit Banda had men berigt, dat op de
zelfde dag en uur, mede aldaar by
klaare maneschyn, en stil weder, een
zagte aardbeving, en eenig oploopvar
water , was geweest ; doch zonder
schade te doen. Aldus was 't door de-

ze gantsche Landvoogdy gestelt, zon-
der dat de aardbeving, of onderaard-
sche rommelinge, zommige als een ge
luid van kanon-schooten, en andere

als of 'er wagenen en paarden aan qua-
men, noch ook de Hemelsche vuur-

teekenen ophielden. Zondag, den zes-
den May, na dat het ontrent 14 da-
gen een weinig opgehouden had, heeft
men wederom 2 harde aardschuddin-

gen vernomen, en des avonds ontrent
7uuren zag men onder een harde slag
regen in ’t Oosten een groot vuur
onder smal en boven breed , 't welk

t’elkens na den regen ophield, en met
de zelve weder quam. En den volgen
den Donderdag, zynde den 10 May
’s avonds op slag van negen uuren, heb¬
ben 5 6 soldaaten, voor de buiten-
pagar van ’t Kasteel Victoria by een
zittende, na ’t Oosten in de lucht eerst
ecn kleine, en daar na een groote
streck, als bleek vuur gezien,welke

de gedaante van roeden had, zynde
den Hemel aan die plaats klaar, maar

’t vordere deszelfs met dunne regen
wolken bedekt.

Eer de huisvrouw van de Heer vay

Zyll, Opperhoofd op Hila, in zee mef
haar huis , en alle de goederen (uit-
genomen een kist met geld, die op de
Reduit stond) weg dreef, zoo was zy
na de Reduit geloopen, om er mede

op te komen, roepende sterk, dat zy77

zouden open doen , doch, terwyl zy
boven daar mede bezig waren, sleepte
de stroom haar weg. Zy was, ge-
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vischt zynde, alleen kenbaar aan een
ring, en goude keten, die zy aan hadt

alzoo men geen onderscheid tusschen
Hollanders en Swarten (om dat zy zoc
doorweekt en alle dood-bleck waren)
zien kon. Een van zyn slaven, zynde
zyn kok, dreef 2 a 3 dagen in zee
hebbende zich op een balk opgehou¬
den, op welke zich noch een ander
en veel sterker medeslaaf van hem ec
nigen tyd opgehouden had ; doch dat
hout konhun beiden niet boven houden,
weshalven zy om dit hout eerst zeer
dapper streden. De kok overwon den
anderen, behield het hout alleen, en
dus ook het leven.

Hassan Soleyman dreef ook eenige
tyd met een boom in zee; doch quam
te land, daar nu zyn huis staat

Twee soldaaten, met een praauwtje
van Hitoelama na Hila willende, za-
gen in zee, zoo hen dagt, een mensch
in’t leven. Zy, ’er na toe gescheept
zynde, bevonden, dat het een naakt
vrouw-mensch was , weshalven, de

een zyn rok eerst uittrekken wilde
om die haar toe te werpen; doch zy
riep hen toe : is ’t nu een tyd, mannen,
om voor malkanderen beschaamd te zyn,
daar de Heere ons zoo bezogt heeft, komm
my, bid ik u lieden, maar te hulp: want
ik hen niet in staat, om my langer te kon¬
nen boven houden en zal God danken,
als ik maar behoude weer aan land ko-
711e.

Ook liet de Heer Hurdt, na zyne
vlucht uit het Kasteel, by dat huis, daar
zedert de Landvoogden woonden, een
Secretary, en aan de andre zyde een
wachthuis of Corps du guarde, en bui
ten dien een groote Gabba Gabba
Loots maken, om daar in te prediken,
alzoo het onmogelyk was, om dat in
’t Kasteel te doen; in welke Loots tot

’t einde der Regeering van de Heer de
Vicq gepredikt is.

A. 1673 den 13 September zond de
Rum

Heer Rumphius zyn byzonder oordeel, phius ad
wegens ’t verleggen van ’t Kasteel Vi-vys over

’t Kasteel.ctoria, aan haar Edelheden, met een tegen-
gesteld gevoelen van een ander op de
kant, beide van dezen inhoud :

G83
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Advys, en consideratien, inge¬

geven by den Koopman, Geor-
gius Everbardus Rumpbius, aan-

'tgaande de Fortificatie van
Kasteel Victoria.

I.

Ooreerst stelle ik voor vast, dat het
VAmbonsche Kasteel vry beter zoude

leggen tegen over in de Laha, zoo t in 't
eerste aldaar gebouwd was , ende dat het
tegenwoordige, op t strand Honipopo leg-
gende, qualyk zoodanig te fortificeren zy,
dat het van de naburige bergen geen schade
te verwagten hebbe, maar of het nu gera¬
den zy, de hoofd-residentie, en Compagnies
omslag van hier op te breken, en in de La-
ha over te brengen, staat ons te overwegen
want eerstelyk zullen zoo veel materialen,

als tot een Kasteel van 24 roeden guardyns
behooren, niet zonder groote moette van de
Inlanders kuynen by de werke gebracht wer-
den, al genomen dat de burgers en Chi-
neesen dezer stede het steenbakken ende
het kalk-branden aannamen, zoo staat eg-
ter te bezorgen, dat zy lieden te vroeg, en
als men half in 't werk is, mochten komen

uit te scheiden, (a) by aldien de stoffe tot
steen bakken ende kalkbranden mogt ko¬
men te verminderen, ende als dan de re-

sterende last de Inlanders op den hals te ko-
men, dewelke het, behalven dit, nog zwaar

genoeg zullen hebben, ende staat dan vrye-
lyk verder te duchten, dat de Inlanders,
ziende , dat het aanbrengen van materialen,
steen en kalk, gelykze nu eenige jaaren tot
dit Kasteel alreede gedaan hebben, geen
einde wil nemen, waar toe ze egter van
ouds zoo dikwils vertroost zyn, wederbor-
stig ende verdrietig mogten worden, ende
gevolgelyk een goed spel in de weer brengen
gelykze wel meermalen gedaan hebben, ’t zy
dan dat de E. Compagnie mogte resolve-
ren , 't welk ook nodig zal zyn, de oukosten
alleen op haar te nemen, uitgenomen ’t geene
dat de Inlanders niet weigeren en konnen
eenige aarde op en aan te dragen, en, in
plaats van jaarlykze panggajen met de Hon-
gi, voor eenigen tyd aan de fortificatie te
helpen.

2.

Het nieuwe Kasteel de geprojecteerde

(1 De zwarigheid over de klei en kalk, is
zonder fundament: want al was ’er in de Laha
geen klei genoeg, zoo is die egter op andere
laatzen niet wyd van daar, en hier overal, zeer
wel te krygen, ende nopende de kalk, die zal

insgelyx wel te verzamelen wezen, mits dat er
5 6 floepen op gehouden werden, om gedurig
weg te halen, ’t geen hier en daar gereed is, men
kan elkeen opleggen in 2 23 jaren te bran-
den 10 ton kalk, dat in zoo langen tyd niet
zwaar om te doen zal vallen, inzonderheid alsze
daar voor betaald werden ’t welk al ruim 60
duizend tonnen kan uitmaken, behalven ’t geen
zoo de Neder- en Inlandsche burgery, als Chineesen
zullen leveren
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grootheid bekomende , zal wel ruimte ge¬
noeg hebben, om alle Compagnies goederen
en de principaalste officiers, te bergen; maar
zullen niet te min gedwongen zyn, een fat-
zoen van een kleine stad daar buiten nog te

maken , ten zy men wilde Compagnies
suppoosten, die daar buiten woonen, op den
eersten aanval den vyand ten proye geven.
in daarenboven zal men gehouden zyn noch

een vaste timmerwerf te maken, die zich
zelfs defenderen kan, vermids wel 50 roe-
den van ’t hoofd-Kasteel zal af leggen; ik
laat nu staan, dat de rechte réede , daar
de schepen ankeren zullen, niet recht voor
het Kasteel, maar wel een musquet-schoot
daar van af zal zyn, welk ongemak men
voor dit Kastecl niet onderworgen is.

3.

Genomen nu dat men alle deze zwarig-
heden boven komt, zoo zal de E. Compa-
gnie noch genoodzaakt zyn een kleen Ka-

steel op deze plaats te houden want dezel-
ve, alwaar de principaalste reede is, te
verlaten, is ten eenemaal ongeraden (b) want
daar door zoude men den vyand een ope-
ne deur maken om het Land Leytimor,
zynde de principaalste nagel-thuin, ge-
makkelyk in te nemen, en zoude by den
buiten twyffel deze plaats zoo vast maken,
dat wy die niet licht zouden inkrygen ,
staande de Inlanderen van geheel Leytimor,
volgens den aard van ’t zee-gras of wier
dat zich na de stroom buigt, hun straks toe
te vallen, ende ons in de Laha te laten zit-
ten. Hier op mogte iemand zeggendat

wy naaerhand met onze macht komende en
(0) de naaste bergen innemende, hem

daar

b) Hoe groot de Kasteelen ook zyn mogen,
zoo moet men by tyden van oorlog egter nog
eenige pallissaden, of andere ligte buiten-werken,
maken, die onder beschuttinge van ’t zelve staan,
vaar binnen als in ’t Kasteel zelve Compagnies
uppoosten en onderdanen, onder ofte aan ’t Ka-
steel woonende, konnen geborgen worden, nu
daar goede en ruime vlakte is, gelyk in de La-
ha, kan men een welgeschikte stad afroyen, die
net 'er tyd allenxkens door de burgers en in-
woonders wel gesterkt zal werden, al was ’t maar
met smalle grachten, en lage wallen, vooreerst
die beplantende met een digte doorne-hegge &amp;c. de

timmerwerf kan zeer wel van ’t Kasteel gedesen-
deert werden, egter moet op de hock een ligt
water-pas staan, dat op de naaste schepen spelen
kan. Dat Leytimor de principaalste nagel-thuin is,
gaat niet vast ende als men eenelyk daar op zien
zoude, moest men de hoofd-residentie gaan ne-
men in de Uliasserse Eilanden, die nu niet meer
dan hier en daar een Reduitje tot bescherminge
hebben, 't welk ongevoeglyk zoude komen.

c Wy agten dat den vyand hier reeds maar al
te wyden opene deure heeft, als die buiten bereik
van ons geschut hier overal ankeren en landen
kan, ten zy men een half vyfentwintig Reduiten
of houte Wambaysen wyd en zyd op alle toegan-
gen wilde leggen, doch hoe ligt dezelve konnen
verwonnen en mitsdien onze magt gebroken wer-

den, als hebbende geen rugge-steun aan een goede
fortresse, kan een ider licht afmeten. Het minste
verlies is groote winst voor den vyand: want hier
door werd hy in zyn oogmerk aangemoedigt, en-

de
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dryven , ik antwoorde, by aldien de
vyand nu eens dit gehele strand met kleen
werken ging bezetten, en de Iulanderen hem
getrouwlyk wilden bystaan, gelykze dan
zouden moeten doen, als wel wetende hoc¬

danig zy ovor bare ontrouw zouden getra-
cteerd worden, als wy wederom meester
wierden , zoo zoude ons het landen wel ver¬
boden blyven.

4.

Indien nu het Kafteel, dat hier blyft
sufficant zal zyn om deze strand te bevry-
den, 2oo diend het noodzakelyk 2 punten te
houden, en met niet minder als &am0 man be¬

zet te zyn, daar alreede het nieuwe Kasteel

een guarnizoen van 300 man van nooden
heeft, eu werden boven dat nog evenwel ee-
nige buitenwerken vereischt, om de gansche
strand van den galg hock af tot aan den
Roodenberg te bevryden.

5.

Uit die inzichten dan, dat de meeste Chri-

sten-suppoosten , ende nagelboomen, op dit
Leytimor staan, ’t welk by het verleggen
van het Kasteel na de Laha van onze be¬

scherminge ontbloot, ende den vyand genoeg-

zaam open zoude gesteld worden, waar op
zy eens de voet gevest hebbende, bezwaar¬
lyk veder af te krygen zyn, zoo zoude we
myn advys zyn dat de E Compagnie haar
de onkosten niet behoorde te ontzien, hoewel
die mede groot zullen vallen; en behouden¬
de dit Kasteel (e) maken zoo veele bui

tenverken, als genoeg zouden zyn tot be¬

vrydinge van voornoemde strand, dewelke
juist niot permanent behoeven te zyn, maar
renelyk zoo sussicant , datze dien tyd kunnen

uitharden, die wy met eenige Europische
natien in oorlog mogten zyn, gelyk men zelf-

in Europa ziet, dat de steden ende plaatzen.
cen belegeringe vreezende, haar met baasti-
ge opgeworpene schanzen, en buitenwverken,
verslerken, dieze daar aa in tyd van vredt
wederom afsmyten. Ik ben dierhalven van
gevoelen , dat , gedurende dezen oorlog met de
2 Europische natien, die, (zoo t Godt be¬

liesi) in t korte moet eindigen, men deze

de onzen Inlander zoude daar door terstond vrees-
agtig werden: genomen den vyand naim deze

plaatze in, en wy waren treffelyk gefortificeerc
aan de overzyde, zoo zullen de Inlanders altoo-

vaste hoop en geloof stellen , dat de vyand het
hier niet lang zal konnen gaande houden, bege-
vende ondertusschen haar zelven in ’t gebergte
ofte vele van hun na de Laha. Die van de Hi-
toeése kust zouden apparent al mede ten eersten

over komen, en onder bescherminge van ’t Rasteel
zoeken te schuilen, maer wie zoude het nu bete
hebben, den vyand hier binnen ofte wy ginder,
als aan den ingang leggende, het laatste spreekt van
relfs.

9) Buitenwerken, waar af hier gesproken werd,
konnen niet altoos op een stel en sprong gemaakt
werden, om dat de materialen zoo gereed niet te
krygen zyn, behalven dan noch de magt van be¬
rettelingen, die daar toe vereischt word.
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strand met diergelyke buiten-werken genoeg-
zaam verzien kan, dat de vyanden niet al-
leen het landen, maar ook het ankeren ver-
boden werde, ende van verre de stukken over

land te slepen, en op de naaste bergen te
brengen, daarze ons schade konnen doen
zoude hun niet wel doenlyk zyn , vermits
de Inlanderen, die niet nalaten zouden ons
getrouw te zyn, als ze maar zien, dat wy
hare stranden inhouden, en by haar blyven
met hun lieder embuscaden zulks genoeg-
zaam zouden beletten, ende dan verders in
tyd van vrede, zal dit Kasteel genoegzaam
versterkt zyn, als het maar een hegte barm
aan de zee-zyde bekomt, ende de vervalle-
ne timmerverf weder in zyne defensie ge¬
bragt werd , ende by aldien men gemelde

barm te zwak mochte vinden, om zwaar
geschut daar op te zetten, dat zoude men kon¬
nen verhelpen, indien aan de West-zyde.
van t Kasteel op strand, ofte ook wel op
den Z. West-hock van den Olifant, daar
het oude ziekenhuis gestaan heeft, een sterke
batterye , of iets diergelyk, gelegt wierde.

6.

Nu zoude het myn plicht zyn, dat ikzo¬

danige plaatzen, en fatzoenen van gemelde
buitenwerken, aanweze ; ’t welk ik tot myn
leetwezen door ’t missen van myn gezicht
niet kan doen, maer laat my voorstaan.
dat ien aan de Z. West zyde van ’t Ka-
steel by het Riviertjen Way Nitoe , een
halve gotelings-schoot van t Kasteel gele-
gen , daar na myn best onthoud niet ver van

strand (e) eenige heuveltjes ofte hoog-
ten liggen, eene schanze zouden konnen

opwerpen, als mede dat aan den voet van
den Roodcnberg een bequame klip te vin-
den zy , daar men een battery zoude kunnen
op zetten alles om de vyanden het landen
te beletten, ende hun gevoegelyk van de ber-
gen af te houden , doch dewyle ik zulks, als

gezegt niet aanwyzen kan, 't welk ik by
beter dispositie, voor my niet onmogelyk zou-
de achten, wil ik my geerne anderer gevoelen
onderwerpen, ende mede stemmen, dat men
het Hoofd-Kasteel, in de Laha verleggen
zal , hehbende ondertusschen een stuk van
myne picht gedacht deze politike considera¬
tien albier op het papier te stellen, op dat
blyken moge, dat men het land Leytimor,
t welk de Compagnie nu by de 70 jaren
bezeten heeft, niet zonder gronte circum-

spectie verlaten moet. Onderstond aldus ge-
daan, en overgegeven den 13 September
1673. lager stond, ’t geen na Batavia ge¬
zonden is door Sr Rumphius getekend, t'my-
ner presentie , was geteekend , Jacob de
Jong, Secretaris.

Gedurende zyn Ed: regeering is hier
alles in veel rust geweest; zoo dat hier

wei-

(1) Deze aangetoge plaatzen werden digt agter
al weder van hoger gecommandeerd.
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weinig zaaken van belang voorgevallen1674

zyn, die verdienen aangeteekend te wer-
den.

DeHeer A. 1675 in ’t laatst ging de Heer Hurde
Hurdt na voor een spring-tocht na Banda (alzoo
danda Adaar toen geen Landvoogd was) om or-
1675. dre te stellen

In ’t zelve jaar 1675 liepen de gedagtenBevelen
van den Heer Landvoogd en Raad alhierharer E-

desheden weder om ’t Kasteel elders, of wel in de
ontren Laha te verleggen, daar toe haar Edel¬
Kasteel,

heden by hun schryvens van den 9 Ja¬cn om de
nuari geen genegenheid toonden, maanagelen

uit te vonden goed, het te laten daar ’t was
roejen mogende wel lyden , dat men ’er eer

buitenwerk tot versterking om maakte

Zy gaven ook nog last, om de nagelen
op Manipa, en eerst de jonge boomkent
uit te roejen, dat zy den 18 Januari 1676
van alle de nagelboomen daar, en of
Hoewamohel, belasten.

Zy verboden de borgers ook, om or
Java, Bima, Boeton, of Timor te varen;
doch stonden aan de Oost-Cerammers
maar geenzins den Gorammers, toe, jaar-
lyks met 3 a 4 vaartuigen op Java met
een behoorlyke Bandase pas te handelen

Alzoo nu Honimoa niet langer zonderEer
nieuwe vesting blyven kon, belasten zy ook de
vesting o zelve op de klip van Saparoewa, vol
Honimo-

gens ’t ontwerp van den bouw-kundigenaanbevo¬
Heer Corle, te begrypen, en die ten eer-len

sten langwerpig vierkant te maken; dog
in December belasten zy weer ’er lang-
zaam mede voort te gaan.
A. 1676 den 16 October verboden zyDe Heer
zeer sterk alle byzondre handel en voorHurdt

Raad van al die met kleeden, of speceryen belast
Indien den aanbrenger, al was de zomma noch
getadien zoo groot, een derde daar af te geven.

In dit zelve jaar hebben haar Edelheden

den Heer Hurdt , Extraordinaris Raac

van India gemaakt, een eer, die hy lant
verdiend had.

A. 1677 belasten zy op alle verdachte
versterkende vaartuigen wel te passen
en vooral op de Keffingers wel te kruis-
sen

Den II May bevelen zy met het uit-
roejen der nagelen, ter plaatze daar zy
't bevorens belast hebben, voort te va
ren.

In dit zelve jaar is de zaak van Peli-
mao, Koning van Sepa en Besi, bevo¬

rens aangehaald, voorgevallen.
A. 1678 belasten zy hier een kruit

Een
meulen te maken. Verbieden aan Chrikruit-

stenen hun slaven aan Mooren of Heidemeulen

en andre nen te verkoopen, als mede geen nage-
zaaken A len meer te planten, ook wel jaarlyks de
1677 en

ziel-beschryving, dog om de 2 of 3 jaa
1678 ge

ren maar eens de telling der nagel-booordon-
neert. men over te zenden.

Dezen Heer heeft ook ingesteld, dat
er in Mardheika en Noessanivel 17 da

NSCHE
LLL.ti’s of scheppers altyd klaar zyn moesten

De laatsteom ’s Compagnies brieven &amp;c. hier ef
werken

daar na toe te bestellen, en andre zaaken
van de

Heerte verrichten; doch alzoo de OrangKa
Hurdt.ja’s malkandren niet wel verstaan konder

zyn ’er 17 in Mardheika en 17 in Noes-

sanivel gelegt, die naderhand onder de

Heer de Vicq tot 2o, onder Padbrugge
tot 24, en onder de Haas tot 40 op ider
plaats vermeerderd zyn.

Een van de laatste werken by de Heer
Landvoogd Hurdt in Amboina gedaan,

zyn de nette ordres, die hy op het ope-

nen der pakken, kisten, kassen, en al-
lerlei zoorten van voorraad gesteld, ook

de oude Hollandsche Kerk tegen over
het oude huis van de Landvoogd op de
Olifants-weg begonnen en een kruit-huis

26¬by de Rivier van de Roodenberg ;

maakt heeft
Dit nu verricht hebbende, is hy na zyn ver-

deze Landvoogdy 6 jaren loffelyk be-trek A
stierd te hebben, den laatsten May 16781076 van

nier als
van hier vertrokken, om als Veldheer op veidneen

Java over ’s Compagnies krygs-macht te op Java.
gebieden, alwaar wy zyn Ed: onder de
stoffe van dat Eiland weder zullen vin

den.

De vervanger van de Heer Hurdt is DeHee
de Vic-geweest de Heer Robbert de Vicq, van
tvce en¬Amsterdam, die den 12 Februari deze
twintigste

jaars 1678 met 't schip Alexander hier and

voogcgekomen, en kort voor zyn Edelheide
hier.vertrek als twee en twintigste Landvooge

en bestierder voorgesteld is. Zynde een
Heer van hooge jaaren, en toen hy hier
quam, niet verre van de 70. Echter is

hy hier noch sal eenige tyd geweest, dog
heeft zeer weinig van belang verricht

Hy heeft de Hollandsche Kerk, by Verschei
de wer-de Heer Hurdt begonnen, vervolgd
ken doordoch niet voltoid; alzoo hy de Terna
hem ge-

taansche Princen, die hier quamen,te maalet.

weten, den Goegoegoe, den Capitein
Laoet, en den Kimelaba daar in huisve
stene.

Ook heeft hy het hoofd aan de zee

kant, buiten de waterpoort van het Ka-
steel verder uitgelegt. Hy liet ook de
Zuid-zyde van het Kasteel afbreken, en
weder opbouwen, en boven het oud zie-
kenhuis voor de leden van den Raad een

kamer maken , om van daar de von-
nissen te doen afkondigen en uitvoeren.

recht over het nieuw steene schavor (dat

hy mede heeft doen bouwen) en onder
de zelve een kamer, om de misdadigen
te zetten.

De houte pagar, in een ring-muurver-
anderd, voor ’t Kasteel Victoria, is een
van zyne voornaamste werken geweest
die by A. 1680 gemaakt, maar over welkt
hy zoo na gezocht is, dat men de stee-
nen, die 'er toe gebruikt zyn, na geteld

heeft, om, waar het mogelyk, hem daar
or-
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1674. ontrent schuldig te vinden.

Hy had tot zynen Opperkoopman, enZyne

moeje-ytbeden tweeden , eenen Gerard van de Voorde
met van met welken hy gedurig over hoop lag,
de Voor-scheldende hem, en eenen Bergman beide
de, en voor Compagnies dieven, en den lesten
andre. voor een schelm, waar over zeer hooge

voorden tusschen hen beide reczen, ver-
wytende hem, dat hy Compagnies ryst

verkogt.
Hy dreigde hem ook, over dat hy een

stalmeester van hem geslagen had, weer
te slaan, waar op van den Voorde zei: den

eersten slag zou ik afwagten, doch den twee-

den zoud gy krygen, en ik u dan wel braaj
afrossen. Dan zou ik u, zei de Heer de
Vicq , in 't donker gat zetten. Dat doet men
zei den andre , schelmen en dieven, maar

geen Opperkooplieden, dit liep eindelyk zoo
hoog, dat van de Voorde A. 1681 na Ba¬
tavia vertrok

De lust om met menschen te verkee-

ren was t’eenemaal uit dezen Heer, zoo

dat men hier in zyn tyd leefde, als of
men in ’t oud manhuis was. Echter ver-Zyn baat

er stonden Hy, en de Fiscaal, malkande-zucht

groore ren zoo wel, dat men op Batavia zeide
haastig. dat de Fiscaal de zak op hield, hy er
heid.

rykelyk wat in stak (dat is hem zwart
boetens deed toewyzen) en dat zy het dar

te zamen deelden. Dat hy vry driftig
was, bleck aan zekere zaak met Capitein

Bulk op Elipapoetch, of ontrent Sepa
voorgevallen, alwaar die Heer, tegen
vermogen daar na toe gezonden, wel zyn
best gedaan, maar egter het ongeluk gehad
hadde, dat de zaaken juist niet te wel
uitvielen, door dien hy ziek geworden.
en dus buiten staat was geraakt, om overal

by te zyn,alzoo hy moest gedragen werden

welke zaak hier veel moeite gaf.

Hy was, ’t zy hier om,’t zy om wat
anders, geweldig op hem gebeten, ja
wüde met hem maar zoo na de galg;

welke te klaar blykende drift van de
Landvoogd oorzaak was, dat niemand
van de Procureuis hem toen dorst die

nen.

Hy belaste dit eindelyk aan den Secre-
taris van de Raad van Justitie, Davio

Eversdyk, een zeer bequaam borst, die

verder zocht te komen, en derhalven
bevreest was, om die zaak aan te nemen

doch als hy hem dit op nieuw ten streng-
ste gebood, onder belofte, van ’t niet
qualyk te nemen, als hy hem na zyn ge-
moed, en als een eerlyk man, diende,

zoo nam hy ’t aan, en pleitte heim vol-
komen vry; maar hy heeft dien borst ze¬
dert, waar hy kon of mogt, vevolgd
en gedwongen vry-man te werden, op

dat hy eenigzins van zyne geweldenaryen
vry geraken mogt. Wegens de lafher-
tigheid, in dien stryd voor Sepa betoond.
wierden verscheide Inlandsche Hoofden

H. DeeL VAN AMBOINA.
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in vrouwen kleederen door de stad ge-
leid. Hy zond Bulk in April A. 1679.
afgezet na Batavia; doch deze won daar
zyn proces.

Onder zyne regeering heeft men ook
drie zeldzame voorvallen gehad , die
schoon het maar droomen geweest zyn;
egter veel opmerking verdienen, en daar

om van ons hier niet konnen worden
voorby gegaan.

A. 1676 vertrok zekere Henrik Dam,
borger en raadsperzoon in Amboina
niet tegenstaande hy reeds een man van
genoegzame middelen was, met zyn ei-
gen chaloep na Macassar, onder voorge-
ven aan zyn vrouw, die dit tragtede te
beletten , dat dit de laatste tochtdat

hy zelf mee varen, en wel uitdrukkelyk.
gf.dat de winst van dien een byzondere
zynte aan haar lieder eenige dochter

zou

Eenige tyd daar na gebeurt het, dat
de Heer Henrik Leidekker, een der aan-
zienelykste borgers hier, met eenig an-
der gezelschap op’t land van den bor-
ger-vaandrig, Henrik Lepper, aan de o-
verzyde van ’t Kasteel Victoria gelegen,
genoodigt, nevens andere volgens ge-
woonte, een middagslaapje nam, en on-
der ’t slapen gedroomd hebbende, na
zyn ontwaking den droom eerst aan eenen

vryman Leendert Snyders, en daar na aan
’t geheel gezelschap zeer omstandig ver
haalde, hoe hy in zyn droom zeer be¬
naauwd geweest was , ter oorzaak dat

nem dacht, dat voornoemde Dam, on-
trent Macassar te vertimmeren leggende
(na dat hy bevorens zyn lading aan land in
een Saboa, of opgeslagen Loots, daar
toe eerst verveerdigd, gebracht, en zyn

slaven 'er by gesteld had van eenige Ma-
cassaaren, die op den buit, na die ver-
spied te hebben, loerden, moorddadig
aangetast, en met vele wonden vermoord
werdende, hem zeer verbaast by zyn
naam, als zynde altyd zeer groote vrun-
den geweest, en om hulp riep, zooda-
nig dat hy, van ontsteltenis ontwakende,
en dit nadenkende , vaststelde dit van

cenig gevolg te zullen zyn; waar op hy
t’huis gekomen, ’t geval en de tyd net
aangeteckend heeft, om, by 't schry-
vens van Macassar, den uitslag deszelfs
te zien. Ontrent twee maanden daar na,
by ’t aankomen van ’t eerste Macassaars
vaartuig, quam ’er expres schryvens van
den Heer President op Macassar, dat
voornoemde Sr. Henrik Dam, juist op
die tyd van moordagige Macassaaren
jammerlyk met veele wonden vermoord

zyn goed geplunderd, en zyn chaloep
verbrand was, dat ook zyn Stuurman.
Marinus Duim, een Hollander, jammerlyk
gewond, tot Macassar nog te meesteren
lag, die daar na genezen, en weer in

Hh Am-
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Ambon gekomen , tot iders verwonde

ring dit geval, ’t geen van voornoemden
Heer Leidekker in tegenwoordigheid van
voornoemden Henrik Lepper, Snyders, en
anderen, met zyn opgeteekende droom
vergeleken wierd, zoo omstandig en net
overeen komende met dezen droom.

verhaalde, dat het al de toehoorders, als

geen reden daar af wetende te geven,
vermits by zoo grooten afgelegenheid
van plaats over zee, ’er geen heimelyk
verstand kon zyn, of iet gegist werden
zeer verbaasde.

Op een andere tyd, of wel A. 1687.
is het gebeurd dat de zelve Heer Leidek-
ker op een stuk lands van hem aan de o-
verzyde met eenige slaven om eenig houi
te laten hakken, en door hier en daar te

loopen, zeer vermoeid zynde, zich, na
Oflast aan zyn volk gelaten te hebben.

vaneen der gehakte balken ter zyden af
’t volk, aan strand wat ter rust met het

alhoofd tegen een boom nederley
waar hy, door vermoeidheid in slaa ge

eenraakt, begon te droomen, dat hy
groote Kayman, ofte Crocodil op hem
zag aankomen, om hem te verslinden

waar op hy in zyn droom verschrikt, en
de minen van vluchten willende maken.
en ontwakende, bevond, dat hy maar even

tyds genoeg had, om zich te redden.
vermits hy anders na allen schyn van een
Kayman, die al zeer naby hem was, zou
verscheurd geweest zyn. Hy vluchtte
dan, zoo veel hem mogelyk was, na zyr
volk, hen tot hulp roepende, die bi
hem gekomen, na veel moeite den Kay
man gedood, en hem zoo van die ver-

wonderensweerdige vreeze in en na zyn
droom gered hebben, verbaast staande.
na dat zy hunnen Heer zyn droom en ’t
gevolg van dien zoo kort daar op hadden
hooren verhalen. Ook ben ik geen half

quartier uurs daar na gevallig te dier plaat
ze by dezen Heer gekomen, en heb den
gedooden Kayman noch zien leggen,en dit
verhaal uit zyn eigen mond toen ook ge-
hoord.

D. Carpius, die in Januari 1681 als Pre-
dikant in Amboina ten tyde van de Heer

Landvoogd de Vicq quam, verhaalde in
’t begin van A. 1682 in een vol gezel-
schap, dat 'er in korten tyd, hoe vrolyk

zy daar nu by den anderen zaten, een
groote sterfte onder de Hollandse vrou-
wen, of juffers zyn zou, waar op zyn
Eerw. na de reden, hoe hy dit wist, al

lachende gevraagd, vermits ’t gezelschat
daar niets van geloofde, tot antwoord
gaf, dat hem dit, als in een gezicht,
tusschen waken en slapen leggende,nu

even zoodanig voorgekomen was, als

ge-hem zeven jaar te voren diergelyk
zicht in Banda ook voorgekomen, en na
dit zyn gezicht aldaar even zoo uit-

NSCIIE
gevallen was, en dat hy daar uit vast be¬
sloot, dat dit ook nu zoo uitvallen zou,
om dat alle die gene, die volgensdit zyn
gezicht uit zulk een gezelschap quamen
te sterven, van een zwarten hond, diei

hy daar ontrent zig, gebeten wierden.
Nader van deze jusfrouwen daar te-

genwoordig, half uit nieuwsgierigheid
en half uit vreeze voor haar zelven, ge-
vraagd, wie ’t al gelden zou, zoo gaf
hy tot antwoord; dat hy een grooten
damp en rook, als van flambouwen, uit

de straat van den Landvoogd, en daar na
ook uit die zelve straat een groote lyk-
statie had zien komen, waar uit hy vast-
stelde , dat dit het huis van den Land-

voogd, zonder te konnen zeggen wien,
vermits hy niemand gezien had, gelden
zou. Daar op verder eenige vrouwen
noemende, die hy gezien had, zoo telde
hy by namen deze navolgende op, Juf
frouw Caheing, een Predikants weduwe,
Juffrouw Peregrinus een Prcdikants
vrouw, Juffrouw de Praat, huisvrouw
van ’t gewezen Opperhoofd tot Boero
den Onderkoopman de Praat, een van

zyn eigen voordochters, een Juffrouw
van 20 jaren noch vryster, Juffrouw Vos-

maar, huisvrouw van D. Vosmaar en Juf¬
frouw Diemer, zyn vrouws eerste mans
voordochter, en Juffrouw Vonk een Predi-

kants vrouw alle de welke te dier tyd

nog klock en gezond waren
Korten tyd , en geen twee maanden

daar na, nam dit werk zyn begin met :
zoontjes van des Landvoogds zoons we-
duwe, die in de zelve straat, en zeer
digt by ’t huis van dien Heer woonde;
wclke drie binnen een maand sticiven,

en ’s avonds met flambouwen begraven
wierden , 't welk geschied zynde zey
voornoemde D. Carpius, dat dit de rook

en damp was, dien hy gezien had in de
straat van den Landvoogd. Zeer kort
daar op stierf des Landvoogds vrouw
die met veel statie begraven zynde, zoo
zey de Heer Carpius dit de zelve statie te
zyn , die hem in dat gezicht vertoond

was. Daar op stierf Juffrouw Caheing, en
Juffrouw Peregrinus kort daar aan ,'t
geen onder de andre meegenoemde Juf-

frouwen zoo al eenige bekommering be-
gon te baaren. Zeer kort ’er aan volg-
de Juffrouw Vonk, en eene Juffrouw

Hellenius Ghoewel onder ’t getal niet ge-
noemd) D. Hellenius vrouw na welkers

dood D. Carpius by Juffrouw Vosmaar
quam, en tegen haar in presentie van
myn huisvrouw zeide, Juffrouw Vosmaar

nu Juffrouw Hellenius dood is, hoeft
gy niet bevreest te zyn, want dewyl ik
haar in dat gezicht maar van agteren ge¬
zien heb, en gy van statuur malkande-
ren zeer wel gelykt , zoo heb ik ge-

bymeind, dat gy het waart, doch nu
de

1674.
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1667. de uitkomst bevonden, dat ik haar, er
niet u, gezien heb; vooral egter begon
dit werk by de Juffers te klemmen, toen

zyn eigen dochter kort daar aan stierf
waar door dan eindelyk de twec laatste, de
Juffers de Praat en Diemer, die reeks
haar hebbende zien voorgaan, hoe ge
zond zy ook waren, by de minste hoord
pyn of andre geringe ziekte, aanstonds
begonden melancolyk te werden, en
zich in te beelden, dat zy ’t mede niet
lang maken zouden, hoe wel zy toen nog
niets, dat na de dood geleek, gevoel

den.

Kort daar aan, of 2 of ; weken daar
na, wierd Juffrouw de Praat, anders zeer

gezond en vrolyk van geest, zeer schie
lyk ziek, en was binnen 2 of ; dagen een
lyk. Onder de ziekte, en na de dood van
voornoemde Juffrouw, wierd de Juffrouw

Diemer zeer droefgeestig, en beelde zig
nu en dan al vaster haar kort aanstaande

dood in ; doch door haar jongheid en
vrolyken geest dit dan weer verzettende
en verwerpende, geloofde zy, dat haar
vader ’er haar maar mede onder genoe nd
had, om haar behuwde moeder, die van
haar zoo veel hield als of zy haar eigen
dogter was, vermids zy geen kinderen had.
te bedroeven, vermits ’er in dat huwe-
lyk van haar vader en moeder de beste
overeenkomst niet was, gelyk zy dii

menigmaal tegen myn huisvrouw ver-
haald heeft

Aldus dan dit geheel uit hare gedag-
ten stellende , zoo wierd zy in die

meining te meer gestyfd, om dat zi
nog wel twee maanden gezond en fris
bleef , weshalven zy vaststelde ,, dat
haar vader mogelyk, als met Juffrouw
Vosmaar, haar in de plaais van een an-

der, die ’t wezen moest, kon gezien
hebben ; maar de tyd leerde kort na

deze haar gedagte, dat haar vader niet

gedwaald , doch haar wel regt moest
gezien , en in haar perzoon noit ge-
dwaald hebben: want zy, ontrent drie

maanden zwanger zynde, ging met haar
man, (gelyk zy wel meermalen gedaan had
uit ryden te peerd, waar van zy, ’s -
vonds t'huis gekomen zynde, over eeni-
ge onpasselykheid klaagde, die zich ge-
heel tot een miskraam begon te stellen.
Zy deze onpasselykheid, vermits die niet
zeer neep, te weinig agtende, ging dien
dag noch al over huis, even of haar niets
schorte, waar op zy dien avond , van
een zware en brandende koorts aangetast,

te bed moest gaan leggen, die haar daag-
daar aan buiten verstand bragt , en
de stoffe, die de natuur benedenwaards
moest afgezet hebben, opwaarts dreef.
en niet tegenstaande alle middelen na 't
hoofd deed slaan, zoodanig dat zy de derden
dag, alzoo de quaal na geen middel lui-
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sterde, een hoofd als twee hoofden en 1674
een aangezicht als twee aangezichten,
doch meest aan de eene zyde, zeer bloe-
dig, en bruin-rood gezwollen had, pui-
lende het eene oog uit haar hoofd, zoo
dat zy ’er ysselyk uit zag, en onkenbaar
om aan te zien was. In dezen staat nog
twee dagen, en t'eenemaal buiten haar
verstand blyvende, is zy, de laatste van
dat genoemd getal Juffrouwen, op den
vyfden dag van haare ziekte elendig ge-
storyen. Al ’t welk my van myn hnis-
vrouw, die ’t een en’t ander bygewoond
heeft, (en die mede vreesde een van de

Juffers, die zyn Eerw: gezien had, te
zyn, hoewel hy haar van het tegendeel
verzekerde) en ook van verscheide ande-

re vrunden, die dit mede gehoord en ge-
zien hebben, menigmaal verhaald is.

By de Heer de Vicgs tyd hing Pari Li¬
gansch Amboina aan een zyden draad : ma’s ver-
want zekere Pati Lima, een Chri-raadA.
sten , doch daar na tot den Ko1680.
ning van Ternate overgeloopen, en
Moors geworden , bragt hier A. 1686
een brief van den Koning op Hila, die
Hassan Socleyman zeer plegtelyk onder
een geele zonnescherm, en in een zilve-
re schotel, met een geele zyde neusdock
bedekt, inhaalde, en in de Masigit of
hunnen Tempel bragt, al het welk een
getrouw Inlander, Healesst genaamd, aan
t Opperhoofd, de Heer van Thye ’s nagts
wel bekend maakte; doch alzoo by zeer
veel eyeren onder dezen Haessan te broejen
had gezet, zoo gaf hy ’er geen kennis
af aan den Landvoogd, en liet den an-
dren ook maar ontvlieden, ja ’t was hon-

derd tegen een, dat men (op een tweede
waarschouwing van die Inlanders aan den

Landvoogd zelf; dien schelm op Ha-
toewana, of, zoo andre willen, op de
Baileoe van Roemakay, noch kreeg

Hy wierd eerst de borst opgesneden.
en ’t hert uit zyn lichaam gerukt zynde,
in zyn aangezicht geslagen, waar over
hy zyn kop nog schudde (zoo myluiden,
die daar by stonden, en dit aanzagen,
gezegt hebben) en toen gevierendeeld,
gelyk wy elders breeder zeggen.

De Raad over ’t gedrag van Hassan
Soeleyman, hier ontrent gehouden, zich
nader beraden hebbende, en in omvrage ge
bragt zynde, of men hem niet na Batavia
behoorde te zenden, zoo vond de oude
Rumpbius, bedugt voor opstand om zy-
nen grooten aanhang, veel zwarigheid
hier in. Van Thye, die veel belang by
zyn verblyf alhier had, was van dat zel-
ve gevoelen, welken ook eenige andere
toevielen. De Heer Landvoogd stem- Waar in
de wel om hem op te zenden; doch Hassan
was toen al verzekerd, dat de meeste veeldeel

had, diestemmen voor het tegendeel lagen. Daar
men egterzyn 'er ook in die tyd geweest, die wel
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meinde te weten, dat 'er een geschenk
van belang tusschen beide gekomen, en
oorzaak van zyn verblyf was, doch het
zy daar mede geweest, zoo 't wil, het
is zeker, dat haar Edelheden den Land

voogd ’t jaar daar aan schreven, dat hy
zyn gezag en macht vooral in zulk een
zaak getoond, en hem opgezonden moest

hebben.
Ondertusschen vernieuwden haar Edel¬

heden den 24 Januari 1679 weer den vo¬
rige last, van geen jonge nagelboomen
meer aan te planten, verboden een Op-
perkoopman om geen redenen (dan by
lyfstraffelyke misdaden) op te zenden,
en daar toe eerst haren last af te wacht
ten.

Ook verboden zy den 28 dito geen
vastigheden, enz. na imands naam te noe
men, of ook meer Eilanden op te zoe-
ken, alzoo 't beter was, dat die voor
andren maar verborgen bleven

Sen 2 Februari gaven zy last 't oud
Kasteel te herstellen , daar ’t van noo-
den was, daar by voegende , dat mer
ontrent het stuk van zuinigheid het ont-
werp, van de Heer Hurdt hier gelaten,

stipt volgen moest, zy gaven toen ook
een nette bepaling, wat dienaaren zy hien
vilden aan-, en in dienst gehouden, en

wat zy van den Heer Landvoogd, en an-
dre dienaaren maar wilden getrokken heb-

ben , bepalende net , wat zy aan hem
toegestaan hadden, dat zy noch nader A.
1680 den 17 Februari uitdrukken.

Den 27 October verbieden zy geen
borger, of andre chaloepen onder de 30

lasten toe te staan na Batavia te varen , dat
zy ’t jaar daar aan weer belasten, verbie-
dende ook nergens aan te gieren.

Den 17 Januari A. 1680 bepalen zy
tot hoe verre toe men deze en gene die-
naaren zou mogen verbeteren.

Den 26 dito keurden zy de aanstelling
van de onderzoekers der nagelen op Hi-
toe en elders zeer goed, gelyk ook om
aarlyks dezelve op Toelewely uit te roe-

jen, belastende ook te zien, of 'er tus-
schen Haja en Tamilau, of ontrent Sc-
pa, ook geen vielen; dat zy A. 1681
den 6 Februari weer belasten; doch daar
zy die van Banda den 11 Maart A. 1681
af ontslaan.

Zy belasten nu ook den 17 Februari

het Orangk aja’s-feest jaarlyx te geven
en de ingetrokkene wacht op Amblauw
weer uit te zetten.

In ’t begin van A. 1680 deed zich o-
ver Ambon weer een zwarte wolk
op door den opstand des Konings van
Ternate, die, zich tegen de E. Maat
schappy openbaar aangekant hebbende
de vonken van dit vuur ook na Boero had
doen overwacjen , door eenige vaartui-

gen, daar gekomen, met zynen last aan
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de Boeroneesen, om mede tegen ons op
te staan, gelyk zy terstond deden. De
Moorsche Priesters en grooten bejegen-
de de onzen zeer fors, ontfingen brieven
van dien Koning op ’t plegtelykste in de

Masigit of Tempel, beroofden onzer
vryliedens vaartuigen, ja sloegen al, wat
zy buiten de vesting vonden , dood.
Men zag 'er honderden van vaartuigen
byeen vergaderen , dat ’t Opperhoofd
door eenige soldaaten zocht te weeren;

doch zy wierden van hen te rug gedre-
ven. Alle onze vaartuigen hadden zy ook

verbrand, zoo dat het Opperhoofd ten

eersten geen kennis ’er af kon geven, eer
dat de zaken daar reeds tot opstand ge-
chikt waren ; een tyding, die na ’t ver-

trek van ’t laatste schip na Batavia, en

derhalven op zyn ongemakkelykst, aan ’t

Kasteel quam door een chaloep, die na
Boero gezonden, en verwonderd was,
daar zoo veel vaartuigen te zien, en diens
stierman, zoo daar uit, als uit 't schie-
ten van 't Hoofd, vast stelde, dat hier
onraad was, weshalven hy ten eerste na
’t Kasteel keerde.

De Heer Landvoogd, en den Raad,
gaven hier af echter noch tydig aan haar
Edelheden kennis , die in ’t begin van
A. 1681 veel krygslieden ten getale van

14 2 1500 man, met de Capiteinen
Struis, du Moulin, Mols, (diehier stierf)
en meer andre officieren, herwaards zon-

den , dewelke die van Boero aantaste-
den, in korten tyd overwonnen; en al-

zoo van dien oorlog in dat jaar een einde
maakten. Vele van de Boeroneese belha-

mels (meest Priesters) wierden onthalst.

of gerabraakt, en op andre wyzen gedood
andre wierden gebannen , en veele ge-
raakten ook in slaverny, daar onder veel

onnoozelen.

Zy leiden toen ook een krygsman,
den vaandrig Louis Mignon, in plaats dat
'er bevorens een Onderkoopman gelegen

had, op Boero,en na dien tyd is het daar
ook stil geweest

Sen 14 Maart vonden zy goed een
nieuw Kasteel in de Laha te leggen

gedoch hadden zich over de groote en
stalte van ’t zelve noch niet beraden

hoewel zy vooreerst meest voor een vyf
hoek waren belastende vooraf eenig
mopsteenen daar toe te vervaardigen, de
zelve in een loots te leggen, en door een
corporaalschap te doen bewaren. Op welk
leggen van een Kasteel in de Laha den 30
November A. 1681 ook de goedkeuring
uit ’t Vaderlandquam, hoewel men ’er niet
mede voortging, mogelyk, om dat men
geschreven had, dat dit noch goed, en
ten vollen genoegzaam was. Ook keur-
den de Heeren in 't Vaderland den 8 Ja¬
nuari A. 1682 dit noch eens goed

Daar op belasten zy den ringmuur
die

1660.
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1683. die reeds onder handen was, te voltrek-
Dering-ken, gelyk in dit jaar 1682 ook geschied

muur ditis; hier by noch voegende, dat men ’t
jaar vol¬ huis van den Landvoogd in het Kastee
toid.

weer opmaken zou
In ’t midden van Augustus vertrok de-De Heer

de Vicc ze Heer Landvoogd na Batavia na dat
ni2 Bata hy ruim vier jaaren hier geregeerd had
via, de

latende het bestier in handen van den
Heer van
Vliet hier Opperkoopman en gezaghebber, de Heer

gezag Jeremas van Vliet, die hier in ’t begin
hebber. van dit jaar gekomen, en, alzoo by met

de dochter van de Heer Padbrugge ge
trouwd was, hier niet lang bleef; heb-
bende in zyn tyd de groote galdery in 't
huis van den Heer Landvoogd, en Hol-

landsche Kerk weder opgemaakt.
A. 1683 den 7 Januari verscheen hierDe Heer

Padbrug de Heer Robbertus Padbrugge als Com¬
ge kom missaris der drie Oosterse Landvoogdyen.
A. 168-

en als drie en twintigste Landvoogd. Hyhier als

was laatst Landvoogd in de MoluccosCommis¬

saris, en geweest, en quam toen uit Banda, dat
drie en hy als Commissaris bezocht had, nemen-
twintigst

de de Landvoogdy van zyn schoon-zoon
Land-

de Heer van Vliet, over; hoewel dievoogd.

noch tot September 1684 hier bleef.
ge-Dit was een kort Heer, niet zeerDie nader
enzet, in de genees-kunde geoeffendbeschre-

van een minnelyken ommegang. Hy hadven

wierd. in vorige tyden op Ceylon onder den Heer
van Goens gelegen, en was A. 1672 in
Augusti na Mascate in Arabien gezon-
den, om daar een nieuw verbond te maa-
ken. Na dien tyd eenige jaren in

de Moluccos gelegen hebbende, was hy
hier gezond en welvarende geko
men ; doch had door een zwaren en kou-

den slag-regen, die hem in ’t gebergte
van Sova overviel, en tot in ’t gebeente
doordrong, zyne gezondheid verloren,
zoo dat hy volslagen lam (vooral aan de
handen) daar af gebleven is

Hy was een man in ’t geheel niet
schraap- en baat-zuchtig; maar zeei sterk
voor de neerstigheid, en goede ordre, voor

de onkreukbaarheid in ’t gericht, voor
’t cerlyk gedrag der dienaaren, mitsga
ders voor alles, dat een goeden staat kon
helpen uitmaken; doch hy was wat aar
de haastige kant.

Van ’t eerste, en van zyne onkreuk-
baarheid, heeft hy een bewys gegeven
wanneer zeker Chinees (die een zware
zaak voor den rechter had) meteen stuk
je spek by zyn Ed: quam, om hem dat
te vereeren, dien hy vriendelyk bedank
te, zeggende dat hy geen liefhebber van
spek was. De Chinces, die wel merk-
te, dat hy niet gezien had, wat 'er on-
der dit spek lag, te weten, een stapeltje
goude coubangs (ider 10 Ryxdaalders
weerdig) draaide het spek een weinig
om, om hem de geele munt in de oogen
te doen schitteren. Zyn Ed: zag die
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eindelyk, maar joeg den Chineesmet

zyn goud in groote moejelykheid van
daar, alzoo by te vrede was met zynge-
meen inkomen; en zyn meeste buiten-
inkomen had hy van zyne slaven by de
E. Compagnie, welk getal zyn Ed. van
50 tot 130 gebracht had.

Niet minder heeft zyn Ed. dat ook
getoond, wanneer de Chineesche wedu-
we van eenen Nonko (een zeer ryke vrouw)
voor ’t leven van haaren zoon, die ter
dood verwezen was, een groote somme
gelds zyn Ed: aanbood, die zyn Ed: me-
de zeer edelmoedig van de hand wees.

Zyn Ed: had in zynen tyd voor, om
dit open vlek tot een stad met wallen.

Hygrachten , en poorten te maken.
heeft ook een aarde wal na de land-kant
om de stad getrokken, en al een rede
lyke diepe gracht 'er omgemaakt, er
zoo verre in staat gebracht, dat men in
Noessanivel, en op de Olifants-weg, en
in Mardheyka, ’er maar poorten aan had
te maken, om ze af te konnen sluiten,
dat zyn Ed., vermits zynvertrekA. 1687,
niet heeft konnen doen, en waar ontrent
zyn vervanger juist niet al te wel met
zyn Ed. gehandelt heeft.

Na dat nu die Heer die byzondre
groote moeite op zich genomen had
bevond hy noch by zyn aanwezen alhier
dat de zware regen-zaisoenen groott
schade aan zyne wallen toebragten, en
dezelve hier en daar deden instorten, da
echter met weinig moeite had konner
hersteld werden

Het is waar, dat zulk een zware wal te-
gen de Inlanders niet van nooden, en te-
gens Europeers veel te zwak was, maar
nu reeds gemaakt, en in staat zynde,
zoo had men, om de stad verder te dek-
ken, en de ingezetenen tegen brandstich-
ters, en weggelopene slaven (gelyk de

later tyden daar van veel nuttigheid zou-
den gehad, en noch konden hebben) ze¬
ker te stellen, immers die drie poorten
er aan konnen maken.

Zyn Ed. had ook een zoort van een
borstwering, of wal op ’t strand van
groote bobbers, of visch-koryen als fui-
ken, met zware steenen gevuld, gemaakt,
die hy met aarde meinde bedekt te heb-
ben, op hoedanigen wyze zy met 'er tyd
konden goed werden; doch, myns be¬
dunkens, waren die steenen niet goed, en
een aarde wal zou beter geweest zyn
daar anders een kanon-schoot op die bob-

bers, vol steenen gedaan, groote schade
onder de ingezetenen der stad zoude heb-
ben konnen veroorzaaken , waarom die
ook in ’t algemein afgekeurd zyn

Hy was gestadig bezig, dan met de-
ze, dan met gene nieuwe werken, la-
tende veel volk graven, delven, heyen

om dammen,timmeren en metzelen ,
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dyken , water- en kruit-meulens, een
corl-huis, schutsluizen, en andre zware
werken; zoo tot nuttigheid, als tot cie-

raad der stad, te maken ; hoewel zyn
Ed: ook hier ontrent gezien heeft, hoe
groote schade de zware afwateringen van
’t steil voor-gebergte van Soya, en de
sterk-loopende Rivieren (en vooral de
Way Tomo) daar ontrent van tyd tot tyd

gedaan hebben: want schoon zyn Ed: in
zeker Latynsch vers (by ons bevorens in

de beschryving van de stad aangehaald
zegt, dat hy den Way Tomo getemd
had, is het egter zeker, dat die Riviei
noch lang daar na een ganschen dyk,
waar af zyn Ed: maar pas te voren of
een andren overgesprongen was, in eer
oogenblik weg nam, en noch een ge
heele vleugel zoo van de brug ontrent de
Mardheyka, als van de ringmuur (alles
metzel-werk zynde) als niet met alle in
zee voerde.

Over deze werken hebben de Orang-

Kaja’s en andren geklaagd, dat oorzaak
was, dat hy vertrokken is.

Zyn Ed: deed ook zeer veel zware

klip-steenen door buskruit alle Zaturdag
springen, en van den Roodenberg na 't
Kasteel voeren, en tot verbetering, en

verder uitzetting van ’t Hoofd aan de zee-
kant gebruiken.

De dwars-straat, die op de Olifants-

weg naast aan de Burgstraat volgt, en
vlak op Noessanivel aan loopt, heeft hy
gemaakt, en 't Zagoe-bosch agter het
erf van Pieter Nuyts, bevorens maar een
moeras, en een schuilhoek voor slaven

en ongediert, tot zeer veel nuttigheid
van het gemeen (hoewel daar over by
eenige quaadwillige borgers al mede ge
klaagd wierd) weggenomen.

Hy heeft op de weg in Halong, en
in’t dorp aan den Roodenberg 62 Mang-
gas-boomen doen planten, die aan dezer
weg een groot cieraad, en een aangena-
me lommer toebrengen. Ook heeft hy
de meeste straaten, en veel nieuwe blok

ken, uitgeroid; en langs de huizen, zoo
in de Olifants-straat als elders, een frae-
je water-gang van esterikken gemaakt,
ten einde men dat water zelfs in’t Kastee

brengen mogt.
In zyn tyd is ook het armen-en wees-

huis gemaakt, dat een zeer fraei gebouw
is. Hy heeft ook een steenbakkery voor

de E. Compagnie hier opgericht, die al
mede te niet geloopen is, veel ledige er
ven heeft hy aan de borgers, en Chinee
sen tot steen-bakkeryen uitgedeeld. Hy
heeft ook verscheide steene en houte
bruggen laten leggen.

Agter het huis van den Landvoogd
heeft hy ook een steene punt gelegt, die
door ’t verleiden van de Way Tomo al

mede ten grooten deele weggespoeld,
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en daar na tot een speelhuis gemaakt is.

Ook heeft hy een steene muur om ’t

Hollands kerkhof laten trekken, en die

Kerk zedert tot een vergaderplaats van
den politicquen Raad gebruikt.

Op de pas Baguwala heeft hy de ver-
vallene Reduit Middeiburg vernieuwd;
doch het allerbeste werk, door zyn Ed-

verricht , is de gracht, die hy op den
weg na de pas, tot dicht by de zeive,
een kleen half uur verre, door den In-
lander heeft laten graven.

Ider man, die hier met zyn vaartuig
aanquam , mocht niet van don Ooster

na den Wester-inham, en zoo over en

weder, over dezen weg gaan, voor en al
eer hy een mandeken met aarde tot het

maken van die gracht uit de weg gegra-
ven had.

Dit was zeer weinig werk voor ider
mensch, zeer nut voor ’t gemeen, en

nochtans zoo lastig voor den luyen Am-
boinces, dat zy hem wel honderdmaal
daar over verwenscht hebben: En ech-

ter is het (gelyk de Amboineesen nu zelf
bekennen) een zeer loffelyk werk in zich

zelven geweest en van een groot ge-
mak en nuttigheid voor hen geworden.
alzoo zy hunne Orembaejen met zeer
grooten arbeid bevorens, een groot quar-
tier uurs verre van de eene zee in de an-

dre over land sleepen moesten, daar zy dat
nu pas ruim 100 treden verre behoeven

te doen

Hy had ook by placcaat laten afkun-
digen, dat een ygelyk, en vooral de vry-
borgers en Chineesen (op verbeurte van
een Ryxdaalder voor ider beest zorg
dragen moesten, dat hunne buffels (die zy
in de steen-bakkeryen pas buiten de stad

gebruikten of koebeesten, niet door de
stad quamen loopen: want dat zy door zyne
oppassers gevangen,en hem metdie last van

zulkeen boete t'huis gebracht zouden wer-
den Dit verbood hy, om ’t gevaar, dat men
intrent kinderen, en oude lieden (vooral

van de buffels) te wachten had, behal-
ven, dat zy ook de openbare wegen be-

dierven.

Het zelve had hy ook wegens de ver-

kens, die door de stad liepen, met die

straffe verboden, dat, zoo hy een ver-
ken in de stad ontmoette, van wie ’t ook

zyn mogt (alzoo zy de wegen, die hier
anders zeer net zyn, alomme bedierven)
hy ’t zelve door zyn oppassers zoude
doen schieten, en na het zieken-huis, tot
een verval voor de zieken, laten bren-

gen.
Dit nu was een groot voordeel voor

den wondheeler in 't zieken-huis , die

daar te gelyk ook schaft-baas was , en
nu en dan al een verken kreeg.

Deze quam A. 1686 op zekeren tyd
by den Heer Landvoogd, terwyl ik 'er

ook

1686.
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iets1696. ook was genegen zynde zyn Ed.
Aardige wegens de zieken te verzoeken. De

pots,doofLandvoogd, tegen hem lacchende, zeis
zyn Ed. Mr. Boeklhout , ik heb u daar weer een
n den

schoon verken, dat myn oppassers geschotenwond-

heelerge hebben, na ’t ziekenhuis laten brengen
speeld. Waar op de ander, niet wetende dat

het zyn eigen verken was, al strykvoe-
tende , en buigende zei ; ik bedank u
Heer Landvoogd, voor uwe groote goed-
heid; maar toen er de Heer Padbrugge,
al voort lacchende by voegde; ja maar

Mr. Arie, ’t is uw eigen verken (want hy
voede er mede eenige op) en ik heb dat

moeten doen , om geen uitzondering van imand

te maken, te meer, alzoo gy nog ’t voor¬
deel hebt van alle de doode verkens van an¬

dren te krygen, ook diend het, om u in 't

toekomende voorzigtiger ontrent dit stuk te
maken.

Mr. Bockhout, dit hoorende, was hier
zoo ontzet over, en trok zulke vreemde

ployen in zyn wezen, dat hy aanstonds
afbrekende, zyn geheele boodschap uit-
stelde, en na ’t ziekenhuis vertrok, om
na zyn verken te zien, of ’er noch zalf.
of pleister aan helpen mogt; doch 't beest

was zoo ongeneeslyk dood, en zoo wel
getroffen, dat het met alle de zalfpotten
van ’t ziekenhuis niet te herstellen was

Doe hy daags ’er aan by den Heer Pad

brugge weder quam, om zyn boodschar
te verrichten, vraagde hy al schertzen-
de aan hem ; hoe heeft het verken al ge-

(maakt, is 't ook goed geweest : ’t was, zei

hy, goed Heer Landvoogd ; doch zoo goed
niet, als ik in 't eerst wel gedagt had. Het

is te gelooven , zei die Heer, om dat het
uew eigen was; maar avy zullen het op een
ander tyd weer goed maken; waar voor hy
zyn Ed: bedankte.

Deze Heer lag geweldig met zynMocje

lykheden tweeden , en den Capitein over hoop:
met zyn doch dit bequam hen beiden zeer qua-
eerste be

yk, gelyk wy elders reeds getoond heb-dienden,

ben, daar wy van het ampt van de Land-en met de

Kerkely oogd in ’t byzonder spraken. Wat ge-
ken. schil hy met den Kerken-Raad gehad

heeft, zullen wy onder ’t Kerkelyke aan

halen. Hy wilde ook niet dulden, dat
men (hoewel hy anders zeer nedrig, en
met alle Zondag twee maal ter Kerk te
gaan een voorbeeld was; imand anders,
dan hem, en de Predikanten, myn Heer
noemde; dat egter meest uit drift teger
den Opperkoopman geschiede

A. 1684 den 12 December en den 7Last ha

rer Edel Februari 1685 schreven haar Edelheden
neden A. (vooral na die van Banda en Ternate dat
1685 en
1656 on-zoo daar eenige Europische volkeren
trent ver-mogten komen, men die zou hebben af
scheide te wyzen; ’t geen zy den 2 Juli vernieu-
zaaken. den , bevelende hen niet te spraak te

staan.
Zy belasten ook den 24 Februari 1685,
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dat men den Inlander, by zware nagel- 1699.

gewasschen, van de Hongi-tochten ver-
schoonen, en met het uitroejen der na-
gelboomen op de ongeoorlofde plaatzen
maar voortgaan moest

In ’t begin van A. 1686 den 5 Januari
verbieden zy andre boomen, in plaats
der verstorvene aan te planten, en in
Maart belasten zy jaarlyks ’t OrangKa-
j’s-feest te houden.

Dit jaar nam een slegte intrede, alzoo
in Januari de geheele Chineesche straat,
nevens veel andre huizen en twee ryen
met schoone lommeryke Mangga’s-boo¬
men (die de gansche straat overschaduw-

den) afbrandden.
ZwareDoor de goede ordres van Wyk-mee-

brand A.sters,en de noodige wachten by de werk-
1686.tuigen , om den brand te lesschen, en

vooral, by de nieuwe last, om voortaan
alles met pannen te dekken, wierd deze
schade, zoo veel ’t mogelyk was, toen
gestuit, en verder voorgekomen.

In’t begin van dit jaar hadden haar E Zyn Ed.

Raad vandelheden dezen Heer Landvoogd ook
IndienExtraordinaris Raad van India gemaakt
gemaakt.op welken titel hy zich in ’t minste niet

verhoveerdigde.
In dit zelve jaar ben ik mede hier ge-

komen, vindende toen maar een oud Pre-
dikant.

Niet lang na myn komst quam hier
den 3 Augusti 1686 de Heer Landvoogd
der Moluccos, Jacob Lobs, met zynzoon,
den gewezen Fiscaal, Pieter de Neyn, den
geheimschryver Warrenthout, en meer
andre Ternataansche bedienden.

De Opperkoopman, de Heer Willem De Heer
Basting, de Eerw: D. Cornelius van der Lobs van

zyn Ed.Sluis, en lk, wierden afgezonden , on
hier def-

zyn Ed: uit de naam van de Heer Pad tig ont-
brugge te verwelkomen, en aan land ten haald
huize van zyn Ed: te brengen, die de-
zen Heer zeer vriendelyk ontfing, en
gedurende zyn aanwezen veel vermaak

aandede , alzoo wy toen alle dag een
groot feest , ’t zy by den Heer Land-
voogd, ’t zy by dezen of genen der voor-
naamste ingezetenen, hadden, waar by
dan de meeste lieden en bedienden van

aanzien mede verzocht wierden.

Dan ging men eens op de naburige
heuvelen te peerd op de harte-jacht, (dat
op zekeren dag haast het leven van de jon-
ge Heer Lobs kostte, terwyl men naar
een beest schoot) dan eens na Hatoemoe-
ri met een groot gezelschap uit ryden,
blyvende in ’t een of ’t ander dorp, tot
dat de schoone lichte Maan op quam, by
welke dan ’t gansch gezelschap weer na
het Kasteel afzakte, daar men dan tot
diep in de nagt vrolyk was.

Op andre dagen ging men hier of daar
na toe varen, of om de zegen aan de pas
Baguala, of elders te trekken; welkt

vreug-
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vreugdedagen tot den 3 September duur-
den , op welken avond een zeer groot
afscheid-maal aan ’t huis van de Heer

Landvoogd was; doch in’t midden van

deze vreugd quam ’er schielyk een groo¬
te verslagenheid over ’t gansch gezel-
schap: want zoo als de eerste gezond-
heid, te weten , van Haar Hoog Mo¬
gende ingesteld was, zouden daar eeni
ge eer-schoten met een falconet, en eeni
ge andre stukjes, op gedaan werden;
doch met de eerste schoot berste dit stuk

je in 3 stukken, waar door twee mannen
dood geslagen, en de derde doodelyk
gequetst wierd. Dit was oorzaak dat
niemand dien avond regt vrolyk was,
gaande de meesten vroeg na huis.

De Heer Landvoogd met alle lieden

van eenig aanzien deden dezen Heer den
4 dito tot aan boord toe uitgeleide, en
zoo vertrok zyn Ed: na Batavia

In dit jaar, alzoo ’er geen oorlog on
der de Regeering van dezen Heer Land-
voogd geweest is, is ook niets meer van
belang voorgevallen doch.

Den 15 Augusti wierd hier in de mor-
genstond een weinig bezuiden de gordel
van den Reus, een steert-ster met een
bleeke lange steert, na ’t Westen staan-

de, eenige dagen aaneen gezien.
A. 1687 den 11 Januari heeft men

weer een zwaren brand gehad, die over
s blokken, doch meest over dat by de
kleeder-winkel, en ’t blok van den ouden

Rumpbius (die dit jaar zeer groote schade
geleden had) en ook over dat, daar de
Koning van Kilang woonde, gegaan is.
Deze twee branden hebben wel 2 a
3ooooogl schade aan verscheide ingeze
tenen, doch voornamentlyk aan den Ca-
pitein der Nederlandsche borgery de
Heer Henrik Leydekker, lid in den Raad
van Justitie, en den Capitein der Chi-

neesen, Que Senko, toegebragt.
Den 19 van de mmaund daar aan had

men hier een zeer zware aardbeving,
diergelyken men zedert A. 1674niet ge-
voelt hadde. Zy begon juist op een a
vond, ontrent half zeven, dat de Heer

Padbrugge met Mejuffrouw zyn gemalin
(want toen kende men in Amboina nog
geen Mevrouw) my de eer aangedaan
had , van myn cabinet met zee-horen-
kens te komen zien. Zy was de zoetste,
vriendelykste, deugdelykste, en opregt
ste Juffrouw, die ik oit ontmoet heb.

Men had den ganschen dag niets, dat
na aardbeving geleek, vernomen; maar
als ik zyn Ed., en Mejuffrouw zyne Ge¬
malinne, maar pas uitgeleide gedaan had.
quam ’er een zware stoot, en daar op
zulk een verschrikkelyke beweging van
’t aardryk, dat ik niet wist wat my over
quam : want ik wierd puur walgende,
als imand die zee-zick werd; ik voelde

NSCHE
1697en zag het aardryk onder my als de baa-

ren der zec op- en nedergaan, en zoc

sterk bewegen, dat de takken der boo-
men, by onze deur op de weg geplant.
tot dicht by de grond nederbogen. Af¬
gryzelyk was het om aan te zien, en
geen mensch in staat, om op zyn bee-
nen te blyven staan, zoo dat wy alle op
den grond moesten gaan zitten, of wy
zouden om verre gevallen hebben.

Te dier tyd zag ik, dat deze Heer Groote

hardvog-Landvoogd ook een man van geen min-
tigheid,der moed, dan voorzigtigheid, was: want
eo¬daar hy tot dien tyd toe altyd in zyne
gri

opwooning buiten ’t Kasteel zich heid van

gehouden had, ging zyn Ed:, hoe de Heel
Padbrug.zwaar ook deze aardbeving was, dien nagt

en eenige nagten daar aan, zyne rust in
’t Kasteel (schoon ’t zeer gescheurd
was) neemen, om, by voorval van eeni-
gen oproer, dat op zulke tyden vooral
wel gebeurt is, aanstonds zelfs goede or-
dre te konnen stellen, en alle ongemak-
ken voor te komen

De eerste stoot, en de verdre bewe-
ging van het aardryk, duurde wel een
quartier uurs ; maar tegen half negen
quam ’er weer zulk een stoot, en zoo een
zware beweging 'er op; dat wy ons dien
ganschen nagt in huis niet dorsten ver-

-rouwen ; maar in een opgeslagen tent
van planken en zeildock sliepen.

Na dien tyd had men dagelyks een
lichte wieging, of wel een kieene aard-

beving, dat tot de komst van de Heer
Dirk de Haas (die hier den 4 April met
’t schip Sumatra verscheen duurde, al-

zoo ’er op dien eigen dag nog aardbeving
was ; weshalven ik, tot dien tyd toe,
onder den blooten Hemel my ’s nagts in
de voornoemde tent ruim twee maanden

onthouden, hoewel niet vernomen heb.

dat door de zelve eenige andre schade
veroorzaakt is, dan dat 4 of 'f huizen in

gebergte van boven neder gestort, en
de muuren in ’t Kasteel nog al meer ge
scheurd zyn.

Voor deze aardbeving vertoonde zich

de Maan zeer bleek, en droevig, ’t was
dood stil, en men had nu en dan van ver-

re eenig gedruis, als van eenige kanon-
schooten, vernomen.

enIk bleef niet lang daar na hier; maan
schryvewierd den 17 Juli tegen alle recht en re
na Banda

den (alzoo ’er toen geen Predikant iI
tegen de

Banda was, en door die Regeering er ordres

een van hier ter leen voor een korten tyd aange-
zonden.verzocht wierd) na Banda gezonden

daar, volgens uitdrukkelyke ordres van
haar Edelheden de jongste Predikant, die
met de Heer de Haas gekomen was,
Cornelius van Brussel genaamd, derwaards

had moeten gaan. Ik bragt die last en
redenen wel by; maar de Heer de Haas

wilde het zoo hebben, en de Heer Pad-
brugge



7.

1667. brugge (die ’t wel anders had konnen, en
ook had behoort te doen schikken, ver-
mits die ordre ’er lag) vond dat mede zoo
goed, om den Heer de Haas te believen,
hoewel zyn Ed: my anders genegen was;

doch hoe die inschikking zyn Ed. daar
na vergolden is, zullen wy kort na zyn
vertrek zien.

In dit jaar, of daar ontrent , warenGoude

coebangs eenige goude coebans (a ider 10 Ryx-
uit de daalders) uit de groote kas gestolen, die
grootegas gesto- de Heer Padbrugge van den Opperkoop-

man Basting weer eischte, die nochtanslen.
toonde, dat hy noit zonder  gecommit
teerden in die kas geweest was. Zeer
waarschynelyk zullen die zoo gestolen

zyn, gelyk men naderhand diergelyk een
geval onder de Heer Schaghen met de

Heer Schenkenberg gehad , de dief toen

ontdekt, en gehangen heeft
Zyn Ed: bleef hier niet lang na mynD- Heer

de Haas vertrek, maar heeft kort voor zyn ver-
vieren- trek deze Landvoogdy aan de Heer Dirk
twintig- de Haas, als vier en twintigste Land-
ste Lanc

voogd over, nevens een nette instructievoogd
hier, en wegens den staat dezer Landvoogdy over-
de Heei gegeven , en is daar op met het schip
Padbrug

Sumatra den laatsten Augusti 1687 van
ge ver-

nier na Batavia, na 4 jaren bestierens,trokken.

vertrokken.

Indien deze Heer de Heer Schaghen
zoo wel, als den Heer de Haas, tot zyn

vervanger gehad hadde, ’t is zeker, dat
veele van zyne reeds gemaakte, en dus
verre wel begonnene werken zeer wel
zouden vervolgd zyn; maar het was hier

vlak het tegendeel, gelyk wy zuller
zien

De Heer de Haas was in zyn jeugd
Dien

een Amsterdamsche weesjongen geweest,
Heer na-

gelyk ik menigmaal heb hooren zeggen;der be¬

schreven doch of het ook zoo is wete ik niet;

maar dit weet ik uit zyn Ed: cigen mond,
dat hy by den Notaris, de Wit, op Ba-

tavia voor jongen gediend, en zyn mee-
ster gemeenelyk ’s avonds met een Da-
mar, of fakkel, (een dienst, die anders
gemeenelyk de slaven waarnemen) t'huis
gebracht heeft, het welke zyn Ed: my
verhaalde, om aan te wyzen, hoe hy 't
van de grond af opgehaald had.

Naderhand heeft hy in Tonkin gele-
gen, daar hy (zoo zyn Ed: my zeide
zyn geld gewonnen heeft; hoewel hy na

dien tyd ook twee maal Opperhoofd van
Japan geweest is

Hy is naderhand uit den dienst gezet,
of wel zyn gagie afgeschreven, om dat
hy weigerde als Commissaris na Macassar
te gaan, dat hy egter om een zeer eer-
lyke reden dede, namentlyk, om dat hy
zyn Heer en Meester, Jacob Cops, toen
President aldaar, niet bederven, en liever

zelf lyden wilde.
Zedert is hy als Schepen, en Vice¬
II DEEL VAN AMBOINA.
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President schepen tot Batavia gebruikt,
en eindelyk wierd hem deze Landvoog
dy (zoo hy my ook zeide) opgedragen.

Hy was cen zeer gaauw dienaar der E.
Maatschappy, die allesints de zuinigheid
voor dezelve behertigde, en gansch niet
inhalende of schraapzuchtig, maar in dit
opzigt zoo edelmoedig was, als ik oit
een Landvoogd gekend heb : want hy
overtrof daar in noch verre de Heer Pad-

brugge, om dat hy van de So slaven die
voor de E. Maatschappy werken, en
waar voor de meesters 3 Ryxdaalders ter
maand (hoewel ’er ook in de kruitmo-
len zyn, die G Ryxdaalders winnen voor
ider trekken, geen eenen voor zich zel-
ve wide nemen, daar de Heer Padbrug-

ge ’er anders met reden wel 30 voor zich

nam, gevende de andre aan den Opper
koopman, Capitein, Predikanten, enz.
Men moet hier egter de waarheid zeg-
gen, te weten , dat de Heer de Haas
reeds een Heer van zoo groote middelen
was, dat hy zeer gemakkelyk diergely-
ke (andersins nog al geoorlofde, hoewel

voor cen Landvoogd geen zeer pryzely-
ke) winsten aan een ander kon overlaten.

en dat de Heer Padbrugge in tegendeel
maar een Heer van matige, en dus op
een eerlyke wyze vergaderde middelen,
en dierhalven in zyn Ed: zoo zeer niet

te berispen was, dat hy deze winsten
niet aan andere overgaf; alzoo een Land-
voogd, die niet schraapzugtig is, en fat-
zoenlyk leefde (gelyk de Heer Padbrug-
ge) zyn inkomen zeer wel van nooden
heeft.

Wat nu de Heer de Haas tegen de
Heer Padbrugge gehad heeft, is my on-
bewust; maar ’t is zeker, dat hy van
al zyne werken niet alleen zeer veragte-
lyk aan haar Edelheden geschreven,
maar ook alles, dat hy gemaakt had (om
zyn schryven waar te maken) ten uiter-
sten, en onverantwoordelyk , heeft la-
ten vervallen ; daar hy, met weinig moei-
te, veel werken, die goed, en nu reeds

gemaakt waren, zeer licht had konnen
onderhouden

Hy heeft ook den geheimschryver van
dien Heer, Jan Kleintye, zeer vervolgd
hoewel hy eindelyk noch na Batavia ge
raakte.

Dezen Heer had ook die deugden, dat
hy noit een geschenk van imand aannam,
of hy schonk den gever twee a driemaal
zoo veel in de plaats

Hy leefde met alle zyne onderhoorige
bedienden in goed verstand, ’t geen geen
wonder was, aangezien hy geen voor-
deelen miet hen deelde, maar alles edel¬
moedig aan hen onder malkanderen te
verdeelen gaf. Dus kon hier geen ge-
schil (dat nu in ’t gemeen over ’t houden
en hebben ontstaat) voorvallen, om dat

Hh I hy

Zyne
goede

hoeda-

nigheden.

1687.



Verschei-

de beve¬

1688.

A MBO2491
hy hen zelf overgaf, dat alle andre, en
zelf de rekkelykne Landvoogden, bui-
ten opspraak na zich genomen hadden.

Hy was ook een zeer neerstig Heer;
die den ganschen dag van negen tot
twaalf, en van twee tot vyf uuren, met
Compagnies zaaken waar te nemen, en
met ider gehoor te geven, of voort te
helpen, en het noodige te schryven, be¬
zi3 was; maar ten vyf uuren lag hy de
pen ’er by neder, en scheide ’er uit
wachtende dan gemeenlyk allen, die hem

geliefden te komen bezoeken (die hy 'er
ook zeer beleefd toe verzocht, alzoo hy
weinig uit, en noit imand bezoeken ging
af, om een pyp tabak by hem te roo¬
ken, en een zeer goed glas wyn te drin-
ken, waar by dan gemeenelyk deze en
gene versnaperingen waren ; behalven
dat hy ’s avonds ook, die daar toe gene-
gen waren, wel ten eeten hield; dat ik
wel zomtyds, maar met bescheidenheid
aannam , alzoo ik daar noit sterk voor
geweest ben , om by andren te eten,
keurende niets zoo goed, als myn eigen

ta el; hoewel die Heer een heerlyke ta¬
fel hield, en d'ur gansch niet op zag
of men een reis twee drie meer by hem
quam; maar ik heb egter gezien, dat ik
d or deze myne wyze van doen altyd de
meeste agting by zyn Ed., en by andre
Heeren Landvoogden, gehouden heb

Ik maet ok as een stuk van zyn E-

delheids edelmoedigheid, en mildadig-
heid roemen, dat rsy, na de dood van
den voornoemden Notaris de Wit, zync
weduwe cen brave vrouw, en die hem

vry beter, als haar man, gehandeid had,
zoy lang zy leerde alle maand twintig
Ryxdaalders tot haar onderhoud g;geven
heeft; een daad, waar over zyn Ed: by
allen, die hem, en haar kenden, en wisten

hoe verachtelyk dezen de Wit hem in
zyn jeugd gehandeld had, geroemd is.

Hy noodigde de meeste fatzoenlykt
lieden zeer dikwils ter maaltyd, en leefde
zoo edelmoedig, dat verre van daar om
van zyn inkomen als Landvoogd iets o-
ver te leggen zyn Ed: noch ettelyke
duizend guldens jaarlyks van het zyne
daar by inteerde, en van Batavia, daar hy
zyn geld onder opzicht van twee ge-
magtigden gelaten had, ontbieden moest.

Hy was ook een Heer, die zeer or-

dentelyk leefde, en een groot voorstan-
der van alles was, dat tot stichting, en
voortzetting van den Godsdienst die
nen kon, gaande des Zondags voor
en na de middag de gemeinte met een
stigtelyk voorbeeld voor, met dan eens
in de Duitsche, dan eens in de Maleyt
sche Kerk te gaan, hoewel hy ’t hoog
Maleyts beter, dan ’t lage, verstond.

In dit zelve jaar is hier niet veel voor
gevallen , dan dat haar Edelheden den

NSCHE
1689.21 Februiri schreven, dat men wel op

sen vanhet gedrag van zekeren Moor, Laulatahaar E

genaamd, en op den Priester Hassan Soe delleden

A. 1687leyman letten, 't OrangKaja’s-feest jaar
gegevenlyks houden, de verwaarloozing der na-

gelen by oogluiking toe laten, en dat men
zich, in opzient van de ontwerpen over
en nieuw Kasteel, volgens schryven der

Teeren in ’t Vaderland op den 8 Octo-

er 1685, maar by het oude, zoo als 't
nu noch was, houden zoude, blyvende

ook by hare vorige gegevene last by ver-
schyning van Europeers alhier

A. 1688 vond deze Heer goed, alle

Compagnies huizen peerden &amp;c. te ver-
koopen, om alle onkosten voor de E-

Maatschappy, daar op vallende, te my-
den.

Haar Edelheden vonden goed dit jaar
by hun schryven van den 2 Maart ’t on-
derhouden van de Coracora-tocht, en

van ’t Orangkaja’s-feest jaarlyks ernstig
aan te bevelen, en ook de aanmerkingen
van de Heer Landvoogd, en Raac te

vorderen , hoedanig de nagelen te ver-
minderen.

enIn May dezes jaars quam ik uit Banda
schryver

weder hier ; in welk jaar deze Heer
iit Banda

Landvoogd eenige binnen-werken aan de
weer hier-

ringmuur, en een gracht 'erbuiten, mits¬
gaders eenige kruit-kelders in die binnen-

werken gemaakt heeft, die (zoo zyn Ed:
my zeide) de E. Maatschappy ontrent
4000 gulden quamen te kosten; en eg-
ter om de waarheid te spreken, om veel

redenen, niet noodzakelyk waren.
Hy dede dit jaar ook een tocht na Werken

Boero , daar by zyn Ed: aanwezen de doorde
Heer deReduit, door een ongeluk in ’t kruit.
Haasge-in de lucht vloog ; waar op zyn Ed.
maakt.

ten eersten een pagger van pallissaden ma
ken dede.

Hy dee ook naderhand de Hongi-tocht Zyn

tocht nana de Uliassers; doch na dezen niet meer
BoeroOnder zyn Edelheids regeering is oo
2

het nieuw huis van den Landvoogd te ’t Land
gen over de Hollandsche Kerk; mitsga¬voods

huis, en deders de nieuwe schoone en vry groot
Pasar,pasar of markt gemaakt
gemaakt.Alles, wat zyn Ed. hier dit jaar ver-

richt, of nieuw ingesteld had (waar van
wy verscheide dingen, onder de plac
caaten ten tyde van de Heer Schaghen af-
gekondigd , vinden zullen) wierd goed
gekeurd, en door zyn schryven ook be-
werkt, dat al de werken van de Heer
Padbrugge afgekeurd wierden

A. 1689 wierd zyn Ed. Extraordina-
ris Raad van India, en Commissaris der

drie Oostersche Landvoogdyen.
In dit zelve jaar wierd ’er op verzoek Zyn Ed.

der Hitoeesen, en volgens de berigten1680
Raad vanvan zyn Ed. na Batavia, deze verande-
Indien, enring in den Landraad gemaakt, dat haar
Commis¬

Edelheden, by hun schryven van den 25 sarisge-
Fe- maakt.
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1689. Februari goed vonden dat eenige Orang-
Verande-Kaja’s van Hitoe in deze rang in die

ng Raad zitten zouden, te weten Radja Hi-
Land- toe naast de drie Christen Koningen, de
raad.

tweede OrangK aja naast den Gnatohoe-
di, en dat Hassan Soeleyman (na afstand
van zyn Priesterschap) de laatste van alle

zyn doch dat geen van hen over misdaden
der Christenen oordeelen zoude

Vuile In opzicht van Hassan wierd dit ge-
daad van daan, om hem wat na by ’t Kasteel, en
Hassan onder ons oog te hebben, en zyn grooi
Socley

gezag op de kust van Hitoe te vermin1an
deren; te meer, alzoo hy onlangs met
eenige Mooren op Manipa had helper
op den Coraan zweeren, alle de Hollan-

ders te vermoorden , dat hy met 100c

Ryxdaalders boete afkogt, alzoo 'er geer
klaar bewys af was.

By de tyd van de Heer de Haas zyn
ook verscheide vestingen als de houte pag-
ger op Oerien, de vestingen op Noessa

Hoorn , ertelo, Negrilima, Ceyt,
Poort, volgens ordre haar Edelheden
afgebroken.

In dit zelve jaar in de maand Juni wierdZiekt.

van zyn Juffrouw Aleita Zegermans , zyn Edel
Edelheic heids Gemalinne, een brave, en deug-
malin. delyke vrouw, juist op die tyd, als zyn

Ed: gereed was, om na Ternate te ver-
trekken, ziek. Dit kon zyn Ed: reis
niet ophouden , alzoo baar Edelheder
staat maakten, dat zyn Ed; dat comp-
toir, door de Heer Thim’s ophouden van

Compagnies bodems, in een zeer ver-
dagten staat by haar Edelheden gebragt

gaan bezien en weer in ordre brenger
zou. Dierhalven beval hy zyne Gema-
lin aan den Heer Crudop, de Heer van

der Sluis, my, en de Heer van Brussel,
mitsgaders aan de twec Opper-wondhee-
lers Molkman en Boekhout, en de voor-

naamste Hollandsche Juffrouwen, ver-
zoekende, dat wy haar Ed:, in zyn af-

wezen, doch alle hulp wilden toebren
gen, dat wy zyn Ed. beloofden.

Daar op ging zyn Ede gerust henen,
hopende, nevens ons, dat haar Ed: on-
dertusschen weer aan de beterhand mogt
geraken ; doch haar Ed: ziekte toene-
mende, vonden wy goed, dat 'er om de
andere nacht een Predikant, een wond-

heeler, en twee of drie Juffrouwen, ne
vens verscheide slavinnen , by waken

zouden.

Dit duurde al ettelyke nagten aan den
andere, tot dat haar Ed: op den 8 Juli zeer

Godzalig, en met een volle verstandig-
heid des geloofs, quam te ontslapen

Zy wierd den 11 daar aan op deze na-
volgende wyze (zoo als dit in ’t dag-re-
gister aangeteekend is) begraven.

a

I.

2.

3.

4.

6

5.
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Extract uit het Ambonsch

dag-register, betreffende d’
begravenisse van Juffrouw
de Haas, Zaliger, den 1
Juli A. 1689.

Maandag den W. dato dezen dag tot de
uitvaart van Mejussrouw , de huis-
vrouw van de Ed: Heer Raad Ex-
traordinaris en Commissaris Dirk de
Haas, bestemt zynde, wierd gemelde

haar E: op deze wyze ten grave ge
leid.

namiddags ten een uuren begonnen alle
de klokken, zoo van de fortres, als de
stad te luiden, en continuerende by poo¬
zen , tot ontrent vyf uuren, dat het
lyk in de Maleytse Kerk den schoot
der aarde opgeofferd was , werdende
het zelve vervolgens in deze ordre der-
waarts gevoerd.

Vooraf marcheerden een Compagnis
van 60 musquettiers toegesteld in de
rouw met de trompen hunner musquet-
ten nederwaards opgevoerd door den
manhaften Lieutenant, Jacob Heyl-
man, en den Vaandrig (doenmaals

daar toe aangesteld) Adolph Homan
beneffens vier sergeanten, welkerspar-
tizanen, en helbaarden met rouwlin-

ten gestrikt waren, ende het vaandel,
mitsgaders de trommen, met rouw be¬
klecd.

Hier op volgden twee aansprekers beide
in de korte rouw

Daar op de Hofmeester van haar E.

Zaliger in de lange rouw, en een over-
klede stok in de hand, de Domestiquen
opvoerende

Waar na de gemelde Domestiquen, als

de trompetter met zyn trompet in de
rouw, waar mede zomtyds een droe
vig geluid maakte, daar aan de Kok,
Rleermaker, en Stalmeester, alle

mede in den rouw en agter den ande-
ren een voor een op behoorlyke distantie
volgende, hebbende een ider een snap-
haan met de tromp averegs verkeerd
op den arm.

Hier op volgde het wapen van haar E.
Zaliger gedragen van P. A. Rum-
phius, Secretaris van den E. Acht

bare Rade van Justitie, en gezwo¬
ren Clercq van den Ed. Heer Com-
missaris, Dirk de Haas, in de zwar-

te rouw geklecd.
Daar na quam het lyk , gedekt met hei

gewoone dood-kleed, en ter wederzyde
verzien, met vier wapentjes: verden¬

de het zelve gedragen van 12 perzoo-
nen, als zes Boekhouders, namentlyk
Gerard van Marken , Adriaant
Hooft, Pieter de Ruyscher, Anto-

ni Snaats, Jacobus Verseleveld, Dirk
Rauscher, voorts vier baazen of op-

Hh 27 zien-
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zienders te weten, Abraham Arents-

Thomaszoon, Pieter Vermeulen,
Glas, en Caspar Dinkels, beneffen.
den Krankbezocker, Simon Koesla

ger, en Abraham Appeldoorn, en
de vier slippen van ’t dood-kleed, op-
gehouden door vier andere perzoonen,
als den Opper-Chirurgyn van ’t Ka-

steel, Matthys Molkman, den On-
derkoopman Johannes Westerbaan
Adriaan Kakelaar, en den Consta
pel, Ide Haneveld, marcheerende aan

beide zyde van ’t lyk zes oppassers alle
in de rouw, ende met hare fnaphaanen
agterwaards gekeerd.

Het voorsz. lyk wierd gevolgd door
Den Opperkoopman en secundeI.

dezes Gouvernements, Hendrik
Crudop.

2. Den Eerw. D. van Brussel

3. Den Opperchirurgyn, Adriaar
Boekhout

Den assistent, Johannes van der4.
Goes, alle in den zware rouw, een
voor een malkander in ordre volgen¬

de , ende de vrienden van 't sterf-
buis reprezenterende

8. Hier aan volgden by paaren den E poli-
tiquen Raad in de ligte rouw.

9 Daar aan de Eerw: Heeren Predikan-
ten al; voren.

10. Den Agtbare Raad van Justitie, en
Landraad met hare boden vooruit

II. De E. Weesmeesteren, en Commis

sarissen van kleene en huwelykze za-
ken dezer stede

12. De Hoofd-officieren van de burgery
en Chineesche Boedelmeesteren.

Ende voorts deze troep besloten met een
groot deel van verscheide Compagnies die-
naren, borgeren , Inlanderen, Chineesen,

en anderen.

Het voorsz. lyk langs de Olifants straat
voorby het Kasteel, dus in ordre na de Ma
leytse Kerk geleid wezende , wierd daar bin-

nen neder gezet en in het particulier graj
van zyn Ed., de Heer Commissaris voor-
noemd vau binnen opgemetzeld , ter aarde

besteld; wanneer daar op van de Compagnier
musquettiers drie chergies, ider met een ka¬
non-schoot van ’t Kasteel beantwoord, ge-
daan wierden, gevolgd van nog agt andere
canonados van ’t voorsz. fort, en vyf uit
de ter reede leggende chaloep Gorcum, de-
welke geduurende deze uitvaart hare vlag
van agteren ter halver steng liet wayen

Deze ceremonien dus volbragt zynde,
marcheerde de Compagnie soldaten met he¬
ontvouwe vaandel, en openbare trommel¬
slag vooraf , weder na het Kasteel, de an-
dere vrienden en verdere lyk-volgers in ordre
daar op, weder te rug na het sterfhuis kee-
rende, alwaar gekomen zynde, alle de re-

spective collegien binnen verzocht, en de rest

N SCHE
1669.uit de naam van de Ed: Heer Commissaris

meer gemeld , voor de laatste eer, zyn Ed.
Gemalinne aangedaar, vriendelyk wierden
bedankt.

Zyn Ed., de zaaken in Ternate her-
steld, ook Banda gezien, en de noodige
ordres gegeven hebbende, quam in de
maand November weder hier, bevin-

dende, dat zyn zalige Gemalinne over-
leden, en het noodige daar ontrent ver-

zorgd was.

Zyn Edelheids beminde had by haar Edel¬

moedig-uiterste wil aan ider van hare voor-kin-
heid vanderen, zynde vier in getal, 70oo Ryx
zynEd

daalders gemaakt; doch, om zyne edel
aan haaf

moedigheid, en mildadigheid, aan deze voorkin-

kinderen van zyn vrouw (alzoo hy zelfsderen.
'er geene by haar had) te toonen, gaf
hy aan ider kind nog eenmaal zoo veel,
gevende hen in de plaats van 28000

een zomme van 56000 Ryxdaalders,
buiten ’t welke hy ook nog een ring van
4ooo Ryxdaalders aan de oudste dochter

van de oudsten zoon, Constantyn Nobel
genaamd, vereerde.

Hy gaf ook, volgens haar wil, alle
zyne slaaven (die al vry veel, en te za-

men een groote zomme weerdig waren

vry, buiten dat ook de geschenken, die
hy de drager van ’t wapen, de 12 dra-

gers van ’t lyk, en meer andre gegeven
heeft zeer aanzienlyk waren, alzoo hy
aan den eersten voor ’t schilderen van ’t

wapen 50 Ryxdaalders, voor ’t dragen
nog 5o, en ook zoo veel aan ider drager
van’t lyk geschonken heeft

Aan ider Juffrouw vereerde hy in zeer

fracje chitsen, en andre kleeden,de weer
de van 60 of 7o Ryxdaalders

Aan ider Predikant cen nieuwen man-
tel, een pak kleeren, en een hoed van

45 gulden, ook zou zyn Ed: ereen paar
Napelse zyde koussen by gevoegd heb-
ben, zoo zy in den kleeden-winkel ge-
weest waren

Het zelve (uitgenomen de mantel ver-
eerde zyn Ed: ook aan beide de wond-
heelers.

Alle welke begravenis kosten zoo zyn
Ed: my zelf verklaard heeft hem op ruim
7000 Ryxdaalders gestaan hebben
zynde egter meest besteed aan geschen-
ken voor deze en gene, die zijne Ge
malinne de laatste dienst bewezen had-
den.

Omtrent dezen tyd waren hier door
zyn Ed: ook eenige landeryen tot steen
bakkeryen uitgedeeld, 't welk haar E
delheden, gelyk veel andre zeer nutt
door zyn Edelheids gegevene ordres
goed keurden.

A. 1690 heeft Hy op Alang een ser-
geant met een bezetting van 20 man in

cen.

Land to
steenbak
kery uit-
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1689. een pagar ontrent het dorp, niet verre
A. 1690 van ’t Riviertie Namacoli, gelegt, we

getereing voornamelijk, om een of twee van deze
op Alant

posthouders op den berg of op de hoekgelegt.
van Alang op de schepen, uit zee her

waard komende, te doen letten, en var

der zelve getal door zoo veel kanon
schooten van die berg aan die van ’t Ka-
steel kennis te geven.

A. 1691A. 1691 wierd zyn Edelheid Ordina
zyn Ed. ris Raad van India gemaakt, en dierhal
Ordinaris
Raad ge-ven na Batavia opgeroepen, om als een

medebesluitend lid aldaar in rade te ko-maakt.

men zitten.

Zyn Edt had in ’t begin van zyn komst,
wonderlijk veel op met den Predikant
van Brussel, dien hy mede gebragt had, en
die door zyn toedoen van krankbezoeker

op Batavia (schoon een leek, en zonder ee-
nige kennis van taalen buiten zyn moeder-
taal) Predikant gemaakt was, doch da
verflaauwde van tyd tot tyd, en veran

derde eindelyk in een bitteren haat, zoc
dat hy hem, en de zynen zeer vervolg-

Zyn Ed de. Anders wete ik niet, dat zyn Ed.
gebreken met imand in onmin leefde ; maar die

eens quaad vriend met hem wierd, had

daar van geen herstelling te hopen.
Een van zyn grootste misslagen was

dat zyn Edclheid by uitnemendheid veel
geloof aan een van zijn slaven, een groote
deugniet, gaf, en dien gebruikte, om al
le byzondere huishoudens in haar bin

nenste te doorsnuffelen, geloovende al-

les, dat hem die jongen daar van zeide
’t geen my zijn zalige huisvrouw zelf
wel met de uiterste verfoejing verhaalt

heeft, en wel tot zoo verre, dat zy my
zeide, dat zoo die jongen aan haar man
iets zelf ook tot haar nadeel verhaalde.

hy dien jongen meer, dan haar Ed.
(schoon de opregtste vrouwe ter werelc

zynde) geloofd zou hebben
By zijn aanwezen leefde men alhier

byna, als in een oud-manhuis, alzoo hy
zelden uitging (behalven eens gins en
weder in ’t Kasteel) noit imand bezogt,
en altyd in huis zat; doende buiten zyn
huis zich zelven, noch andren, met ee-

nige uitspanningen hier of daar na toe te
nemien, geen vermaak ter wereld aan :
dat ook de oorzaak was, dat geen andre
lieden maskanderen dat vermaak dorster

aan doen.

Hoedanige heilzame ordres zyn Ed.
ontrent verscheide zaaken, ’t gemeen ra-
kende gesteld heeft, zal blyken by ver-
scheide placcaaten, die wy onder de Heer
Schaghen aanhalen

Zyn Ed: wierd door de Heer Scha
hen, Extraordinaris Raad van India, als
vyf en twintigste Landvoogd en bestier-
der van Amboina ontrent het midden var

May vervangen, gevende aan zyn Ed

EN.K 249
de sleutels op de zelve dag ais hy vertrok169t.
over

Hy nam by zijn vertrek van geen by-’t Vertrek
van dezondere lieden, dan alleen van my af
Hecr descheid, waar over ik my naderhand we
Haas.

gens zeker geval, dat ik aan boord met zyn
Edt had, nog zeer verwonderd heb.

De Heer Schaghen, nevens alle andre
lieden van fatzoen, bragten zyn Ed: aan

boord, alwaar zyn Ed: eenige tyd vro-
lyk geweest zynde, in ’t midden van die
vreugde, met my alleen pratende, zei-
de : Myn Heer, ik heb aityd voor u Eerw
een zonderlinge, en vry grooter agting, dan
voor een van u Eerw: amptgenooten gehad,
om dat ik bevonden heb, dat u Eerw: een
man van kennis en opmerking ontrent alle
zaaken is; daar beneven zeer ordentelyk en
weerdiglyk in uw ampt leefde, en by uitne-

mendheid aan ider een , ’t geen hem toe komt
weet te geven. Dit is ook de reden, dat ikZeldaaan

voorvalmy de cere gegeven heb, om by u Eerw. al-
van denleen, en by geen ander, afscheid te nemen,
Schryver

maar vat is dog de reden, dat u Eerw:
met zyn

die de schryver van myn Kerkelyke getuige Ed: aan

boordnis, en die een man is , die zoo wel en zoo
net weet, hoe dat alles behoord, my zulken
slegten getuigenis, en die wel zoodanig gege¬
ven heeft, gelyk men gewoon is die aun een
slegt soldaat te geven, daar nochtans u Eerw-

zeer wel weet, dat ik de Landvoogd hier
zynde, er tusschen my en zulk een , een
rroot onderscheid is, en dat ik my altyd be¬
toond hebbe een groot en goedVoesterheer van Over

zynede kerke, een vriend en zonderling agter van
Kerkely-u Eerw: en in t gemein ook een weldoen
ke getui-der van de Heeren Predikanten te zyn.
genisIk gaf zyn Edt hier op tot antwoord

dat ik de agting, die zyn Ed: altyd voor my
betoond, en den lof, die zyn Ed: my gege¬
ven had, niet verdiende;, maar dat ik zyn
Ed: op die zaak zelf moest zeggen , dat.
schoon er by t geven van een Kerkelyke
getuigenis, geen onderscheid in zich zelve
tusschen een soldaat, en tusschen een Land-
voogd was Com dat zy daar in beide maar
in opzigt van hare lidmaatschap, en wegens
bare gezondheid in den geloove, en stigte-
lykheill van hun leven aangemerkt werden)
Ik egter eerst, en ook alleen , van oordeel

geweest was, dat men eenig onderscheid tus-
schen een Landvoogd, als zynde de eerste
hier te land, en ook de voornaamste Voester-
heer van de Kerke geweest, en tusschen een
gemeen Lidmaat behoorde te maken, en dat
men dierhalven eenige van zyne titelen van

eer, en uitdrukkingen tot zyn lof, in opzigi
van ’t goede, door zyn Ed: aan de Kerk
bewezen, behoorde ter neder te stellen, maar
zeide ik, buiten my is niemand anders van

dat oordeel geweest, weshalven ik, om hien

over my altyl te konnen rechtveerdigen (ver-
mits ik de schryver hier van zyn moest

aanteekening van myn gevoelen verzogt had.
Hh 32 De
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De reden, Ed. Heer, zeide ik, aie nu

haar Eerw: hier toe bewogen hebben, zyn
deze.

Vooreerst, om dat de Heer Schaghen,
ook een Raad van India zynde, bier met
geen andere Kerk-getuigenis van Batavia
dan even zoodanig, als ik u Ed. gegeven
heb, gekomen is.

Ten andren, om dat aan zyn Hoog-
heid, den Heer Prince van Orangie, by
zyne overtocht na Engeland, geen andre is
gegeven.

En ten derden, om dat 'er wezentlyk

geen onderscheid tusschen het eene , en het
andre Lidmaat is.

Om nu u Ed: nog meer bier van te over-

tuigen , zoo zal ik u Ed. dit van myne
amptgenooten, die hier mede zyn, doen hoo-
ren, dewelke ik ommiddelyk daar op er
by riep, en die zyn Ed: het zelve zei-

den, dat ik zyn Ed. daar over gezegt
had.

Doe zeide zyn Ed. weder in 't byzon-
der tegen my: myn Heer, ik hen over u

Eerw: verantwoording in dezen niet alleen

ten vollen voldaan; maar ben daar en boven

zeer verblyd, dat ik gezien heb, eerstelyk.

NSCHE

1694dat u Eerw: in dit stuk van een en ’t zelve

gevoelen met mygeweest, en derhalven geheel en
albuiten schuld hier ontrent is, alzoo ik dat
anders onmogelyk met myne bevatting we¬
gens u Eerw: bequaambeid ontrent het rechi
en net bestieren der Kerkelyke zaaken zou
hebben konnen overeen brengen. Ten ande-
ren, zoo ben ik ook zeer verblyd, dat ik,

door bier over met u Eerwe in gesprek ge-
raakt te zyn, dit te weten gekomenben, dlzoo

ik anders altyd thoewel buiten u Eerw:
schuld, zoo my nu klaar blykt) een quaad
oog op u Eerwe gehad zou hebben, daar ik

nu in tegendeel noch veel meer agting, dan
bevorens, voor uw- Eerw: hebben zal.

Wy waren na dit gesprck noch zeei Die daar
lang vrolyk , namen toen afscheidvan als Com-

missariszyn Ed., en vertrokken weder na land
na Ma-Zyn Ed. daar op van hier met ’t schit
cassar ver-Henrik Maurits, na een bestier van vic
rok.

jaaren, verzeild zynde is op Macassar
gekomen om ook daar als Commissaris
alles te beschouwen, en de noodige or-
dres ontrent dat comptoir te stellen. De¬
ze Heer was, by zyn vertrek, en na my-
ne gissing, zestig jaren oud.

VYFE-
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De Heer Schaghen nader beschreven. Werken van dezen Heer, en waar syn Ed.
meest toe neigde. De Vesting Duurstede gebouwd. Zyn Ed. aardige wyse van de
Nagelen te verminderen. ’t Nieuw Siekenhuys gesticht. Ao. 1692. Last van haar
Edelheden ontrent t verminderen der Nagelen. Seldsaam geval met den Koopman de
Visscher, op Honimoa. Snaats, Hoofd op Oma, geworden. Kerkelyke geschillen,
onder syn Ed. voorgevallen. Penning, ter Gedagtenis van Jonker Gerbrand gegeven.
Wegloopers. Placcaaten, door zyn Ed. afgekondigd, en vernieuwd. Des Schry-

vers Geld onwettig opgesegt. A°. 1694. Laft ontrent de Wegloopers. Eerste vertrek
des Schryvers van hier na Holland. Ao. 1695. en 1696. Verschiide Bevelen door
haar Edelbeden, gegeven. De Heer Schaghens Dood, en de Goude Penning ter Gedag-
tenis gegeven. A°. 1697. De Heer Van Werkendam sesentwintigste Landvoogd hier.
Buiten-posten gelicht. Dese Heer Landvoogd nader beschreven. Middelen tot
vermindering der Nagelen bedagt. ’t Verbeteren van des Landvoogds huys. Ao 1701.
aan Hassan weer een togt na Batavia toegestaan. De Hr. Van Werkendam na Ba¬
tavia vertrokken, en vervangen door de Hr. Coyett als sevenentwintigste Landvoogd
hier. Die nader beschreven werd. Werken van desen Heer. Haar Edelheden schryven
A° 1702 over t opkoopen van Reekeningen. Last ontrent Europische Schepen. De
Hr Coyett gaat tegen verscheide bevelen harer Edelheden aan; Penning ter Gedagte-
nis van Jonker Coyett gegeven. Zyn Ed. werd Ao. 1706. door de Hr. Van der Stel,
als agtentwintigste Landvoogd hier vervangen. Eerste Saaken dit jaar by zyn Ed.
voorgevallen. Nagelboomen, dit jaar uytgeroeid. Nagelverwing op Hitoe, ontdekt,
en belet. Moejelykheden met de Wegloopers. Dampier in Ternate. Nagelen, &amp;c.
dit jaar afgescheept. t Vertrck van de Hr. Coyetc. Nagelboomen, op Ceram uyt-
geroeid. Ambonse Gesanten na Batavia vertrokken. ’t Recht des Konings van Ba-
tsjan op 9 Ceramse Dorpon. 't Hoofd-Geld der Chineesen , en dat van 't Bestiaal,
Inkomen van 't Zagoe-bosch. Nagelen dit jaar op alle de Comptoiren. De overwig-
ten. Uitgeroeide, en nog hier overige Nagel-boomen. Opgave der Nagel-oegst tegen 't
aanstaande jaar. Winst, op verkogte waaren gevallen. Ongelden en winsten dezer
Landvoogdy. Korte sterkte. Gebreken aan’t Kasteel ontdekt. Lading in de Schelp.
Tweede komst des Schryvers hier, A°. 1707. Middel, om de kusten van 't Stadhuys
van Batavia te vinden. Te veel getrokken Hongi-boeten weer uytgekeerd. Nagel-en
Nootenhoomen uitgeroeid. Radja Samet afgeset. Verder uitgeroeide Specery-boomen.
Orangkaja's aangestold. Nagelen met Slooten vervoerd. Nagel-oegst A°. 1707.
Lading van Jerusalem, Slooten, en ’t Kasteel Batavia. overwigten. Sithiongko
Capitcyn der Chineesen gemaakt. Orangkaja’s aangesteld. Nagelboomen uytgeroeid.
De nog in wesen zynde. De gegiste Nagel-oegst A° 1708. en eenige andere winsten.
De korte Sterkte. Intrede van Hassan Soeleyman bier. De Lading van Overryp.
De Quaerts-lieden verminderd. Gunst aan Hassan bewesen. De Hongi-Togt ge-

daan. Zyn Ed. oordeel over die Tochten. 7wee Wooningen in t Kasteel voltoyd.
De waare Nagel-oegst van dit jaar. De Lading van de Flora. Nooten-perken hier
uytgedeeld. Besluyt, om de nieuwe Hollandse Kerk te houwen. Inkomen van 't Za-
goe-Bosch. De Prins van Batsjan bier. 't Aanstaande Nagel-gewasch opgegeven
Aardbeving. Vuyle Dievery. Verpagting. Jonker Johan van der Stel geboren,
desselfs Doorgetuygen. Mevrouw van der Stel's Dood. Haar Ed. Begravenis. Pen-
ning ter Gedagtenis van haar Ed. gegeven. Graf-Schrift ophaar Ed. Sark. Seldsame
Waterperssing hier gesien. Verhaal wegens een Carbonlel-steen.

Zyn Ed., Ao 1683. als Extraordina-vIAt nu den Heer Nicolaas Scha-
ris Raad van India van de Kamer Am-ghen betreft, die was een lang
sterdam uytgevaren, en met syn Gema-mager Heer, na myne gedag-
sinne (een zeer fracje, vrolyke, en ver-ten, by zyn komst 5o jaaren oud, fluks
standige Mevrouwe) in Indien gekomenen moedig van gang, levendig van ge-
zynde, zo was haar Edele van de eerstesigt, en een Heer van veel verstand, seer
Vrouwen , die de naam van Mevrouwervaren in de Rechten, ook als Geheim-

(alzo zy die bevorens altyd gevoerd had)schryver in een Gesandschap met de Heer
in Indien bragt, sederd welken tyd devan Amerongen na Denemarken gebruykt,
Vrouwen van de andre Heeren Raaden,en eenigen tyd van Ao. 1670. den 8 May

alzo de Opper-Landvoogd toen geenBewindhebber ter Kamere Amsterdam,
Vrouw had, of ongehuwd waswegens het Landschap van Utregt, ge- sig

weest zynde. TWEEDE DEEL. mede

1692.
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mede Mevrouw hebben laten noemen

Zyn Ed. wierd eerst als Vice-Presi
dent in de Raad van Justitie tot Batavia

gebruikt, naderhand (Ao. 1684)als

Landvoogd van Malacca (gelyk wy on-
der die stoffe sien zullen, en eenige tyd
daar na (Ao. 1686 als Directeur na Ben-

gale gezonden, alwaar zyn Ed. aan den
Heer Henrik Adriaan van Rheede, zyner
Landsman, meinde een grooten vriene

gevonden te hebben ; dog die in alle
manieren betoonde een vyand van zyn
Ed. te zyn

Dit was de oorsaak, dat zyn Ed. van
daar weer met eenige moeite na Bata

via vertrok, alwaar zyn Ed. eenige jaa-
ren gebleven zynde , Ao. 1691. als
Landvoogd herwaards gesonden , en
den S Maart met het Schip Heurik Mau
riis hier gekomen is.

Zyn Ed., en Merrouw zyne Gema
linne, beide zeer vrolyke menschen,
bragten een geheel ander leven in Ain-
boina, en hebben zeer veel toegebragt.
om de herten van vecle ter nedergesla
genen te vervroldkeen.

Ook was zyn Ed. een Heer, die zeer
sterk gezet was om de wegen
bruggen, straaten, en alles net te hou-
den , dezelve alomme te verbeteren, er

met boomen te beplanten, na al het wel-
ke de Heer De Haas noit omgesien had;

zo dat, indien dese Heer de Vervanger
van den Heer Padbrugge geweest was
de Stad Ambon zekerlyk een geheel an

dre gedaante gekregen sou hebben.
Hy maakte ten eerste hegte bruggen

in Mardheyka, en Halong, om met de

Roets de Stad rond te konnen ryden
dat een fraeje uitspanning gaf, ook ver
breedde hy den weg van de Rodenberg,
voorby Halong, en na de Way Tomo
en den Olifant merkelyk. Ook heeft
zyn Ed. den Thuyn agter zyn Huys tot
aan de peerdestal vergroot, een fracye
dyk daar gelegt, en verscheide nette
Prieelen , en vooraan een fraeije Wa

gen , wel 100 voeten lang , gemaakt.
waar over zyn Ed. fraeje groente lopen
liet, een zoort van langwerpige Pom

poenen zynde, hoewel ze zeker Schip-
per voor Soucysen de Boulogne aansag
en met veel verwondering uytriep, Hoe,
wasschen de Soucysen de Boulogne hie-
aan de boomen: lk heb se in Italien wel
sien maken; maar noit zo siengroejen; dog
men onderrichtte dien Vriend, en toon

de hem , dat het mis van hem gekeker
was.

In dit zelve jaar den 6 Maart gaver
haar Edelheden last per’t Jagt de Wilt
schut, om spoedig een nieuwe Vesting
op Honimoa te bouwen. Deze Vesting
is een van zyn Ed. fraeiste voltoide wer-

ken gewecif, waar van wy reeds in 't

NSCHE

breede , onder 't Comptoir Honimoa 1eg-
gesprooken hebben. Zyn Ed. stelde ool-
op de Buiten- Comptoiren, en op de
Dorpen , ordre , om daar breede en
rechte straaten te maaken, dat een groot
gieraad aan dezelve gaf.

Weinig weken gingen ’er door, dat
sesen Heer met zyn Huisgesin niethier of

daar na toeging, ’t zy na de Laha, of
na de Pas Baguwala, of na Hative Ki
tsjil op’t land van den Heer Engel, om
daar dun met de meeste Lieden van aan-

sien (die 'er by versogt wierden) dien
dag vrolyk te zyn, dat een vermakely-
ke uytspanning voor veelen was

Onder zyne Regecring zyn in dit, en zyn Ea

de volgende jaaren , ook veele Nagel-aa
30boomen, over welke de Inlanders

de N

schil hadden, omverre gekapt , daar2 5
zeer wel imede te vreeden waren ,

dr2ver die willende quyt zyn , dan dat

die in handen van hunnen vyand zien zoa-
den; waar mede zyn Ed. de E. Maat-
schappy een grooten dienst dede

t NV1n zyn tyd is ook het Nieuwe Sic.
Sicl

kenhuys (dat wy elders beschreven heb
pen) gemaakt, een schoon stuk werks.
en dat verdient gezien te werden.

A°. 1692. belastten haar Edelheden

het havenen en wel oppassen der Nagel-
boomen hoe langs hoe meer te verwaar-
loosen, also zy, en de Heeren in ’t Va¬
derland , te zeer met de Nagelen o-
verkropt wierden, zynde de voorraad
aldaar tot 2600 Bhaaren gerezen

In May dezes jaars zond de Heer
Schaghen den Koopman, saae de Visscher
van Honimoa (daar een seer groot Na-

gelgewasch was na Batavia, voorge-
vende , dat hy niet wel by zyn zinnen
was, hoewel de man niets schorte; dog

t was om Picter de Bocqg daar voor dien

tyd te leggen, die ’er voor zig meer
dan 10000 Ryxd. alleen van de Nagel-
Overwigten, (zo men my gezegt heert
uythaalde ; dog haar Edelheden zon-
den de Visscher ’t jaar daar aan weer,
met verzekering , dat hem de Batavi-
sche lugt (zo hem al iet gescheeld had
volkomen hersteld had, en met last van

hem weer op zyn Comptoir te leggen.
Ondertusschen had De Bocg dezen aap
al weg.

In dit zelve jaar 1692. viel in Octo-

ber voor, dat ik doormyn goede vrien
den middel vond, om myn Swager
Antoni Snaais, in weerwil van den Hee
Landvoogd (die de plaats al aan eenen
Vander Poort beloofd had) het Opper-
hoofdschap van Oma te bestellen

Dit speet zyn Ed. zeer, en hy
waarschoude myn Swager ook, dat hy
wel oppasïen en zorgdraagen zou, van
zig hier of daar niet in te vergrypen;
dat hy , jong zynde, niet al te wel

t¬

aats

Om

den



1693. onthield, waar door hy hem daar na op
een misslag betrapte , die wel in zich
zelven niet veel, maar die egter nader
hand oorzaak was, dat hy zyn Com-
ptoir verloor.

Kerke Wat geschillen zyn Ed. met de Ker-
lylcge- kenraad , en byzondere Kerkelyke per.
schillen

soonen , in dit jaar gehad heeft, zulleronder

zydE- wy op zyn plaats, daar van den Gods
voorge dienst gesprooken werd, aanhaalen.
vall Den 29 Juli, verloor zyn Ed. hier
Penning, zyn jongsten Soon , Jonker Gerbrand
ter Ge-

tOrgedagtenis van welke deze Pen-dagtenis

van JOn ning, N°. LII. Letter A. aan de Dra
ker Ger gers gegeven is.
brand ge Vermits nu onder deze drie laatste
geven.

Heeren Landvoogden geen Oorlog al-
hier maar in tegendeel een diepe rust
gewecst is, zo vielen ’er ook geen saa-
ken van belang voor , zynde het ge-
meene werk maar, van wel op ’t Na-
gel-suyken, ’t uytroeyen der Nagelbo-
men, of ’t verminderen van de Nagel-oeg
sten , ’t waarnemen van de Hongi-tog-
ten, en ’t houden der Orangkaja s Fee
sten, te passen; dat by dese drie Heeren
na vermogen geschied is

A° 1693. vericheenen hier de sche
pen Henrik Maurits , en Cortgene, met
verscheide Ordres van haar Edelheden,
en vooral, dat men niet alleen de Plac

caten tegen de weggeloopene slaven af-
kondigen , maar hen ook zoude doer
opnoeken , en daar zekere troepen op
uitsenden.

In dit zelve jaar deed zyn Ed. ookPlacca¬

ten door verscheide Placcaten tot verbetering
zynEd. van verscheide verslofte Saaken ,

opafgelon¬
nieuw al kondigen , luidende aldus:digd, en

ver¬

nieu wd

NCOLAAS SCHAGHEN,
Raad Exrtraordinaris van

India, mitsgaders Gouver

neur, en Directeur dezer

Provintie Amboina , mer

den Resorte van dien, on-
der het beleid van den
Hoog Ed. Heer, WlLLEN
van Outhoorn, Gouver

neur Generaal, en de Ed.
Heeren Raden van India;
Allen den genen , die de-
zen zullen sien , ofte hoo-
ren lezen, Saluit: doen te
Weten :

7Ewyl de dagelykse ondervindin-737D
ge leerd, dat het niet genoeg is,

goede Wetten, en Ordonnantien te ma-
ken , en den volke voor te stellen,
ten zy dezelve , somtyds werden Ge-
renoveerd, en van nieuws gepubliceerd,

K EN. 251
en dat ook nu en dan voorgevallen is
dat die gene, dewelkc, door den Fi-
scaal dezer Provintie zyn gecalangieerd.
of aangesproken geworden , over

trtgressien van diergelyke oude, en
by onze Voorzaaten geëmaneerde Or-
donnantien, hebben voorgegeven, on-
kundig daar van te zyn, om de gesta-
y tueerde boetens op dat pretext te ont-
27 gaan, daar nogtans een ider gehou¬
den is , op zynen pericule kennis te
nemen, en te houden  van de Wet-
ten, die ter plaatse van zyn Domicilie
worden geuseerd: Zo is't, dat wy in
77gevolge van de methode van verscheide
voorige Heeren Gouverneurs,en jongst
die van den Heerc gewezen Gouver-
neur en Commissaris Robbertus Padbrug-
ge, in dato 21 December 1684. met
advys van onzen Rade goegevon
den hebben te laten afkondigen de
poincten van de Ambonse Placcaaten
20 als dezelve ten voorschreve tyden
in een Compendium , of korte t’samen-
trekking , zyn vervat geweest, met
byvoeginge van de gene, die zedert
zyn uytgegaan, en dat in manieren
als volgd.

77Niemand zal in Duël treden, op
straffe , by Placcaat door den Heer
Artus Gyzels, den 7 July 1631 gee-
maneerd, en gerenoveerd , door den
Heer Demmer , den 16 November.
1644. door de Heer Hustaart, den 8
September, 1656.

Geen Beestiaal; ’t zy van Runder-
vee , Buffels, Paarden, Varkens, &amp;c.77

in de Negery te weiden, op peene, vol¬27

gens voorige Placcaten, by de Heer77

Artus Gysels , den 12 July 1633. ge-
renoveerd, door de Heer De Vlaming
den 11 May 1648. 22 May 1649.
en door den E. Jeremias van Vliet,
primo December, 1682.

Die Koebeesten houd , ofte na-
maals krygt, zal niet vermogen, het27

Suyvel na zyn goeddunken te verko-20

pen, tot zoodanigen prys, of aan wie
hy wil, maar moet elk gerieven, die
eerst komt, voor de volgende prys,
als te weten, de Boter -Ryxd. t AEe,
Soete-melk de flapkan 6 stuyv. Karne-

melk 2 stuyv. de flapkan ; waar naar37

haar alle Veehoeders zullen hebben
te reguleren; door de Heer Vlaming,
den 23 May, Ao. 1651.

De Broodbakkers hier in Amboina,
zullen voortaan een brood van 2

stuyv. 13 oncen swaar moeten bak-21

ken, in plaats van 10 oncen , agter
volgens ’t Placcaat van de HeerJan

Ii 2 van
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Niemand zal eenige specie van Main-van Dam, 1665. en Resolutie van der
77

ten vervoeren, opverbeurte van de16 Augustus 1672. door de E. Heer 77
zelve, en daar en boven, 1000 Ryx-Anthonio Hurdt. 77

da lders voor de eerste reize, en alle77

zuike verdere straffe, als vercyschtOok werd wel extresselyk verbeden
werd, door de Heer Jan Oitens denals dat 'er naar dezen , gene slaver 7721
13 Maart 1640.met Paarden langs Heeren Straten o 3777

wegen zullen mogen ryden; maan
73 Niemand zal eenige Nagel-Oliedezelve eenelyk by de toom lyden,
77

losse Nagelen, Kroonen, Nagelkranssen,3 om alle ongelukken voor te komen. 22
Nagel-slangen, of eenige andere ver-

cierselen van Nagelen, uyt AmboinaAllc Grond, of Erf-brieven; moe-
7727

na Bataviz, of clders, vervoeren, often binnen 6 maanden ter Secretarye 2733
versenden, op paene van 1000 Ryxd.CI3 om te boeken, gebragt werden , 77

en daar en boven nog naar exigentieverstek van die Erven, &amp;c. door de
77

van Saaken gestraft te werden; door21E. Heer Anthony van den Heuvel, 7327
de Heer Jan Ottens , den 30 Maartd’Augustus, 1638 geëmaneerd door 7777

1641. Gerenoveert door de Heer DedenE. Heer Rebbertus Padbrugge ,77
Vlaming den 9 Maart 1650.22 April 1683

3 Die Lorrendrayers, vervoerdersNiemand mag eenige vaste Goede73
of Verkoopers van Nagelen weer aanren verkoopen, verruilen, nog ver-
te wysen, zal genieten de helft van3 panden, als, ten overstaan van twe-
de geheele Condermna-ie, daar uyt teGecommitteerde Scheepenen, en Secreta

77
volgen, met verswyging van zynris, op verbeurte als boven. De Heer
naam , door de Heer Hurdi den 9Anthony van den Heuvel , den 21 Au
November 1677gusto, 1634. en Gerenoveerd door den

Heer Pieter Marville, primo Juni 1666
Die Geld wil vervoeren, zal eersten door den Heer Cops den 20 Janu

27
10ten 100 aan den Ontfanger betaari, 1671.77

len , op verbeurte van ’t te achterha-77

lenc Contant, en 1000 Ryxd. bovenNiemand zal met eenige Teerlin-7
dien , door de Heer Jan Ottens denlingen , Steenen , Kaarten, &amp;c. o2

30 Maart 1641.Weddinge op het Spel van andere 7777
luiden Dobbelen of Wedden, of

77
Niemand val op eenigen Sondag, ofpene by Placcaat van den E. Heer An- 77

andere Feeftdagen, zig uyt de Kerk,thony van den Heuvel, den 5 October
ofuyt de Avondgebeden onthouden, op1634. en gerenoveerd 22 Januari, 1644
verbeurte, achter-volgens ’t Placcaai6 Juni 1667. den 16 Januari 1674
door de Heer Demmer den 21 Janugri

Een iegelyk werd gelicentieerd na 1644. en gerenoveerd den 21 May 1650.27
den 3 April 1674. den 16 Nevemberdrie dagen dezer publicatie, alle onge

ringde verkens op straat te schie 1678. 30 Juni 1681. en dooor de
ten, of dood te slaan, zonder dat Heer Padbragge den 30 Januari
den Eigenaar daar iets op te pretende- 1683

ren zal hebben, agtervolgens ’t Plac
caat, by de Heer jan Citens den 15 Die gedurende de Predicatie, eeni-
Juni 1657. Gerenoveerddoor den Hee nigen starken drank tapt, drinkt, &amp;c.

zil voor de eerstemaal verbeuren 12Demmer, den 6 Februari 1644. de 77

Heer De Vlaming, den 9 October 1047 Ryxd. , voor de tweede reyse 2527
de Heer Husiaart den 14 Juli 1656 Ryxd.; en voor de derde teyse gel:-

77
de Heer Jan van Dam, den 27 juni ke 25 Ryxd., en arbitrale Correctie.
1665. de Heer De Vicq den 23 Juli Geen Tapper, of Herbergier, zal i-
1678. den 11 May, 1680. mand des Sondaags, of op andere

Fecstdagen, voor de klol-ke 4 uuren.
Niemant zal eenigerhande Schiet en na de naarmiddags Prédicatie; en
geweer aan Indische Natien verkoo des werkendaags , des avonds na de2
pen, op pene van confiscatie van alle klokke vuuren, tappen, op verbeur¬77

hunne middelen, en daar en bover te van 3 Ryxd. voor yder persoon; in
nog 25Jaren in de keten te arbeiden welke boete ook vervalt ider Compag-

door de Heer Jan Ottens, 14 Augu nies Dienaar, die dit Gebod overtreed.
77

stus 1637. Gerenoveerd door de Hee door de Heer Demmer den 21 Januari
1644. en gerenoveerd door de HeerDe Vlaming, den 27 April 1654. en
Hurdt, den 10 Januari 1688. en dendoor de Heer Padbrugge den 22 Apri

3 April 1674. de Heer De Vicq den1683.
17

1693.
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1693. 33 17 Juli, 1679. de Heer Speelman,

den 23 Januari 1682. en door de E
Heer Robbertus Padbrugge , den 30
3 Januari 1983.

Geen Waard, of Herbergier, zal
eenig Compagnies Dienaars (excepto77

die van buyten plaatsen komen:) mo-
2

gen Herbergen, of Sitplaats vergun-77
nen na de klokke seven uuren, des

avonds, op pene , van 3 Ryxd. voor
77

yder persoon, in welke boete ook zul-
77

len vervallen alle persoonen, die in zo-
danigen huisen (na de gemelde tyd

77
werden gevonden. Door de Heer Dem

77

mer , den 21 Januari 1644.
27

Die alhier in de Negery , eenige77

Erven, of Gronden , in eygendom
20

heeft, zullen dezelve, binnen a maan-27
den behoorlyk doen Bepaggeren, op

de strckkingen , conform de royingen
77

voor dato gesteld , op pene van 10
27

Ryxd. voor de eerste twee maanden;
voor de volgende twee maanden 2c20

Ryxd., en voor de derde twee maan-
77

den 30 Ryxd. en als dan nog onbe-
paggerd gelaten werdende, zullen zo-2u

damige gronden, of Erven, weder aan
77

den Heer vervallen.
77

Een ygelyk zal de gemeene wegen,
of straaten , omtrent hare Woonin

77

gen behoorlyk schoon houden, en
20

gene vuiligheden in dezelve, nog
20

voor andere Lieden Huysen, Paggers
20

&amp;c. uytwerpen; op peene van t’elkent
27

een Ryxd. te verbeuren , door de77

Heer Demmer den 6 Februari 1644
engerenoveerd door de Heer Hustaar
den 18 Juli 1656. ultimo Mey 1668

en door de Heer De vicg den 23 Jun
77
1678. 11 Mey 1680.

Een Christen Persoon, zal geen By-
zit, of Concubine, onder wat pretexi7
het ook zy, in iemands of in zyn ei

77

gen huis houden , op peene van 100
27
Ryxd., voorde eerste maal, 200 Ryxd.
voor de tweede, en 300 Ryxd. voor

de derde reise, en de Concubine boven
7
arbitrale correctie, voorzekeren tyd, in

cen Tugthuis gebannen, of anders een
23

Slavin zynde, aan den Heer verbeurc
2

werden. Door de Heer Demmer der
37

16 November 1644 gerenoveerd, 3
77

Maari 1650. 3 April 1674.

Eenig Heiden , Moor of andere
Onchristen, met een Christen-vrouw37

(getrouwd of ongetroud zynde:) boe¬
lerende, zal voor de eerste maal ver-77
beuren 5oo Ryxd., en voor de twe77

de , met de dood gestraft werden,
door den Heer Demmer, den 16 No-
vember 1644.

2

277

27

27

23

2

73

77

2u

20

27

17

17
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Den dag van Amboinaas verovering
op den 23 Februari te vieren, op pee-2

2 ne van 6 Ryxdaalders ; door de Heer
Demmer, den 18 Februari 1645: ge-
renoveerd den 20 Februari 1675. en
14 Februari 1680.

Niemand zal eenigen particulieren
77 Handel, ’t zy voor hem zelfs, of voor

andere, mogen doen ; op geene van77

deportement, en Confiscatie van alle zy-27

ne verdiende Gagie, en verhandel¬2u

de Goederen , en daar en boven nog27

voor onbequaam na ’t Vaderland ge-77

zonden werden.

Niemand mag particulieren Handel
doen, met Vrye Lieden (die't zelve77
toegestaan is :) op peene voorsz. door77

de Heer Generaal van der Lyn , den77

25 April 1647. Gerenoveerd den 1477

Maart 1656.

Niemand zal in plaats van eenige
oude vervallen, of in de weg staan-7

de Huis-muuren, of Paggers, &ay;c.77

een ander mogen maken , buyten
voorweten, en Lieentie, van de Rocy-27

meesters , door de Heer De Vlaming,27

den 20 September 1647.

Die eenig Hart, of Hinden, of73

ander wild Vee, buiten Consent van7

den Heer Gouverneur vangt : schiet,77

&amp;c. verbeurd voor de eerste maal 5077

Ryxd., voor de tweede maal, gegees-73

seld , en voor de derde maal gegees-7.

seld en gebrandmerkt, en 10Jaren in2.

de Ketting geklonken te werden;
door de Heer De Vlaming 20 Septem-77

ber 1647. Gerenoveerd den 17 Maart
1661. 30 Januari 1683.

Niemand zal aan eenige Schepen,77

van Batavia komende, mogen varen,2

voor dat dezelve, door den Fiscaal ge-
visiteerd zyn , op peene van 24 Ryxd.
door de Heer De Vlaming 25 Novem-
ber 1647. Gerenoveerd 30 Januari
1683.

Die eenige jonge Spruyt, of Plan-20

tagie schend, of de Bepaggering der
zelve breekt , zal op ’t schavot ge-
geesseld werden , door de Heer De
laming , den 11 November 1648.

Gerenoveerd door de Heer Padbrugge,
30 Januari 1683.

Niemand zal Oebat ontrent de Se-
r0’s mogen werpen, op peene van ar-
bitrale Correctie, door de Heer De
Vlaming, den 16 Februari 1651.

1i3 Alle

1693.
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November 1657. Gerenoveert 3 April 1693.Alle wilde Nagelboomen zullen77 7
moeten werden uytgeroeid, dog ider. 1674.27
de onder zyn Campon staande, op pee

Die eenige Duyvels-beelden ontdektne van 12 Ryxdaalders. De Heer De
zal 25 Ryxd. genieten. De HeerVlaming, den 9 Maart 1650. 77

Hustaart den 29 Septemb. 1657.
Niemand zal eenig Buskruit moger

Die eenige 's Compagnies Houtwer¬verkoopen, of verruilen, verschen-37
ken ontvreemd, zal 6 maanden in deken, &amp;c., op peene van Lyfstraffe; de 77
keten geklonken werden. De HeerHecr De Vlaming, 9 Juli 1650. 77

Hustaart, den 26 Novemb. 1657.
Niemand zal Vloeken, of Swee-

Niemand zal eenige Dieven huis-ren, op peene van met 50 slagen ge-
vesten, of de behulpsame hand bieden,leerst, of 6 Ryxd. voor de eerste.
op peene van met de Dieven, een ge-100 flagen ofte 12 Ryxd. voor de
lyke straffe te ontfangen. De Heertweede, en 200 slagen oste 18 Ryxd
Hustaart den 5 April 1660.voor de derde reize, voor de Armen

te verbeuren. De Heer De Vlaming
Die Dievery ontdekt, en aanbrengt.den 12 Novemb. 1653. Gerenoveer-

zal 100 Ryxd. genieten.den 3 April 1674. en den 30 Januar
1683.

Die 's Compagnies Kalk steeld , een
77
vry Persoon zynde, zal aan een paalIder Getrouwde zal apart, en niet 77
gegeesseld werden, en een slaaf zyn-met andere onder een dak, woonen 7727

de, daar en boven verbeuren I2 Ryx-en dati doen, op paene van 50 Ryxd2
daalders. De Heer Cops den 13 De-voor de eerste, 100 voor de tweede.

27
cember 1663.en zoo Ryxd. voor de derde maal, en77

daar en boven nog een jaar in de ke-77
Die vuur in Coescoes, of andere op-ten geklonken te werden. De Heer
gedroogde Bosch-plaatsen, stookt, zal3De Vlaming, den 13 Juni 1654. 77

6maand. in de keten geklonken wer-

De Heer Hustaart, 28 Sep-den.Geen Christen zal sig laten Besuyden.
tember 1660.

op peene van den Besnyder, zoo we2
als den Besnedenen, aan den lyve, of77 Geen Balische Slaven zullen hier
wel ’t leven gestraft te werden. De27 verkogt mogen werden, als aan3Heer De Vlaming, den 6 Mey, 1659.77 Vreemdelingen , die dezelve weder

Gerenoveerd den 3 April 1674.
vervoeren; op verbeurte van dezelve.
en arbitrale Correctie. De Heer Mar-

Niemand zal van Soldaten , Ma. ville. Den 29 Maart 1666.
troosen, &amp;c. mogen kopen , eenige
materialen, ’t zy Tser, Thin, Spaden. Alle Vaartuigen , ’t zy groot of
Schoppen of andere diergelyke ; op kleen , die hier aankomen, zullen
peene, zo wel den kooper, als den ver- hun, na verloop van drie uuren,
kooper aan den lyve, ook wel aan’t le moeten aangeven; op verbeurte voor
ven gestraft te werden. De Heer de groote, voor elk uur versuymens,
Hustaart, den 3 November 1656. 10Ryxd., en voor de kleine z Ryx-

daalders ; dog na verloop van 3 maal
Niemand zal buiten zyn bescheiden 24 uuren, niet aangegeven zynde,

Plaats mogen vernagten, op peene van zullen zodanige Vaartuygen en Goe¬
6maanden in de Ketting geklonker deren verbeurd zyn. De Heer Hurdt
te werden. den 19 Augustus 1667.

In wiens Wooninge, Thuyn,Erf, Die zonder Consent van de Heer
&amp;c. Duyvels Beelden gevonden wer- Gouverneur vertrekken , zyn mede
den, zal met den Swaarde ter Dood verbeurd. Placcaat als boven.
gestraft werden; en de Radja'sof

Orangkajen, die kennisse van de ver- Een iegelyk zal zyne Vaartuigen,
7

berginge gehad, of zelfs Duivels-dienst Orembay, &amp;c. verseekeren , dat 'er77
gedaan hebben, gedeporteerd, en uys geen Slaven mede wegloopen, op pee-2727

Amboina gebannen werden,dog school¬ ne van 3 Ryxd. voor een Orembay, en
meesters, daar van kennisse hebbende, een Ryxd. voor een Parahoe, die

door de Borgerwagt aangehaalt werd.en’t zelve verswygende, zullen voor al
27

haar leven in de Ketting gebannen De Heer Hurdt, 10 Juni 1668.
werden. De Heer Hustaard den 26

Zo



1693. Zo met imands Vaartuyg gevlugta
werd, zal den Eigenaar van ’t Vaar-
tuig, een derde aan den Lyfheer, van
de gevlugte Slaaf, moeten betalen
De Heer Huydt, den 10 Juli 1668.

Geen Timmerlieden , &amp;c. zullen
harc Gereetschappen verkoopen , ver-27

ruylen, en verpanden, &amp;c. op peene
77

van 14 dagen in 't donker Gat te sit.72
te, en een maand Gagie. De Heer

Hurdt, den 26 Juli 1672.

Die ’s avonds na 6 uuren nodeloos7

’t zy op de Rheede , of aan land.27

schiet, verbeurd voor een Kanonschoot
37

18 Ryxdaald., een Bas 15 Ryxd., en
27

voor een Roerschoot 12 Ryxdaalders
dog , mcermalen daar op bevonden7

werdende , swaarder straffe. De Heer

Hurdt, 13 Februari 1674.

De Borgerwagt, zal alle samen
rottinge steuren, en de principaalste2

in verseckering nemen. De Heer
Hurdt, den 13 Februari 1674

De Amboineesen, schoon al onder-

geen vleeschelyketrouwde , zullen
conversatien of ’t zamen-Woningen
met den anderen hebben, voor en a

eer wettelyk getrouwd zyn, op peene
van 25 Ryxd. , en arbitrale Correctie.7

Dog een Amboinees, een dogter bui
ten weten der Ouders bepraat, en be¬

slapen hebbende, zal dezelve Trou
27

wen, en 50 Ryxd. verbeuren. De
Heer Hurdt, 3 April 1674.

5 Die Madat rookt, zal 6 Ryzdaal
ders verbeuren, en geleerst werden

77

en die dezelve verkoopt, of imand ter
77

hand steld, verbeurd voor de eerste-27
maal 12 Ryxd., voor de tweedemaal.

77
en de derde reize, t’clkens mede 18

77

Ryxdaalders, en een jaar in de keter
geklonken te werden. De Heer

Hurdt, 11 October 1674.77

Die zyn Nagelen agter wegen houd
en niet ter schale brengt, verbeurd
dezelve boven verdere straffe. De
Heer Hurdt, 6 Maart 1676.

Die een Slaaf opvangt, sal daar voor
10 Ryxdaalders, en voor de kop varL

een der zelver sRyxd. genieten. De
Heer De Vicq, 22 Juli. Gerenoveert27

17 Juli 1683.

Die Lyfeigene (al wast maar voor
een nagt:) herbergt , of aanhoud,
zal voor yder der zelver verbeuren
25 Ryxd. De Heer Hustaardt, 14
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5 Juli 1656. Gerenoveerd 10 Februari 1693.
1679.

Geen Moorse Vrouwe mag van haren
man loopen , op peene van in 't Tugt-

huys gesloten te werden, en den aan-77

houder der zelver sal 25 Ryxd. ver-
beuren, of anders aan den lyve gestraft

werden. De Heer De vicg , den 477
Januari 1680.77

Dic iemand slaat, ofte werpt, zon-
der bloed te laten , verbeurd 3 Ryx-77

daalders, en bloed latende 6 Ryx-
daalders. De Heer Cornelis Speelman,
den 27 Februari 1682.

Die een Mes trekt , om iemand
uyt te dagen, zal gegeesseld, en een
Ineede in de wang gegeven werden,

als boven. Die een mes trekt, en
77

daar mede iemant quetst, zal gegees-
en7seld, op de wang gebrandmerkt
of6 Jaren in de keten geklonken,

ook wel met de dood gestraft wer-
den. Als boven.

Die iemand verradelings quetst, zal
swaarlyk aan den lyve, of wel met17
de dood gestraft werden. Als bo-

7

ven27

Zoo een Matroos een ander dood77

snee, of stak, zal dezelve met de77
koorde, of wel swaarder ter dood ge17

bragt werden. Als vooren.77

Een Herbergier zal de gene , die
iemand in zyn huis, of stoep, quetst,77

terstont aangeven, op paene van 40
Ryxd., en verlies der Tapneeringe
voor 6’ maanden. Als boven

Alle Herbergiers zyn gehouden de
Quetsers, die zulks in hare huysen.
of stoepen doen, te vangen; op ver-
beurte van 100 Ryxdaalders. Als
boven.

Eenig Matroos, Soldaat, Waard,
77

&amp;c. die eenig Gevegt aansiet, zon-27
der scheiden, zal 12 maanden of lan-

ger in de keten geklonken werden.7

Geen Doodslagers te versteken, of2

weg te helpen, op verbeurte van 10027

Ryxd., en arbitrale Correctie.77

Die den dienst van de E. Compagnie
verlaaten, daar uyt weg loopen, naar77
andere natien, zullen gegeesseld en1

gebrandmerkt, mitsgaders 10 jaren21

in de keten geklonken werden. Als77
boven.

Wie
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Wie eenige Compagnies Dienaren,
’t zy Matroos, Soldaat, ofte Ambagts-73

gezel , die zig van zyn bescheiden
77

plaets, in 't bosch onthoud, den Fi-2
scaal gpbrengt, ofte aanwyst, zal daar

voor z Ryxd. genieten , ’t welk den2

Boschlooper op reekening zal wer77

den gesteld.

Die eenig Lyfeigen in houte, of

yzere boeyens, &amp;c. fluit, verbeurc27
voor de eerste maal 100 Ryxdaalders.27

en de tweede maal 200 Ryxdaalders,77

en voor de derde maal 300 Ryxd,
met confiscatie dier Slaaf. Door de Ed.

Heer Robbertus Padbrugge , den27 3
Mey 1683.2

Niemand zal eenige vrugten, bui-
ten Consent van den Eigenaar uyt33

imands Thuin mogen halen, op pec
ne van 25 Ryxdaalders, en verdere
correctie. De Heer De Vlaming den
9Maart 1650.

Niemand zal eenige Gronden, Er-
ven, Huisen, &amp;c. mogen verkoopen
als voor twee Gecommitteerde Schepe-

nen, en zal den Verkooper voor het77 doen van afstant, een transport later
77

passeeren op peene van 100 Ryxd.77

voor de eerste , 2oo voor de tweede27
maal, en derde maal besyden de Con77

fiscatie van huis, erf, &amp;c. arbitralyt27
gestraft te werden. De Heer Willem77

van der Beek, den 14 November 165177

Gerenoveerd 1671. in Januari.27

Niemand zal de Luiden, van ’t Ge-
77

bergte komende, in’t gemoed treder27
om hunne Waaren af te koopen, en77

dezelve weder ten diersten, op de Ba37
saar te verkoopen , op peene van 577
Ryxdaalders , en arbitrale Correcrie23

De Heer De Vlaming, den 9 Maar27

1650.

Alle Amboineesen moeten in hun-
ne Negeryen woonen, zonder formele

boschhuisen te maken, op peene van de
dood ; de Orangkajen, die zulks niet27

bekend maken, zullen gedeporteerd,37

en voor al haar leven, uyt deze Lan-
de gebannen werden. Door de Heer2

Hustaardt, den 28 Juni 1658. Gere-
noveerd , door de Ed. Heer Padbrug-77

ge, den 2 Februari 1686.

De Vaartuigen, die aankomen, of
afgaan, mogen geen Reede, als voor
Victoria, aandoen, dan by hoogdrin-
gende nood, op sware straffe, en boe

te van 109 Ryxdaalders. De Heer
Hurdt, 19 Augusti 1667.

NSCHE
Alle vreemde Natien, ’t zy van

Maleyers, Javaanen, Chinesen , Bou-77

tonders, &amp;c. (geen van de zulke uyt-20

gezonderd) zullen hun na het uytein-
de van dit lopende Moesson, hier laten
vinden, nog, vertrokken zynde, oyt
weder keeren, ’t zy ook onder wat
pretext het zy, als eenelyk die, dewel¬
ke alhier 6 jaren geresideerd, en t’se-

dert altoos hier vuur en ligt gehou¬
den hebben, op peene van vooral haar
leven in de keten geklonken te wer-
den, en verbeurte van alle haar Goe-
deren, met welke straffe ook gepuni-
eerd zullen werden, alle 's Compagnies

Onderdanen , die eenige der voorsz.
77
natien hier komen aan te brengen. De
Heer De Vlaming, den 10Juli 1654.
Gerenoveerd den 19 August. 1667.

Niemand magbuiten Consent, eenig27

Amboinees of Cerammer aannemen, of
huuren , om na Bouton , Java, en
Macasser, &amp;c. te varen, op peene van
arbitrale Correctie, of wel swaarder
ftraffe, zoo wel voor de gehuurden,
als huurder. De Hecr Lurdi, 19 Au
gusti 1667.

Die op het Haanegevegt betrapt
werden, zullen de Haanen, Gereed-27
schap, en 3 Ryxd. verbeuren ; dog,77

eer slaaf zynde, geleerst werden; in
gemelte Boete zullen ook vervallen77

die gene , dewelke op hunne gron-
den, of in hare Paggers al zullee wed27

Spellen gedogen. De Heer Hurdt
13 Februari 1674. Gerenoveerd door
de Ed. Heer Padbrugge, den 14 May
1686.

Alle Matroosen, of andere, die zo
hardnekkig zyn, dat zy haar Quet-
sers niet willen bekend maaken op
de eerste afvrage, zullen, boven het

Mes-trelken , zodanig gestraft wer-
den, of zy een ander zodanig gequetst
hadden; en zo een hardnckkige, ko¬
mende te sterven , zal zyn lighaam
aan de Galge gehangen werden.
De Heer Speelman, den 23 Januari
1682.

Die genegen zyn eenige Slaven of
77

Slavinnen vry te geven, zullen daar77

af kennisse doen, om geoordeeld te
werden, of dezelve buiten laste der
gemelde vrydom mogen vergund
werden, of niet, en zal ook reslectie
imoeten genomen werden, of zodani-

ge lyfeigene voor hun, of ook wel77

voor hare vrouwen, en kinderen, be-
quaam zyn, de kost buiten laste der
Diaconye te konnen winnen, tenmin-
sten voor 6’ jaren, gelyk ’t zelve ook

moet
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met alzulke1693.  moct verstaen werden,
lyfcigenen, diehunnen vrydom komen
te koopen.

ofy Geen Aetens van vrygeving,

vrykoping van Slaven mogen werden73
gepasseerd, als by den Secretaris , mit
dat deselve als dan , door twee Ge
2 committeerde, en voorn. Secretaris on
3onderteckend werden, waar van een
pertinent protocol ter Secretarye zal
werden gehouden; door de Ed. Hee
Generael Speelman. Als vooren.

Die eenige lyfeigenen wil vrygeven,
cn buiten alle slavernye stellen, moet
zig reguleren na’t gene de respectiv
Secretarissen, en Notarissen, haar ko
men voor te houden, volgens de re

y solutie van de hoge Indische Regeering
3 de dat 3 May 1686. en ultimo Febru-
ar, aliier Gepubliceerd; op pene, da
hare Boedels by de Weeskamer of
Curator ad lites, niet zullen werder
aangenomen.

Niemand vermag eenig Huys
Combuys, Loots, of andere Gebouw,37

oprigtende , dezelve anders dan mef
pannen te delcken ; op pane van de
zelve Gebouwen onder de voet ge
Imeten te werden. Volgens Placcaai
van de Heer Gouverneur De Haas, de
dato 26 Augustus 1687

Die des avonds na 9 uuren, de

gemene wegen passeerd, zal by aldier27

er geen brandend ligt by hem ge

vonden werd, opgevat, en tot des

morgens in de Borgerwacht geconfi-
neerd, mitsgaders voor een Brandstig-
ter aangesien, en na exigentie van saa
ken , arbitralyk gestraft werden;
uytwysens het Placcaat van den Heer
Gouverneur Dirk de Haas, de dato 10
December 1687

Die Javaanen, Maleyers, Balyers,27

Boutonders , ofte hare onderhoorige,
mitsgaders Slaven van die Seze, hoe
jong die ook zoude mogen zyn, mei
zyn vaartuig hier aanbrengt, zal zyn
Vaartuyg met de inhebbende Lading
niet alleen verbeuren ; maar daar en

boven voor al zyn leven in de keter
geklonken werden; en een igelyk,27

3 van wat staat hy zy, mitsgaders de
vrye Handelaars , werden verboden
de zelve hoe jong gemelte Slaven ooh

mogten zyn, te verkoopen, op ver-
beurte van dezelve, mitsgaders7127
Vaartuyg, daar ze mede aangebragt23

zyn, daar en boven arbitrale Correc-77

tie: Uytwysens het Placcaat van den
TWEEDE DEEL.

K EN. 257
Ed. Heer Gouverneur Dirk de Haas,77
de dato 20 April 1688.

77

Imand eenig geld, op het Nagel¬
gewasch by de Inlanders uytsettende,1u
hooger als tegens den ordinairen In-17

trest , in de Batavise Statuten vervat,37

zal, by zoo verre hy een Compagnie.
dienaar is, en de penningen zyner ad-72

ministratie daar toe gebruykt heeft,77
boven verbeurte der zelve , gedepor-
teerd, en , na de groote van het Ca-
pitaal , in de keten geklonken wer-

den; Maar Borgers , Mardykers, of
Chincesen zynde, haar uytgezette Ca
pitaal, en de ware helft van dien daar
en boven verbeuren : Volgens Plac-
caat van opgemelten Heer De Haas,
de dato 20 April 1688

Die eenig geld, of Koopmanschap-
pen, aan Keffingers, Ceram-Lauwers,7)

en andere daar om her gelegene vol-
keren, ’t zy in trocqueering van Mas-
sooy, of anders, fiéerd, zal in dat kas,
geen regt gedaan, maar afgewesen
werden: Uytwysens het Placcaat van

meergemelde Heer Gouverneur De
Haas voorsz.

Die eenige Superstitieuse diensten, of
Duyvelsche Offerhanden in de Gerefor
meerde Kerken, onder dit Kasteel ge-
hoorende, of ook op de buitenplaat-
sen doet, zal volgens Placcaat van de
Ed. Heer Commissaris De Haas , de
dato 22 Februari 1689. aan den Ly-
ve, of wel aan 't Leven gestraft
werden.

Eenig Handelaar met zyn Chialoep37

van Batavia, Banda , Ternaten, of77

Macasser, hier aankomende, vermag
voor de gedane visite van den Fiscaal,
niet aan land te komen , en van hier
willende vertrekken, niet nae de ge-
dane monsteringe weder aan land te
keeren, als by hoge nood, op paene
van de Chialoep, met de ingeladene
Goederen, te verbeuren ; uytwysens
het Placcaat van bovengemelde Heer
Commissaris de Haas , de dato 22
Maart 1689.

Niemand vermag Visch, of eeni-27
ge Eetwaaren , buiten de Basaar te2.

verkoopen, en die dezelve iemand
77

afdwingt te verkoopen , zal ten77

exempel van andere, en ook wel aan
den Lyve, gestraft werden.Door

ons gepubliceerd den 9 Juni 1691.

5 Die eenige Vuylnis uytwerpt opan-
dere plaatsen, als in de poel Way Ti-
tar, aan de Way Tomo, aan strand;

KK
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of de wallen van haar aarde , komen
te ontbloten , zullen de eerste maa

een, en de tweede maal 3 Ryxdaal
ders verbeuren, mitsgaders de derde
maal, boven een boete van 6 Ryxd.
arbitraal Gecorrigeerd werden , als
boven. Door ons in dato 11 Juli
1691.

Die zyn Doopnaam veranderd of sig
3 anders, als met zyn bekende naam in
eenig puklycg Geschrift laat noemen,
zal de eerste maal 10 Ryxdaalders
de tweede maal 20, en de derde maal
50 Ryxd. verbeuren, maar, bedrog
daar mede willende uytwerken, als een

Falsaris gestraft werden , welke ge-77
lyke straffe de Mooren en Heidenen in

zodanigen kas mede subject zyn.

De Inlandse Dorpsvoogden, moeten
laten ondersoeken, of en waar ’er fu-

gitive Slaven, of ongelicentieerde per-
72

sig onthou¬soonen, in hare Districten
den, en, die vindende, de zelve aan-

geene, ingeven , op paene, dat die
welkers Limiten, Huysen of Thuy-

37
nen , van dat geboefte gevonden2
werd, en sig van lgnorantie, zelfs,des77

evergr, onder Eede niet kunnende21
purgeeren, voor een Fauteur van zoo-
danige fugitiven, zal werden aange
sien.

De Placcaten door de Ed. Heer Oud
Gouverneurs Anthoni Hurdt , en Rob-22
bertus Padbrugge , de dato 11 October.77

1674. 4 Mey 1686., tegens het77
3Toppen, Speelen , Rooken cn

nuttigen van Amfioen of Madat, 't zy
27

op wat manier ’t mag wesen, die de23
zelve verkoopt, verruild, verschenket,27

&amp;c. zal de eerste maal 20 Ryxd. de32

tweede maal 50, en de derde rys 1007
Ryxdaalders verbeuren, en, daar toe

onmagtig zynde, in de keten geklon
ken, en arbitraal Gecorrigeerd werden;
zullende den Aanbrenger, een vierde
part der Boete genieten. Die op t
roken van Madat geattrapeert werd,
zal de eerste maal 50 , dog by wan-
betalinge in de ketting geslagen, en

geschavotteerd, maar Slaven zynde,27
aanstonds gegeesseld, of gelaarst wer
den.

't Excessief aanhouden van Honden,
is mede verboden, by Placcaat, van
y de Heer Demmer, in dato 22 Januari
1644. 't welk mede stond uytgevoerc

te werden, met de gestelde Boetens27

en het van kant helpen der ongeper
mitteerde of ongetekende , werden77
dende den Fiscaal gerecommandeerd

77

de bevoorens geemaneerde, en ongealte-

NSCHE
reerde Placcaten in vollen vigeur te 1693.2

houden. Dit door ons Gerenoveerd.
en Geamplieerd, den 26 Februuri 1692.

Die eenige Ducatons hoger uytgeeft,
of tegens minder prys ontfangt, als
tegens 63 stuivers, zal voor yder van
dezelve 25 Ryxd., en die eenig geld
uyt deze provintie vervoerd, zal die
penningen, benevens een boete van
1oORyxdaalders verbeuren: Uyt wy-
sens ’t Placcaat doorons opden 2 Mey
dezes jaars geëmaneerd.

Onderstond,

Gegeven tot Amboina, aan ’t
Casteel Victoria, op Leyt-
mor, den 28 July, 1693.

Was Geteekend,

N. SCHAGHEN.

In dit zelve jaar belasten haar Edel
Des

Schry-heden by schryvens van den 10 Maar
vers1693., om myne 10000 Ryxdaalders
Geld on-van welke ik elders breeder spreke
wettig

choon ’er by den Landvoogd en Raacopge-

2000 besproken was te nemen) weder-legt.
om te geven, waar by ik zeer benadeeld,
en gansch onregtveerdig gehandeld

wierd , daar ik de E. Maatschappy een
grooten dienst in hare verlegentheid, en
my zelven, om haar te helpen, groote
schade gedaan had.

Den 23 Februari 1694. belasten haar
1694.

Edelheden weer na de Wegloopers te Last om¬
trent desoeken, op dat die niet mogten toenc
NeL9men ; bevelende in’t jaar daar aande
pers.belooning voor ’t opvangen doorde

Eygenaars te doen betaalen.

Den 7 May dezes jaars vertrole ik met Eerste

vertrekmyn Huisgesin van hier, met voorne-
eu

men om na ’t Vaderland te keeren, ge-Schry-
lyk in dit zelve jaar nog geschied is vers van

Ae 1695. den 23 Februari, belastenhier na

Hollandhaar Edelheden onder meer andere saa-
ken , dat die van her dorp Liën voor-
taan hunne Nagelen weer op Haroeko
zouden weegen; bepalende te gelyk het
loon, dat de Heeren Weesmeesters van
de Weesen zouden mogen trekken

A°. 1696. den eersten Maart, Schre- (05.

en 1606.ven zy zeer streng over de overwigten
erschei-der Nagelen , belastende , dat ider van

de Beve¬

de Opperhoofden het getrokkene geldlen door

haar E-voor dezelve weer uytkeeren , en aar
delhedende E. Maatschappy goed doen zoude
gegeven.Zy belastten toen ook om Pieter Nuyt.

voortaan tot de uytroeying der Nagelen
te gebruiken , en den tweeden Luite-
nant De Bevere daar van te verschoo-
nen.

Een
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Een van de laatste werken onder de
jeHeer Schagens bestier gemaakt, is de

Degenwoordige Maleytsche Kerk
deezevorige was maar van 90 , dog

heeft zyn Ed. van 100 voeten lengte,
en 6o voeten brcedte genomen, heb-
bende ieder Galdery aan wedersyden de
breedte van 15, en het middelste deel van

de Kerk 30 voeten in de breedte
Zyn Ed. heeft ze Ao. 1695. al begon

nen , dog niet voltoyd, dat na zyn Dood
door den Opperkoopman, en Gesagheb-
ber, de Heer Cornelis Stul, Ao. 1697

geschied is.
Ao. 1696. den 3 Juli, ’s morgens, zyn-

de Dingsdag, was de Heer Schaghen nog
in de Raad van Justitie, en Donderdags

ge-daar aan nog in de Maleytse Kerk
teweest, om na een graf van zyn Ed

datzien , van ’t welke zyn Ed. zeide
al2cde kelder wat grooter zyn moest,

'er in’t korte een bykomen konde.
’s Avonds den vyfden kreeg zyn Ed

een schielyk overval, en is den sevenden.
na dat een dag of twee als in een diepe
slaap,en zo buiten verstand gelegen had
en na een bestier van ruim vyf jaaren.
overleden ; latende het gesag aan zyner

tweeden , den Heer Stul.

Ter Gedagtenis van zyn Ed. is deze
Goude Penning, No. LII. Letter B.,
aan de dragers gegeven

verscheen hierAo 1697. den 2 April,
de Heer Willem van Wyngaarden, Het

en Extraordinaris7van Werkendam

Raad van India , van Batavia met het

schip de Voetboog, om als zesentwin
tigste Landvoogd , en Bestierder van
deze Landvoogdy, in de plaats van den
Overleden Heer Schaghen te volgen.

By zyn Ed. komst geliefden haar E-
van verscheidedelheden het lichten

Posten , op Leytimor, Hitoe, Honi-

moa, Oma, Larike, en Amblauw, der
te29 Februari te beveelen, en daar by

voegen, dat de Landvoogd voortaan ir
't Casteel zou moeten woonen. Ool

wilden zy, dat die van Lien op Haroe-
ko, en die van Pasir Poetch aan’t Ca

steel hun Nagelen zouden wegen.
Zy bepaalden ook, wat men voortaar

aan een Weduwe van een Landvooge
verstrekken, en dat men geen Peerden
voor hare reekening van imand over
neemen zal, ten ware men die zelf be
talen wilde

Wat nu den Heer Landvoogd var
Wyngaarden betreft, die heeft hier de

naam gehad van een zeer vriendelyk, en
minnnelyk Heer tegen ieder een, zee
gulhertig in zyne onthalingen, geweest

te zyn , die zig zeer aan ’t nemen van
vermaak met geselschappen (dog in be
tamelykheid, en met lof) overgaf
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LLL.waarom zyn Ed ook in’t algemein hier
bemind wierd.

De saaken der E. Maatschappy heeft
zyn Ed. hier zeer wel en tot genoegen;
maar ook zyn eigen belang zo wel waar
genomen, dat men oordeeld, dat hy wel
100000 Ryxdaalders hier van daan ge-
voerd heeft; dat zyne erfgenamen best
zullen weten

Haar Edelheden bevelen ook in zy- Miadde-
len , totnen tyd, als middelen om de Nagel Oeg
vermin-sten te verminderen, dat men de Moer¬
derinenagelen, op Hila in voorraad zynde
der Na-

verbranden, de Nagel-boomen, tot As- gelen,

becagt.saloelo in geschil, omvellen, jonge
boomtjes uytroejen , en zig voortaar
daar in andere voorvallen by houden
zoude.

Onder desen Heer is’t Engels Schip,
de Resolution Ao. 1689. hier geweest
over ’t welk haar Edelheden in diervoe-

gen A°. 1699. den 27 Februari schry-
ven , dat zy liefst gesien hadden, en
voortaan begeeren , dat alle Europeers,
met schepen hier omtrent komende
maar ten eersten mogen afgewesen wer-
den

Hoe dese Heer voor Reekening van
die van Titaway een Galey , hoedanige
men in de Middelansche Zee met riemen

gebruikt, heeft laten maeken, en hoe
zyn Ed. op een togt na Boero daar
mede in levens-gevaar geweest is, heb-
ben wy bevorens, ter plaatse daar wy
van de Coracora’s en Hongi-togten
spraken, aangehaald.

Haar Edelheden stonden dit jaar aar
Hassan Soeleyman ook toe, om, des ge-
negen zynde, na Batavia op te mogen
komen

Ao. 1700. den 9Februari verboden zy
na ’t versoek der Hitoeesen, ontrent ee-

nige nieuwe aanplantingen van Nage-
len , te hooren, en maar by de oude

middelen tot vermindering der Nagel¬
Oegsten te blyven

Zy sloegen ook ’t versoek der Hoe-t Verbe
wamohelesen af, om weder op Loehoe teren van

’s Land-te woonen; maar stonden aan ’t Opper
voogdehoofd van Larike toe, passen na Hatoe-
Huys

we te verleenen; als mede, dat het huy
van den Heer Landvoogd in ’t Kasteel
zou mogen hier en daar wat verbeterd
werden.

1701.Ao. 1701. den 27 Januari stelden zy,
En aanby hun schryvens toen ook , Hassar
Hassan

Soeleyman tot Orangkaja van Hitoe La-
een Tog

ma , met de Titel van Orangkaja Boclan na Bata¬

via toe¬aan, staande hem weder toe na Batavia
gestaante mogen opkomen.

In dit zelve jaar is de Heer van WynDe Heer

van Wer-gaarden den laatsten May na Batavi.
kendamvertrokken , en door den Heer Baltha-
na Bata¬

far Coyett, gewesen Landvoogd in Ban-via ver-
KK 2 da, trokken.
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ten; dog die Heer, sig daar niet aan 1700.da, den 20 April met 't Schip Aarden.
kreunende, maakte zyn Soon toen Secre-bevelennout hier verschenen, als zevenentwin-
taris van den Raad van Justitie, en gafharer E-igste Landvoogd en bestierder van Am delheden
aan Carolus Schulerus wel den naam van’t aanboina vervangen.
ander ampt, dog liet het zyn Soon eg-Deze Heer Coyett was de Soon van dien

ter daar by waarnemen, en ook de voor-Heer Coyett, die tot Ao. 1662. Land-
deelen tot zyn vertrek toe genieten,voogd van Tajouan, of Formosa, geweest
waarom haar Edelheden hem uytdruk-is, een Heer, die by zyn intrede alhier
kelyk mede ontboodden, toen zyn Vaderomtrent vyftig jaaren oud, redelyk lang,
na Batavia vertrok. Wat helpen danen lyvig na mate was. By zyne Re¬
zulke beveelen van haar Edelheden , alsgeering zyn verscheide Wooningen in 't
een Landvoogd het anders verstaat.casteel, en vooral het huys van der

Ook schreven zy toen, of ’t jaar teLandvoogd vernieuwd ; ook heeft hy
voren, dat zy 't voor geen Edelmoedigeeenige verandering ontrent 't Oude Sie-
daad hielden , dat een Landvoogd zynkenhuys, schikkende dat tot een Stad-
voordeel by zulke saaken (als slaven byhuys, gemaakt.
de Compagnie te hebben) zogt, die ey-Wat verandering door zyn Agtb. on
gentlyk tot verquikking en onderstandtrent de Coracora-Vloot gemaakt is,
an Weduwen en andere menschen, diehebben wy ter plaatse, daar wy van de
weinig inkomen hadden, geschikt wazelve spreken, reeds getoond.
ren.4In zyn tyd schreven haar Ed. den

A°. 1705. den 31 Januari verloor dieFebr. 1702. ook met zeer veel verfoe

Heer zynen Soon, Jonker Jan Constantyn,ing over de vuile woeker; by ’t opkoo-
Coyett, waar van deze Penning, No. LII.pen van de Reekeningen van verscheidt
etter C., ter gedagtenis aan de Dragerssoldaaten gesogt, hoedanige ’er (volgens
gegeven is.haar schryven toen) Ao. 1699. van ver

Wat voor saaken nu ten tyde van descheide Soldaaten tot 123 stuks, bedra-

Heer Coyett voorgevallen zyn, als ookgende f1827 4ingekogt waren, waar over
van zyn voorganger, is my of niet welde Sergeant Jacob van Gyn, en Ernst
bekend, of van’t geen ik daar verderCnipping naderhand nog veel moeite,
van weten mogt , heb ik best gedagt.schoon zy dat voor een ander deeden
alleen het voorige ter neder te stellen,gehad hebben.
en verscheide andre saaken over te stap-Alzo ter dezer tyd hier nog maar 4
pen, als geheel en al buiten myn oog-of f persoonen met de Lazery besmet
wit zynde.waren , konden haar Edelheden geen

noodsakelykheid tot het oprechten van Ik zal dan hier mede de Regeering werdAo
van den Heer Coyett sluiten, en alleen1706.een Lazarus-huys zien. Zy stonden ook

door deseggen , dat hy A°. 1706. uyt Amboina,het trekken van Olién uyt de Serée, en
Heer

na een bestier van ; jaaren , in ’t mid-Cajoe Poeteh bladeren toe; dog verbo-
van der

den van May vertrokken, en door denden die, uyt andere gewasschen, schor Stel, als
Heer Adriaan van der Stel (die met 't zostesen, wortelen, enz. en vooral niet uyt
Schip Monster den 17 Januari op deze Land-de Koelit-Lawan , Massoy, of andre

voogd
Gewasschen, na de Speceryen eenig- Rheede quam) als agtentwintigste Land

hier

voogd en Bestierder van Amboina en te vervan-sins sweemende, te trekken.

Ook waren de geduurige bevelen, ze gelyk Extraordinaris Raad van India, gen.
uyt het vaderland, als van haar Edelhe- den 23 F’ebruari vervangen is
den, om dog te maken, dat 'er vermin- Het voornaamste, in dit jaarhier voor- Eerste

saakengevallen , bestaat in deze navolgende saa-dering ontrent de Nageloegsten (die nu
dit jaanin een jaar of twee zeer groot geweest ken , die door haar Edelheden door de
by LynE.

Schepen Monster en Feydressan (eenwaren) geschieden, en na vermogen be
19

sorgd mogt werden ; alzo zy niet dan Moorsch Schip) wierden bekend ge- vallen.

al te veel daar mede overkropt saten. maakt.
Last on- Zy bepaalden ook hoedanig men sig Zyn Ed. had wel by overgave alles,
trent Eu- ontrent Europische schepen, hier ko wat hier de E. Maatschappy toequam,
ropicche

mende, had te gedragen. op den laatsten Januari overgenomen;
3ctege¬

A°. 1704. bevelen zy den 22 Januari. dog was , om dubbele onkosten te my-
na zekere nieuwe behandelingvan de den, eerst den 23 Februari, op den dag.
Nagelen, met die in ’t water te dompe dat men Amboina’s verovering gewoon

15te vieren, voorgesteld.len, en dan by het vuur te droogen, te
Een van de eerste saaken, by zyn Ed.vernemen.

In dit jaar maakte de Heer Cojett zyn verrigt, was de Placcaten te vernieuwen ,De Heer

Coyen en mec eenige nieuwe te vermeerderen.Soon, Frederik Julius , Secretaris van
gaat te Voorleden jaar was de Hongi-togtden Landraad, dat haar Edelheden af-
gen ver

door den Ieer Coyett in 25 dagen afgescheide keurden, en dus ’t eenen Schulerus maak-
legt;
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1706. legt ; dog hy had de Messieurs du Rieu,
Schulerus, en Munniks benoorden Ceram

dezelve laten waarnemen, gelyk wy dit
onder de stoffe der Hongi-togten reeds

in ’t breede aangehaald hebben. In Oc
tober 1705. waren hier ook verscheide
Aardbevingen , swaarder , dan wel in
langen tyd te vooren geweest, en vooral
op Hoewamohel en Hitoe gevoeld. Or
het Land van Loehoe , en op verschei-
de andere plaatsen waren deze Nagel-bo¬
men in dit loopende jaar uytgeroeid.

208Vrugtbare
Nagel¬ 563Halfwasschene
boomen

1075Jongeuytge¬
6716roeid. Uytspruitende

8582

Aan welke uytroejers 12 stuks Don-
gris geschonken waren, om hen volgens
de aanmaning van de Heeren in ’t Va-
derland Ao. 1704. zoo veel te ernstiger
tot het behertigen van dien aan te set
ten.

Men had in Vergadering den 18 Maart
dezes jaars wel ernstig over het stuk van
het verminderen der Nagelen gespro-
ken; dog geen nader middel; dan daar
men zig nu van bediende, konnen uyt-
vinden, ten ware men den inlander (dat
niet raadsaam was) merkelyk wilde ver-
korten.

Nagel Men had op Hitoe ookk ontdekt, dat
verwi ne Hitoeesen een vond hadden , om dede
opHitoe Nagelen te verwen , ’t geen zedert die
ontdelt

ontdekking belet was.en belet.

Ook was aan den Capiteyn der Chi-
nesen zyne Instructie (die hy den 9 Feb
1700. al behoorde gehad te hebben) tei
hand gesteld, en hem ook, volgens be-
sluyt van den 20 April dezes jaars, toe-
gestaan, om de doodkisten voor 't Sie
kenhuys, en de kruid-kisten (even eens
als de Capitcyns van die Natie op Bata-
via) te maken

Moeje Van wat vrugt de Togt van den Ca
lykheden piteyn Lieutenant Willem Henrik de Je¬
met de vere tegen de Wegloopers was geweest.
Weglo-

was haar Edelheden den 24 Septembervers , en

hun Par¬ voorleden bekend gemaakt, en men had
don. den 22 Septemb. besloten ’er weder volk

op uyt te zenden, die ’er vry geluk-
kig tegen geslagen hadden ; dog eenige
van die schelmen waren ook op de kust
van Hitoe overgekomen, en ander be-
gonden mede op ’t Eiland Oma te roe-
sten.

Men had egter den 26 Maart 1706

besloten een algemeine vergiffenis te
doen afkondigen aan allen, die binnen
zes weken tot ons zouden wederkeeren.

hen verder aanbiedende, of by hunne
Meesters te blyven, of wel aan anderen
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1706.verkogt te werden , dat zoo veel reeds

uytgewerkt had, dat veele hope tot een
spoedige weder-afkomst gegeven hadden.

Men had den 25 schryvens uyt Ter-Dampier

nate bekomen , dat de Engelsche swer- in Ter-
ver, Capiteyn William Dampier, met nate.

een Spaansche Bark met 2 Masten,
St. George genaamd, in’t laast van De
cember 1705. op Batsjan gekomen, van
den Koning van Batsjan niet al te wel
gehandeld, daar op na 't Casteel Oran-
gie was gebragt, alwaar door den Heer
Landvoogd Rooselaar alles zodanig her-
steld, en beschikt was, als uyt de by-
lagen, onder No 1; gesonden, kon wer-
den bespeurd.

Nagelen,Ontrent dezen tyd had het Schit
&amp;c. ditMonster
aar af-

scheept.Bhaaren. Ponden.

uVan Larike Sgehaald 198 - 80
Pris 226Van Hila 0

424 - 80

Behalven het welke nog in Monster

op Hila waren afgescheept

200 pond Moernagelen in 21 salk.
150 dito Sassafras.

850 dito Coelit-Lawan.

Als mede nog 55 pot¬
ens geconfyte Na-
gelen, al het welke

quam te bedragen
een somme van ƒ73845- 16.8

Tot Honimoa had ’t Schip Feydres-
san 5o7;; Bhaaren Nagelen ingenoo¬
men, waar mede het ten naasten by vol-
laden was.

Welke Nagelen dezer twee Schepen
vy de Overheden der zelver ten over-

staan van Gecommitteerden met 1; per
ento uytslag tot hun genoegen over-

genomen waren.

In Feydressan waren nog geladen

55 potjens Nagelen.
300 pond Sassafras, in r fakken.
608 dito Moernagelen, in5 dito.

Bedragende des zelfs
f87454-4ogansche Lading -

De nog ontbrekende 1392 pond Moer¬

nagelen, op den eysch van 4oo pond,
zouden zy nog zien te krygen

Zy hadden dit jaar vy soldaten beko¬
men, 4l verlost, en 575 nu hier in 't
geheel gehouden, zynde ’t net getal by
haar Edelheden Ao. 1697. den 27 Fe-
pruari bepaald.
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onder dien Koning niet wilden staan, al- 1706.De Heer Landvoogd Coyett, en ook
20 zy noit zync onderdaanen geweestyn Zoon , door haar Edelheden ont
waren , weshalven de overgave zooboden vertrok nu in Mey Ao. 1700
gemakkelyk niet gaan zou, als zigmet ’t voorn. schip Monster, en was
die Koning wel ingebeeld, en haar E-met de agting en eerbied, die men aar
delheden voorgedragen hadeen Landvoogd schuldig is, uytgele

Se Pati van Liliboy, nevens eenigegecaar
Hollanders, sig aan ’t sluyken van Na-Het Orangkaja’s-Feest, dat haar Edel
gelen schuldig gemaakt hebbende, wa-heden belast hadden te houden, ’t zy ei
ren den 19 Juli aan den Fiscaal overgeeen Hongi-togt geschied was, of niet
geven , by den Raad van Justitie gevon-was op den 28 en 29 April aan de Chri

nist, en de vonnissen over hen ook uytsten-Orangkajas, en den 3 en 4 May
gevoercaan de Moorsche gegeven

In de plaats van dezen Pati was den 13Met de schepen Feycclahay, en de
Juli de naaste daar toc, rieter Lassiata Rom¬Handboog, die in 't begin van Jun
pein, gekoren; dog alzo hy nog te jongvertrokken , ging over een schrifte
vas, zou een der naasten het zo lang voorlyk bericht van den 5 Febr. 1706. we

hem waarnemengens de gesteltenis van’t huys des Land
Ook waren ’er in de plaats van denvoogds, en van alle de Fortificatien in

Pati van Siri-sori, Gerard Jacobsz. , den't Casteel, met de noodige veranderin
0 September 1705, en den Orangka-gen daar ontrent het eerste gedaar
ja Pieter Hatalewa den 2 Febr. 1706.Sok waren hier by gevoegd hoedani
Laurens Kolipa en Sibori gekorenge veranderingen ontrent de andere wer tHoofc

Het Hoofdgeld der Chineesen beliep Geld derten aldaar wel dienden gemaakt t
in pagt dit jaar 745 Ryxdaalders (de Chineewerden
Pagt van ’t Beestiaal 80, en dus d’eer-en, enhristoffel Keper op Loehoe had weder299

dat van ’t
boome op Way Poetch, Nila, en Seroelau de ste 53 en d’andere, 26 Ryxd. minder beestiaal
CnLI¬ ls voorleden jaarze Nagelboomen uytgeroeic
ram uyt De zuyvre winst zedert November, Inkomergeeoet

1705. op 't Zagoe-Bosch gevallen, be-van 't23 Vrugtbare
250¬

liep 7686- 13, en by de vorige Boe-bosch.57 halfwasschene.
ken maar 32671293 en dus nu746 jonge.
44198 meer.121 spruyten

Van de aooy Bhaaren Nagelen, in 't
747 in't geheel voorleden jaar opgegeven , waren ’er

maar 1244
Waar voor aan de uytroejers 1 Dongris
geschonken was Bhaaren.

Waar van 't Casteel uytge
NagelenDe beloofde vergiffenis aan de Weg 248352leverd had
dit jaaloopers had in dezen tusschen-tyd uytge Honimoa 525573 opalle dt

werkt , dat in die zes weken reeds fa CompHitoe 2235
toirenmans en vrouwen sig aangegeven had arik. 19527.

den, onder welke ’er waren , die al Oma 5315
usschen de zo en 30 jaren weg geweest
waren 1244

Ambon Radja Soya, en de Koning van Amet
e Gesa zingen met Feycclahay nu ook over, e En aldus waren ’er dit jaar 61,a Peover

ten na stond Hassan Soeleyman hen te volgen, om Bhaaren minder als A° 1705. geweest. wigtenBatavis
net haar Edelheden over saaken van bevertrol Vanncer hier 13053;3 Bhaaren afge

ken. lang, alle de Amboinesen rakende, te leverd waren.
spreken. En bestonden de over

t Recht Met 't scheepje de schulp, en met d wigten op dezelve in - 1433 Bhaaren.
des Ko Chaloep van Hassan Soeleyman, schree
nings van zyn Ed. en de Raad, dat zy, volgens Namentlyk aan
Batsjan

ordre van haar Edelheden, last aan ’t Op ’t Kasteel in 1513699x. Ponden, te
ranse perhoofd op Manipa gegeven hadden, n. 2826Op Hila

zamen dezidorper t recht van den Koning van Batsjan of Honimoa- 1600
Bhaaren uit-de negen Dorpen op de Noord-kust van Larike . 1711
makendeCeram te vernemen, waar op dat Hoofd. Oma - 344.

Lamprecht, den 28 Juli geantwoord had
Uytge-

dat de volkeren der dorpen Saleman, Behalven de bevorens reeds uytge
ceide

Lissabatta, Hatoewe ; Toeloesey, Saway, oeide , waren ’er nog 1057 jonge en nog
Hatilen, en Laulata, GGoeti, en Bawaart boomen uytgeroeid; en nu nog op de overig
had hy ’er niet gevonden) in 't geheel plaatsen, daar ze in wezen hehouden Nagel¬

wier-voomen.
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’s Lands inkomsten1706. wierden , bevonden deze navolgende

f29758. 408A°. 1705. waren
Vrugtbare Halfwasschene Jonge f34242- 1170A°. 1706.O7Aan’t Kasteel 65311-

O- O66277uOp Hila Dus meer dan in 't
137Honimoa 17342  13028 voorleden jaar ingeko¬

- O12264 - 12209Larike - f4484. 6.8men8137792- 8870uOma

Waar uyt blykt dat
deze Landvoogdy ditTe samen 240886- 44184. 248
jaar meer, dan 40. 1705.

f61259. 200te boven gekomen isEn was de op-
tgave van De korte sterkte, of de opgave der

voorleden alBedienden van de E. Maatschappy
247963 - 54054 . 795jaar hier, was deze :

Prii

Dus nu minder 7077 - 2870- 576 I Landvoogd en Bestierder.

Opper-Koopman, en Tweede.1Te samen 17523 boomen minder dan Kooplieden , 7 Onderkooplieden,3
A°. 1705. 'er geweest zyn. 6 Boekhouders, 29 Assistenten.

16 Verscheide diensten doende, als Pro-En des niet tegenstaande wierd de
Opgaye cureurs, Geregts-boden, Deur-

Nageloegst nu grooter, dan in ’t voor-der Na- waarder van den PolityquenRaad,
geloegst leden jaar, opgegeven; te weten tegen Marinho, Boekhouder, Trom
tegen ’t Ao. 1707.
aan-taan¬ petters, Cipier, Scherprechter,
de jaar. Geweldige, enz.543Aan’t Kasteel

18 Opper en mindre Wondhelers.
311uOpHila

enPredikanten, 6 Krankbesoekers,1066 5Honimoa
Gebed-doenders. 63 Europiaan-

280Larike
sche of Inlandsche Schoolmee-

461Oma
sters

83 Verscheiden onder den Werf-baas2661 Bhaaren.
bescheiden, als Constapel, Con-
stapels-Maats , Bosch-schietersWinst op Zynde 654 Bhaaren meer, dan in 't5

verkcogte hier , of op de buiten - Comp-voorleden jaar door den inlander opge-
Waaren

toiren.geven zyn.gevallen 25 Dito op de Chaloepen en andere
Dit jaar was 'er gewonnen op de ver Vaartuigen.

II Verwezen tot deze en geene wer-kogte
ken, als 4 Soldaaten, 1 Scherp-

u 104)Mom ¬ Rechter , I Botteliers-Maat,
259Bengaalse Tarw I Schieman, 1 Quartier-meester,
183uRoosewater 3 Matroosen.per Cto. ruym.
90Luyks Bier Ambagts-lieden, als Kruyt-makers,71
179Serbster dito Swaardvegers, Smids, huys- en

u 101)Haantjes dito scheeps-Timmerlieden , Metse-
laars, Kuypers, Draejers, Wa-

De algemeene ongel- gemaker, Steenhouwer, Glase-Ongel¬

den dezer Landvoogdyden en maker, enz.
Winsten van 1704. tot 1705.

dezer f262825. 11.0beliepen Alle welke met
Land

voogdy. Die van 1705. tot I Capiteyn,  Licutenants , 2 Vaan-
f139415-18-81706. drigs, 24 Sergeanten, (waar on-

der ; Gegagieerden, 1 voor zynEn Aldus dit jaar min-
tyd buiten zyn dienst gestelde,

f24409- 128der lasten dan Ao. 1705 i Dril-Meester, 1 Guarnisoen-

schryver) en nog 550 Corporaals.
De winsten van Ao-

Soldaten, Tamboers, en 2 Ge-f70962- 1101705. beliepen
gagieerde Corporaals.

f1O4327- 1470Van Ao. 1706. Te samen uytmaken 928 koppen; dog
waren in ’t midden van September, maarEn aldus dit jaar meer

f33365. 3Ol9o9 bevonden.-dan het voorleden
Dit

1706.

Korte
sterkte

der zel-

ve.
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A M264 BONSCHE
1707.Ditjaar waren 'er verlost Met Jerusalem hadden haar Edelhe-71

Middelden hun besluit van den 31 Augusti 1706Overleden van 15 Sep- om dewegens een middel om de kosten van he
costentember 1705. tot 15 nieuw Batavisch Stadhuys te vinden, zyn- van ’tSeptemb. 1706. 53
Stadlhuisde het innen van den 20 en den aoPen
van Ba-ning van Legaten en Erfenissen van LieOok waren 'er, die hun
1v12 te

den, in Europa woonende , hier medtTyd uyt was inden.159
aan Wees-meesteren bekend gemaakt

En welker tyd aanstaan- met last om daar voor zorg te dra-
May zou uyt zyn 72 gen.

De vorige Fiscaals op de Hongi-vloo-Te veeDen eysch dit jaar ten hadden , volgens haarer Edelheden getrok-
van gereede Pennin- ken Hon-Ordre, ; van de boetens, by hen getrok-

giboeten-gen was Ryxd. 6oooo ouc ken, weer uytgekeerd, te weten, Du
weer

Rieu, 74 Ryxd. 32 ftuivers, en Nuyts, uytge-Hadden nog in
Ryxd 343-16 , welke in Cassa der E keerd.Cassa Ryxd.78938. 3600
Maatschappy geteld waren.

De Hongi-Togt was Ao 1706 metZyn Ed. versogt ook om nog 2oc
52 Coracora’s den 21 October, dog nietsoldaaten.
meer in Esquadres, of ; smaldeelen,
geschied , en daar in ’t ontwerp vanAan ’t Opperhoofd van Larike was
den Heer De Haas Ao. 1688 gevolgd.volgens ordre harer Edelheden Ao. 1700.
zyn Ed. was Ceram rond geweest,van den 9 Februari , wedergegeven de
en over Honimoa, Oma, en Hila,magt om Pas-Cedels na Amblauw
den 28 November weer aan ’t KasteelBoero, en Manipa te verleenen, dat hem
gekomen.zedert Ao. 1705. na de Hongi-togt door

Nagelenden Heer Coyett benomen was. Zyn Ed., op Way Poeteh gekomen
Nooten¬Ook versogt zyn E. om een ander zynde , had door den Assistent , Iaa-

Metselaar, i Corporaal, en 10 Man, ’t voomenPredicant, alzo de Heer Hodenpyl over
uytgc-

Hocwamohels bosch laten door-kruys-roed.leden was.
Men had ook weer nieuwe gebreken sen, in welke zy uytgeroeid hadden.

aan’t huys van den Landvoogd in't
28 VrugtdragendeCasteel bespeurd , weshalven zyn Ed.
32 Halfwasschenevoorssoeg, of ’t niet beter wezen zo-

241 Jonge Nagel-boomen.een Nieuw huys voor de Landvoogd en
109 spruytenOpperkoopman in de ringmuur te ma

ken, dat in verre na zo veel niet kosten
Mitsgaderszou, als de verbeteringen van tyd tot

tyd reeds aan dit huys, ten bedrage van
149 Vrugtdragende

ƒ37689108 gedaan. 233 HalfwasscheneHassan Socleyman versogt, dat die var
632 Jonge Noten-boomen.

Liën weer op Hila wegen mogten, on
168 spruytendan maar onder een Hoofd, en niet on-

der drie, gelyk nu (te weten die van En Naderhand by de Rivier van
Oma, Hila, en den Sergeant aan de Pas

Cawa nog
te staan, behalven dat ook de Orangka-
ja’s van Hitoe in hunne Baroth-gelden

14 jonge Nagel-boomen.hier door verkort wierden ; welk ver- 13 spruiten
soek na Batavia aan haar Edelheden o-
verging En nog waren op een andre plaats

Zyn E. zou in October de Hongi opde Noordkust van Ceram, Wansoe
Togt doen; en dus was ’er dit jaar niet li genaamd, door den Orangkaja Noer-
meer overig aan haar Edelheden bekenc lete uytgeroeid,
te maken , dan dat de Lading van dit
scheepie de Schulp bestond in 28 bhaa 16 Vrugtdragende -Nagel-boomen.

uren, en aoo ponden Nagelen, kostende 80 Jonge
f4924-110 zynde dit het voornaamste RadiaRedja Sameth, Joan Pati was over Samenin dit jaar 1706. voorgevallen.

gepleegde onbehoorlykheden afgezet, afgeset,A°. 1707. quam ik den 14 Maart ne
en in een boete van 25 Ryxd. voor denvens myn huisgezin met het schip Slooter
Fiscaal gedoemd.hier voor de tweede maal , vindende

hier ’t schip Jerusalem , buyten welke
Christoffel Keper had van Augustus totbodems den 21 Maart ook ’t scheepie

October 1706. op Loehoe uytgeroeid,Andromeda verscheen.

585
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386 Jonge en Spruyten  Nooten-
Sboomen.585 Vrugtbare

971

28 Vrugtdragende
Nagel¬u29 Halfwassene

hoomen.
-172 Jonge

2345 spruyten

2574

Dat in ’t geheel, met de uytgeroeide
op de Hongi-togt 3107 Nagel,- en 2201

Nootenboomen uytmaakt.

In December was de Luitenant, Lo-
dewyk van Renesse, met 105 Krygslie
den weer op de Wegloopers, dog zon-
der dat men iets had konnen verrichten.

uytgeweest.
Antoni Miskita was Pati van Nako, in

de plaats van Philip Castanha, den 12
October 1706. en Michiel Sapolama tot
Koning van Sameth gekoren, gelyk
ook Thomas Kaunoe-Ela van Lackamay,

op Cerams Binnen-kust, in plaats var
lan Oeroe, anders Baboetoe van Tanoe-
10 genaamd, den 13 Februari Ao. 1707
aangesteld , en in deszelfs plaats Pati
Alan, Cornelis Pati Hoewa, genaamd,

gekoren.
De Hollandse Kerk, zeer slegt zyn-

de, vereischte andere stoffen tot herstel-

ling, alzo alle de versamelde gelden daar
toe maar 192 Ryxd. beliepen, waar o-
ver zyn Ed. ’t nader goedvinden harer
Edelheden afwagten zou

De Hongi-Fiscaal, Costenobel, zou in
kas betalen zyn ; te veel wegens boe-
te genoten , bedragende 1712 Ryxd.;
ook ging hy buiten dienst en Gagie nu
over na Batavia, om zig verder voor
haar Edelheden te verantwoorden.

Het schip Slooten had alle de Nage
en op Larike en Hila ingenomen, be-
dragende

Ponden.Bhaaren

277 501Op Larike
275Hila 334

226612

Waar mede dit schip volladen was

blyvende toen nog op Hila 20 Bhaaren
en 275 ponden Nagelen over, die her-
waards gebragt zyn, en in ’t schip Jeru-
salem ingescheept.

Ook quam hier uyt Banda den 14
April het schip ’t Kasteel Batavia, met

vanden Ternataansen Fiscaal , Gysbert
der Woerd, en zyn huysgesin , welk
schip na Honimoa gesonden wierd om

de Nagelen daar te laden.
TWREDE DEEL.

265N.K E
1701.De Nageloegst van dit jaar 1707. is

geweest 1797 Bhaaren en 548 ponden :
als, aan

Bnaaren, 559Rider Pond.
106 Nagel¬’t Kasteel 449

148 Oegstu uOp Hila - 351
Ao 1707.

122Honimoa 415

308Oma 31

141Larike 274

1797 548

Zynde 863 Bhaaren en 2 ponden
minder, als d’opgave Ao. 1706. by den
Inlander gedaan.

De verlosten waren in getal 24, en de
anderen tot blyven bewogen.

Het getal der genen, die nog hierble-
ven, was 751 soldaaten; dog veele daar
van waren in ’t Siekenhuys.

Het Orangkaja’s Feest was den 12, 13,
16 en 17 May gegeven.

De Lading van’t schip Jerusalem was
deze 1

Lading
van Jeru-Ponden.Bhaaren.
salem,Nagelen 296473
Slooten,
en ’t Ka-Of in ’t geheel 2oo546 ponden.
steel Ba-

tavia.
7 600Sassafras

Geconfeyte Nagelen , 60 Potjens,
en een kistje met Oliteyt-flessen.

Die van ’t Schip Slooten was deze :

Bhaaren. Ponden.
u 226Nagelen 612

82Moernagelen- 2

In 12 versegelde sakken.

Geconfyte Nagelen 60 potiens.

Bedragende te zamen ƒ187410190

Welke beide bodems den 30 May,
Ac. 1707, vertrokken zyn.

De Lading van’t schip ’t Kasteel
Batavia, dat in 't begin, of den 21 Juni
vertrok, was deze :

Bhaar. Pond.

Op Honimoa Nagelen 419 275
Oma dito 312 376

732 101

Zynde de Overwigten van 4 bhaaren Over-
en 153 ponden op Honimoa, en , bha-wigten.
ren en 345 ponden op Oma daar by ge-
rekend.

LI Ook
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1707.299VrugtbareOok had het ingenoomen een kasje,

Nagel¬213Haltwasschenegemerkt . en een fles Coelit-Lawan
boomen1592JongecOlic; welke Lading f14354 : 4. uitge¬1848uspruyten roeid.bedroeg.

Meer Moernagelen, dan zy met Slo-
4652Te samen

ten zonden , konden zy nu niet beko-
men

De Nagelboomen, nu nog in wezenDit schip was op ’t Rif tusschen Hoe¬
zynde, waren deze:toemoeri, en Pasir Poetch, vast geraalt,

en had daar zyn Roer verlooren.
Halfwast. JongeVrugthare

Voor eerst had men by oogluyking,
1067230Aan’t Kasteel

tot nader last van haar Edelheden, aan 62128 De nogOp Hila
die van Lien toegestaan hunne Nagelen in wesen4819495Honimoa 5896-
op Hila te wegen, welk spel door Has- zynde.O121111831Larike
san Soeleyman berokkend was, alzo die

13269 O28692Oma
van Liën op Haroeko by de Zielbe-
schryving 't getal hunner Zielen niet 48228848 139857
hadden willen opgeven.

Ontrent het verkiesen van nieuwe O- Te samen 283913 boomen uytmaa-
rangkaja’s volgde zyn Ed. (volgens zyn kende, daar de opgave in’t voorleeden
bericht aan haar Edelheden) hare laatste aar 240886 44184.218 was.
ordres; ook had zyn Ed. ’t hanen-veg- Zo dat 'er dit jaar 1010 vrugtdragen¬
ten, en het toppen of speelen met den de , en 170 jonge, minder, en 98of
Teerling, voor 5oo Ryxd. voor dit eent volwasschene meer, dan in ’t voorleden
jaar verpagt aar, bevonden zyn. Dege¬Aan Hassan Soeleyman, nu Orang- De Gissing van den Nagel-oegst tegengiste Na-
kaja Boelan genaamd , was toegestaan geloegA°. 1708. was op 8o7 bhaaren.
een Chinees op Hila by zigmet der woon A8

te hebben, ook om na Balante en Man- Het Hoofdgeld der Chi-
En an-dona , op de kust van Celebes, onder 66Ryxd.neesen beliep.
rTernate behoorende, met zyn Chaloep 90Van ’t Beestiaal de Pagt. winseen.

te vertrekken. By zyn komst van Ba-
tavia, A°. 1707. bragt hy met zig hier 750

Abdul Rabbman, soons soon van den be-
rugten, en bevorens by ons genoeg be- dan ’tDus dit jaar 75 Ryxd. minder,
schreven Kakiali. Dit hadden haar E- voorleden jaar.
delheden hem , op de bede van Hassan
Soeleyman, toegestaan. Ook had hy De Arakspagt beliep in 3 jaar 18000
nog een Broeder , die op Batavia toen Ryxdaalders; en aldus 3300 Ryxd. min-
nog was , dog souden nu beide onder der, dan de Verpagting te voren.
Hassans bestier hier zyn.

Die van Honimoa, en Oma , waren De winsten uyt het Zagoe-bosch be-
door zyn Ed. van de kleenequarts-diens liepen van Septemb. 1706. tot Septemb
der Opperhoofden ontheft, op den 21 1707. fuyver ƒ6903-17-0 behalven de
May 1767. Zagoe, die de E. Maatschappy genoter

Den 12 Juli is Sithionko tot nieuwe had; en hoewel dit Ryxd. 782. 16-—
Capiteyn der Chineesen gekoren, en den meer opgebragt heeft, dan’t jaar te vo-
19 dito voorgesteld, waar op hy den 21 ren, zoo is dit egter voordeeliger voor
dito. een heerlyke maaltyd gaf. dezelve geweest

In plaats van Jan de Soysa, Orang-
kaja van Hatoesoewa, den Pati van I- De korte sterkte onder
hamahoe , Abrabam Sapoelete, en voor den laatsten Juni,

De korteden over vergiftiging op den 26 Maart, belicp 926 koppener
afgesetten Pati van Karihoe , Joan La- De korte sterkte onder
toehori, had zyn Ed. met den Raad den den 15 September.
21 May, 5 Juli, en 16 Augustus geko¬ 895 koppenbeliep
ren Robbert Tabisepa, als Orangkaja van
Hatoesoewa, Antont Lelipati als Pati van Sen eysch dit jaar was om SoooO Eysch dit
Jhamahoe, en Cornelis Lassiata als Pati Ryxd. en zoo soldaaten, alzo er maarjaar.
van Karihoe. 558 gebleven , en 4y overleden wa-

ren.
Zedert December 1706. tot Juli De Fiscaal Van der Woerd was den

1707. waren deze Nagelboomen uit 30 Mey van hier na Ternate vertrok-
geroeid: ken.

Orang.
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178. Orangkaja Boelan, of Hassan Soeley
Intrede man, was hier met een groot gevolg,
van Has- en by een zeer statelyke intrede (latende
san Soe- den eenen een Cris, den anderen een Pi-
leyman

nang-doos, Rotang, &amp;c. alles met goudniek.
beslagen, voor zig henen dragen) na 't
huys van den Heer Landvoogd geko-
men , ’t geen hy zeide hem door haar
Edelheden op die voorwaarde , van her

dus voor zich te laten dragen, geschon-

ken te zyn ; dat eenige voornaame In-
landers zeer in de oogen gesteken, en

waar over hy zommige smaadheden ge-
leden had.

Met 't Schip Overryp schreef zyn EdNader
Ao. 1708. in May van hier, dat ’t ge-bericht

van de wasch der Nagelen niet boven de 6oo
Nagel¬

bhaaren beloopen zou.
Oegst.

Capiteyn Visscher, de Lieutenant
Riddel , en de Predikant Do. Jacobus
van der Vorm, gingen nu na Batavia.

Men zond nu ook eenige Nagelen
ge-over, die in ziedend versch water

dompeld en in de son gedroogd wa
ren, als ook nog andre in kokend zout
water gedompeld , en in de son ge

gedroogd , ook cenige over ’t vuur
roost en in de son gedroogd, andre we
der over ’t vuur, zonder water en bui-
ten gedroogd , en meer andre soorten.

om haar Edelheden te doen zien , hoe

listig de inlanders waren , om ons daar
door te misseiden.

De Lading van dit schip was:

Ponden.Bhaaren.
rNagelen 150)243

60 Potjens geconfyte

Moernagelen. Gemerkt.
111Coelit-Lawan — B

vocTwee flessen met O-

liteiten.

Moernagelen 340)

En bedroeg die gan-
137115-8-8sche Lading f

Per ’t schip de Flora, dat den 28
May vertrok, maakte zyn Ed. be
kend , dat den 4 April was goedgevon-
den een Collecte te doen onder de Com-
pagnics Dienaars, en Borgers (die zeer
onbillyk was, en ook niet veel geholpen
heeft) tot het houwen van een nieu
we Hollandsche Kerk , dat ook door

een Predikant en Ouderling geschiedde,
waar af maar 241 Ryxd. 40 ftuivers

ingekomen is , waar mede men egter,
dog wie zal dit gelooven) oordeelde
wel toe te zullen komen, maar men zou
met dezen bouw na ’t Regen-saysoen
eerst konnen beginnen.

Zyn Ed. had de Quaarts-lieden door
De

Quaits- de gehecle Landvoogdy op 236 kop-

267K EN.
1708.pen, en dus op 105 minder dan te vo-

liedenren gebragt en volgens ordre t stuiv.
vermin-en i pond Ryst daags aan ider gege-
derd.

ven.

Dierhalven waren nu op Hila maar
17, op Haroeko maar 13 quarts-lieden,
en zo vervolgens op andere Comptoi-
ren.

Gunst,Hassan Soeleyman zou dit jaar na Go-
dassanrontalo om slaven , dog geen anderer
bewee-

derwaarts gaan. sen.

De geschillen tusschen den zelven en
Radja Amet ovet zyn statieuse intrede,
waren den II Februari , schoon die al

voor den Landraad gediend hadden ; als
nede die tusschen Aali, Orangkaja van

Hitoe Lama, en tusschen Radja Hitoe,
den 28 Januari dezes jaars bygelegt

De Hon-Zyn Ed. had ook de Hongitogt rond
gi-Tocht

om Ceram in October gedaan, de O-
gedaan.

rangkaja van Nuniali afgeset, en hem
met zyn broeder na den Roodenberg
gebannen. Anders had zyn Ed. de
Ceramse volkeren zeer wel gevonden.

By Werinama waren door den Ser-

giant Keeper maar eenige Nooten-boo
men gevonden , die geen reuk nog
smaak na speceryen hadden.

Zyn Ed.Zyn Ed. was van oordeel , dat die
ordeel

tochten rondom Ceram, niet wel, dar
ver die

om de 3  4 jaaren eens, van wegens Togten.

t groot gevaar daar in steekende, ge-
daan konden werden.

Voornoemden Keper had ook op Loe-
hoe weder 858 Nooten-boomen , en
20388 Nagel-boomen uytgeroeid.

De onkosten, op ’t Orangkaja’s-Feest
gevallen , beliepen op zyn allernaeuw-
ste Ryxd. 480-12-0. Het was den 29,
30 April, en den 2, en 5 May gege-
ven.

Men had den 20 Decemb. al weer Twee
Woo¬gebreeken in ’t huis van den Land-
ningenvoogd in ’t Kasteel ontdekt , dat men
n’t Ka-

na vermogen helpen zou. Ook wassteel vol-

zyn Ed. reeds weer in ’t Kasteel, daar tooyd
hy bevorens uyt hadde moeten gaan,
getrokken. De Wooning van den Op-
perkoopman aldaar was ten naasten by
gedaan , en die van den Capiteyn al

begonnen.

De Nagel-oegst van dit jaar be-
liep 602 bhaaren, 227 ponden.

Overwigten.

Bnaareh Pond. Bhaar. Pond.
181 De ware2-Aan’t Kasteel 243 481

Nagel¬
500275Op Hila 64

Oegst
-198Honimoa 73 395 van dit

161 463 510 jaar.Oma

Larike 41058 460

602 227 : 3096

LI2 t schip
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A MBONS CHE268
met Simatau , Gabriel Riri Pieter Sa- 1708.'t Schip de Flora was gelaaden met waitoe , Gerbrand Siauta, en Habloem
Macatita, als mede met eenen Soil of

PonderBhaaren
Neulehoe op Manipa , en tot Orangkaja

461361Nagelen van Nuniali was eene Kakiassan aange-

steld, gelyk dat by de besluiten op denMoernagelen 73
17 Januari, 15 Februari, 8 May, 28
Augustus, en 7 September 1707. geno¬Sestig potjens gecon-
men, nader blyken kon.fyte Nagelen, te samen

Alzo ’t huys van den Opperkoopmanƒ63265-10bedragende
nu geheel klaar was , zo had hy aange-
men in ’t kort daar in te trekken.Men had de opgeving der Nagelboo

Ook was zedert het groot Pakhuysmen by den inlander zeer onseker, en
daar, onder, en onder des Capiteynszodanig eenige jaren herwaards bevon-
wooning zo verre gevorderd, dat het,den, dat 'er geen staat ter wereld op te
na gissinge, in ’t einde van dit jaar zoumaken was.
konnen gereed zyn.Dit jaar waren hier 3  4 Nooten-

Aardbe¬In dit jaar heeft men den 27 Maart.verken volgens ordre der Heeren in 't
ving.ten half ses des avonds sware aardbeving,aderland uytgegeven , en aan borgers

dog zonder eenige schade gehad.gegund. VuyleOntrent deze tyd was 't ook, dat deDaar toe waren gekooren, Capiteyn
Dievery.

wormen of witte mieren een loode gootJan Hanssoon Dji, en Capiteyn Abraham
pgevreeten hadden, en dat 'er aan nieuwePieterssoon, beide Inlandse borger-Capi-
of herstelde kruiwagens -  800 plankenteynen , en de Oud- Lieutenant der
opgebragt waren, dat al zoo gemakke-Nederlandse borgery Ipe Wouterssoon,
lyk, als dat van de goot, is aan te nemenvan Marhuisen, en Arie Langeveld; die
alzo die geenen, die ’t wel meinen te we-dat ook aangenomen hebben.

ten, seggen , dat zy die goot, en dieDe boomen op Hitoe , door haar
planken, door geen witte mieren, maarHoog-Edelheden belast na te tellen
door witte menschen , na een en dezel-hadden door den Koopman Sipman, en
ve plaats , daar een nieuw huys ge-twee andere nog niet konnen geteld
maakt wierd , hebben zien vervoeren.werden , om dat zy door’t regen-say
het welk, in gevalle het waar is voorsoen belet waren ; dog zou dat daar na
een stoute dievery moet gehouden, endoor hem , Bottendorp, en Nuyts , ge-
behoorde gestraft te werden. Zooschieden.

leefd men met Compagnies goed welAlzo de oude Hollandse Kerk vol
meer, waar van ik in den beginne vanwitte mieren bevonden was , was der
nyn komst na Indien aan Caap der31 Juli besloten daar van af te zien.
Goede Hoop mede een slegt voorbeelden niets, daar van tot de nieuwe
Zag.Kerk te gebruiken, maar een nieuw

Den 31 Augustus wierden alle de Pag- Verpag-Jebou een weinig van daar en in
ten hier weder verpagt , waar van ’er tinghet midden van dat Kerk-hof agt-

kantig te houwen. Zy zou wel wat sommige hooger, sommige lager dan
bevorens, liepen.meer komen te kosten, dog zoo veel te

In ’t laatst van September dezes jaarhegter, te beter, en te ruimer zyn, ook
Jonker

beviel Mevrouw Van der Stel van een Johanzouden die kosten buiten last en schade
Vder E. Maatschappy blyven. Het hout- Soon, die den 30 gedoopt, en na
Stel ge-den Opper-Landvoogd van Indien , dewerk wierd 'er toe gekapt, en men zou
poorcn.Heer Johan van Hoorn, Johan genaamder haast een aanvang van maaken.

wer6.De winsten, dit jaar op 't Zagoe-bosch

evallen , beliepen nu maar 2897118. Over ’t zelve stond in de plaats van Des zelfs8
de Heer van Hoorn , de Eerw. Heer DoopDen 27 verscheen hier de soon van der

getuy-Abraham Parent, en myne Huysvrouw.Koning van Batsjan , om den cysch van
gen.in plaats van Mevrouw Petronella Pyll.dien Vorst op die 9 Dorpen, op Cerams

Noord-kust, onder onze medchulpe te Gemalin van de Heer Adam van Ryn,
Ordinair Raad van India-gaan werkstellig maken, en te zien, of

Dit was de derde Soon van een Land-die volkeren onder hem zouden willen
voogd , hier gebooren, alzo de Heerstaan. Waar van wy onder de stoff
Demmer, Ao. 1646, en de Heer Arnoldder Moluccos breeder gesproken heb-
de Vlaming van Oudshoorn, Ao. 1653.ben.
hier ider ook een soon gekregen had¬Het aanstaande Nagel-gewasch wierd
den, zonder dat na dien tyd , aan eenigop 3368 bhaaren gegist.
Landvoogd tot nu toe, dit had moo-De open-staande plaatsen der Orang
gen gebeuren-kaja’s op Kaitetto , Kaibobo, Papero

Den 22 October vertrok zyn Ed. metRoemakay, en Kelang , waren gevuld
33Co¬
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De Borgery was in 't geweer , en de
meeste Lieden van fatsoen deden zyn Ed.
uytgeley tot in de Portugeesche Baey.
Ik ging met zyn Ed. tot Negri Lima
mede, alwaar zyn Ed. afscheid nam.

Dit jaar besag zyn Ed. egter Boero

niet; maar keerde, door de sware Zeën

afgeschrikt, van Manipa te rug, zonder
de reize te laten voortgaan.

Den 18 November stierf Mevrouw,
Me¬ Hillegonde Cranendonk, Gemalinne van

VrOUW
zyn Ed., zeer Godvrugtig, en nam, inVan der

myn bywesen een zeer voorbeeldelykStel ':

dood. afscheid van hare kinderen, van zyn Ed.,
en naderhand ook van my , betuigende,
dat zy vol gelove in haren Zaligmaker,
en met veel gerustheid hare ziel aan ha

ren Schepper nu haast stond over te ge
ven , dankende hem , en my, voor de
groote genade, die hy haar dede , van
met die troost, die ik haar in’t eynde
van haar leven , toebragt, zo versckerd dit

Aardsche met het Hemelsche te moger
verwisselen.

Haar Ed. Haar Ed. wierd den 18 dito ’s namid
Begra-

dags ten ; uuren begraven.
venis.

Het Lyk wierd ten vier uuren uyt de
sterfkamer in de groote zaal van ’t Ka-
steel gebragt, die met blauwe Salam-
poeris alom behangen was, en daar alle
de Juffers van fatsoen, zo van de Euro-
peische, als van alle andere daar inwoo-
nende Natien by den anderen verga-
derd, en wel uytdrukkelyk genoodigd
waren.

Het wierd in een Linggoa Kist, van
binnen met linnen en van buyten met
blaeuwe Salampoeris bekleed (dog om

in'tden sterken reuk toegeschroefd,)
waaimidden der zaal op een tafel geset,
geenop een Salampoeris kleed lag , 't

tot de aarde toe hing. Men had’t zel-
ve met ’t hoofd na de glasen, of de
Zee-kant, en met de voeten na de Land-

kant geset, den ruyf 'er opgelegt, het
Rouw-kleed ’er overgespreid, en boven
op wedersyden vier wapentjes, of schil-
den, waar op 3 vliegende Kraanvogels
op een geel veld geschilderd waren,
gehangen.

Ten half vyf ging de Heer Land-
voogd uyt zyn vertrek door de groote
Galdery, van den Opperkoopman den
Heer Salomon Storm, en my (dien haar
Ed. uytdrukkelyk versogt had tot haar

eynde by haar Ed. te blyven) gevolgd,
na de kleene zaal, die ook met blaeu-

we Salampoeris behangen was (en voor
den tyd van ses weken zo blyven zou)

alwaar zyn Ed., in 't bywesen van de
Leden van zynen Raad, en de verdere
vrienden, die den rouw verbeeldden, de

pligtplegingen van ’t Rouw-beklag van
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deze en gene Europeers, Chineesen, &amp;c.
ontfing.

Ten 5 uuren nam de plegtelykheid
haar begin op deze wyze:

Een Bataillon van 60 man (18 met
snaphanen, 24 met slepende pieken met
een rouw-floers aan de spitsen, en 18
met musketten voorsien , en in welke
aan ider verdeeling een bekleede trom,
slaande nu en dan met een gewoone en
loffe rouw-slag , gegeven was) trok
voor uyt onder '’t bevel van den Luy-
tenant Commandant, Hans Motzlaar,
die een floerse rouw-band om den hoed,
en rouw-sjerp om ’t lyf, een floers aan
de spits van zyn pertisaan had, en in 't
blaeuw gekleed was.

Dit Bataillon wierd gesloten door den
Vaandrig, Lodewyk van Renesse, welke

even eens als de Luytenant gekleed

was, en het toegerolde Vaandel, met
Rouw-floers omwonden , wierd door

den Sergeant Commandant Lamprecht
gevoerd.

Daar op volgden verscheide Huigge-
noten, als de Kok, Hofmeester3
Stalknegt, enz. alle gewapend met een
snaphaan, en degen, nevens den Re¬
giments-staf.

Daar na volgde het Wapen van Me
vrouw ’t geen door den Hospitalier,
Hans Jacob Wirth, gedragen wierd.

Toen wierd het Lyk door 12 loose
Dragers, alle getrouwde lieden, Assi-
tenten, Baasen , enz. (buyten dat 'er
nog 12 of 14 Matroosen onder de baar
gingen) nagevoerd , terwyl de slippen
door den Onderkoopman, Frederik Twys-
el, en verder door den eersten Klerk
en Boekhouder, Alezander van Brussel,
den Winkelier Isaac van Hommeren, en
t Opperhoofd van Boero, Christiaan
Dove, gehouden wierden.

Daar op volgden een voor een achter
malkanderen:

1. Justus van der Stel, haar Ed. mid-
delste Soon.

2. Simon van der Stel , haar Ed.
Oudste.

3. De Ed. Heer, Adriaan van der
Stel, haar Ed. Gemaal.

4. Nicolaas Valk, haar E. Neef, ag-
ter welken men komen zag den
Corporaal der Oppassers (diens
Pertisaantje boven aan de spits
een floersje had) nevens de Op-
passers , die alle Salampoerisse
Rouwbanden droegen, en met
hun Geweer ter aarde geveld

gingen, zodanig dat hy der zel-
ver troep sloot.

Li 3 5. Fran-
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de kleene Rouw- zaal een deftiger 17055. Francois Valentyn, Bedienaar des
tafel met spyse voor de Vrienden , dieGoddelyken Woords.
in den swaren rouw waren , klaar ge-6. Habbo Enno, Wondheler des Ka-
maakt.steels

De Heer Landvoogd bleef een quar-7. De Leden van den Politycquen
tier uurs in de Zaal; dog ging toen vanRaad, alle agter malkanderen.
den Heer Storm , en den Schryver dezes

Te weten:
werks begeleid , zeer bedroefd na zyn
vertrek, zullende niet voor den 14 dagDe Heer Storm, Opperkoopman.
uytgaan, om zyn Kerk-gang te doen,Sipman , Hoofd der
en dan buyten verschynen, om ’s Com-kust van Hitoe
pagnies saaken , die geen langer uytstel

riLindeborn. Hoofd van
lyden konden , waar te nemen.Honimoa.

De Tafel der Raadspersoonen wasBottendorp, Fiscaal.
voorsien met een schoon vet schaap,Mons. Nuyts, Onderkoopman.
een ham , twee gansen , eenige hoen-

— De Bruyn, Geheim
deren, en verder met zeer schoon ossen-schryver
vlecsch; dog andere waren na evenma-Welke alle ses wecken lang zou-
matigheid van dien met wat mindereden in de Rouw gaan
dog egter zeer goede spysen voor-Verder verschenen hier by ook
zienalle de Collegien, als :

In de Groote Zaal wierden allerleyDe Eerw. Kerkenraad.
Koekjens, Krakelingen, Letters, enDe Raad van Justitie.
verder Banket met Silvere schotels rond-De Landraad.
gedeeld, en buyten dien zeer rykelyk een

Mitsgaders alle Orangkaja’s; waar on glas Wyn geschonken ; waar mede dan
der ook verscheide Mooren, als Radja de toestel dezer statelyke Begravenis van
Hitoe, Aali, de Orangkaja van Wac- haar Ed. een einde nam.
casihoe, mitsgaders de Orangkaja’s var Ter Gedagtenis van haar Ed. is de penning
Oerien, en Negri Lima , die ook alle

ter Ge-goude Penning, No. LII. letter D
dagtenisfloerse Rouw-Tulbanden kregen. aan de Dragers gegeven ; en het navol
van haar

gende Graf-schrift, hebbe ik op haaDus statelyk trad men onder een na Ed. ge-
Ed. hier bygevoegd. geven.ren Rouw-toon van de Trommen na de

Maleytse Kerk, alwaar het Lyk ter
GRAF-SCHRIFTaarde geset , de baar, met de ruyf er Graf-

Wapenen ’er boven geplaatst, en ook schrift
Op de Wel-Edele, zeer Verstandige

ophaarhet bysonder Wapen door den Hospita¬
en Deugdryke MevRouWwE Ed. Sark

lier gedragen, er aan’t eynde boven op
HILLEGONDA KRANENDONK,gelegt wierd.

van , deOndertusschen liet een
In haar Wel-Eds Leven zeer Dierbare Ge-

Chaloepen op de Reede een Rouw-
malinne, van den Wel-Edelen Ge-

vlag ter halver steng van agteren, en eer strengen HeerE
Rouw-Wimpel van boven afwaejen.

ADRIAAN VaN DER STEL,Na dat men in de Kerk gekomer
was, wierden ’er 3 Charges door de Extraordinaris Raad van Nederlands In DIA,

mitsgaders Gouverneur en DirecteurSnaphaanen en Muskettiers van ’t Ba-

van AMBOINA.taillon op ’t Kerkhof, en tusschen ider
Charge een Kanonschoot van’t Kasteel xostelyk is in de Oogen des Heeren, de Dood

zyner Guust-Genoten. Psalm CxvI. 15.en daar na nog agt bysondere Kanon-
schooten van ’t zelve gedaan. Hler sonk de Lykbus met het Edele GeheentDaar op ging de trein de zelve West-

van KraNENDONK, de last van haar Gemaal enpoort, die zy ingekomen was , wede
Kind’ren,uyt, dus ’t grafje langs, en zoo verder

langs ’t strand Die Vredegond , die noit sogt anderen te hindren,
Daar na wierden ook van de Chaloep, Te ras van ons gerukt in ’t Graf , dog zeer beweend

na ’t eindigen der Kanon-schooten var Het Kranen-oog van haar Geloof te vast op God’t Kasteel, en na’t ophyssen der Rouw
Gevesligd, voerd de Zziel van Hillecoup na bovenvlag, die ter halven steng was, nog vyf

zulke schooten gedaan. Om daar den Heer met al de Zaligen te loven.
Na dat men nu weder in’t Kastee Wel Zalig is Zy, die den Heer heeft tot haar lot

gekomen was , was aan ’t einde der
Overleden in Amboine,Graldery een tafel met allerlei spyse voor

aan’t kasteel vistora,de Dragers (en daar na voor de Oppas den is Novemb. 1705.
Geboren Ao. 1671.dessers, en Matroosen, die 't overschot F. VALENTIN.
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1708.Den 28 dito, ’s nagts tusschen 10 en

Seldhaa- rr uuren, is een zeer vreemde aan-
mie Wa- perssing van water in den inham alhier
terpers¬

singhier vernomen, zoo dat het Zee-water mei

gesien. een swaar gedruys quam oploopen tot
aan de huisen, die aan de Zee-kant, en
vooral die aan de Roodenberg ston
den.

Men zag dit ook zeer sterk onder de
bruggen , daar ’t water als een sluys
quam inloopen, dryvende geheele Tsjam
pans ’er onder door , en ook sommige
in flarden slaande

Dit inloopen duurde ontrent zo lang
als dat men 100  150 tellen zou, dan

liep het weer met een groot geweld af,
zoo dat men werk had de Zee te zien,
dan quam ’t weer , na 100  150 tel-
lens, gelyk bevorens, oploopen, en dat

duurde dus tot ’s morgens ten 3 uuren
Dit heeft men ook aan de buytensyde

van de Pas Baguwala ’s nagts ten 12uu-
ren, dog aan de oversyde van desen in-
ham , nogte elders buyten , niet het
minste (dat egter te verwonderen is
daar van vernomen.

De Moorsche Paap aan den Rooden-

berg voorspelde hier uyt, dat hier eenig
groot Koning in ’t kort komen zou;
dog myn oordeel is , dat hier of daar
een swaare Aardbeving geweest, of 't
een of ’t ander groot deel van een ge-
bergte in Zee gestort, en dat het hier
door veroorsaakt is.

Den 5 December dezes jaars 1708.
verhaalde my de Pati van Soya, dat ee-
nigen tyd geleden, onder het bestier van
de Heer Coyett, sommige Handelaars van
de Suyd-Ooster Eylanden, Key, en A¬
roe, op Noessalaoet en Honimoa geko¬
men zynde, aldaar op Sirisorri aan ze-
keren vriend van hem een Comala, of
arbonkel-steen , dien hy meenigmaa
by hem gesien had , verkogt hadden,
welken hy vernam , dat des nagts een

zeer groot licht, by na als dat van een
kaars van zig gaf, zo dat men daar by
alles, wat in dat vertrek was, klaar be-
schouwen kon. Voor dien steen had ook

den Koning van Papero hem een groot
stuk Lands geboden.

Ik heb door dien Pati groote moeite

aangewend , om dezen steen maar eens

K EN.
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te mogen zien; dog die vriend verklaar-
de , dat hy den zelven by een swaren
brand quyt geraakt was, en dien zedert,
tot zyn groote droefheid, niet meer
gesien had.

Daar zynter die willen, dat deze steen
sby de inlanders zeer wel bekend) voor
in’t hoofd van zekere Slang valt, die
zig zelden anders dan ’s nagts daar me-
de vertoond, en die de inlanders verkla-
ren, op een der Talautse Eylanden, on-
der Ternate behorende, en digt by 't
Eyland Mangindanao leggende , menig-
maal gezien, en by ’t licht van deze Co-
mala alleen die Slang vernomen te heb-
SCn.

Ook verklaaren veele Macassaaren, dat
zy meer, dan eens, zulk een slang met
die Comala in’t voorhoofd ’s nagts in
t bosch gezien hebben; en men moet
er des te meer geloof aan geven, alzoo
de tegenwoordige Koning van Batsjan
my , by zyn aanwesen alhier gesegt
heeft, onder andre saaken ook hier ge-
koomen te zyn , om zulk een Comala,
door een van zyne voorsaten op de kusk
van Hitoe onder imand van zyne goede
vrienden gelaten , en te bewaren gege-
ven , wederom te halen ; dog die Prins
zeide my ook, dat die man, aan welken
ze was gegeven, al lang overleden, en
dat die steen by zyne erfgenamen niet
te vinden was.

De Heer Landvoogd van der Stel, die
nevens my oordeelde , dat die steen by
die nazaaten maar geloochend wierd, om
ze niet te moeten overgeven, heeft veel

moeite gedaan , om hem voor den dag
te doen komen; dog alles vergeefs.

De inlander , die nog vol bygeloove
is, oordeeld, dat als hy zulk een steen
bezit, hy dan voor zyn gansch leven,
in alles wat hy onderneemt, gelukkig
wezen zal ; en dit is de reden, dat die

tem heeft, den zelven niet ligt over-
geven zal.

Weshalven ik geloove, dat beide de
besitters van die steenen de zelve nog
vel gehad, maar zulks geloochend
nebben, uyt vreese , gelyk zeer waar-
schynelyk was , die te zullen moeten
missen.

ZES-
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ZESDE HOOFDSTUK.

Hassan Soeleyman ’s Dood, Ao 1709. Des zelfs statelyke Begravenis. Nadre
Beschryving van die Man. Pati Combang in zyn plaats. Veel Nagel-boomen door
de Hitoeesen verswegen. Capiteyn van den Bussche hier geplaast. En Comans.
Nieuwe Koning van Noessanivel aangesteld. De Nagel-oegst van dit jaar 1709.
Groote koude. De Heer Schenkenberg's Dood. De Hongi-Tocht. Seldsaam voor-
val van vier Een-Oogigen. A° 1710. Aardbeving hier. De Heer van Riebeek voor-

Jonker Justus van der Stel's Dood.gesteld. Groote Kosten hier uyt ontstaande.
Graf-schrift daar op gemaakt. Veel Nagelboomen omgewaeid. Gedwonge Manslag
van zekeren Urbanus, die wonderlyk van de Dood door 't Lot gered werd. Zeker
werk van houte Buysen gestaakt. Matige Nagel-Oegst. Lading der schepen. De
Hongi-Tocht na Boero. Werken dit jaar gemaakt. A° 1711. Een groote nieu¬
we Thuyn aangelegt. De Nagel-Oegst dit jaar. Aardbeving. Seldsame oploop van
Water, en Aardbeving op Oma enz. en in Banda. Des Schryvers vertrek van
bier Ae 1712. De Hollandse Kerk voltoyd. Klagien van den Inlander over zyn Ed.
Meermin hier gesien. Dood van de Heer Van der Stel, Ao. 1720. De Heer Ga-
bri Ae. 1721. Negenentwintigste Landvoogd hier. Werken van de Heer Van der
Stel. De Heer Gabri nader beschreven.

dito Ketting, en wierd gevolgdEn 6 Janari 1709. Stierf Hassan;
vanSoeleyman, de Rykste, Verstan-

digste, vermogendste, en gevaar-
dito, dragende des overledens Ro-Eenlykste Moor , die 'er op de kust van

met goud beslagen.tang,Hitoe was, en die daar alles, groot en
kleen , van zich had weten te doen

dragende des Overledens Pi-Een dito,afhangen.
nang-doos, met Goud beslagen.Hy wierd, na ’s Lands wyze, eerst in

huys beschreid, en toen, in Linnen ge- dragende een Silver Tafel-
op

Een dito ,wonden zynde, buyten gebragt,
beneffens een Silvere Doos.bordeen Praal-bed, of Heerlyke Rust-bank

staande in een Alcove, gelegt, en op
Vaerdito, dragende Silvere Schotels,de navolgende wyze zeer statelyk be-

met bloemen belegt.graven.

Een dito, dragende een Silver Kistje.
Extract uyt het Hilanees Dag-

Een dito, dragende een Goude Kris.Register wegens de Lyk-
Statie van Hassan SoE- Een dito , dragende een goude Kris,
LeyMAn, Orangkaja Bor-

met gesteente ingelegt.
Lan, op den 6 Januari Ao
1709. Overleden , en den Een-dito, dragende een Silveren Becker.
8 daar aanvolgende ter aar-

Een dito, dragende , een Silver Kistje.de besteld.

Een dito, dragende een Silver Tafel-Erstelyk ging voor uyt een Europiaanse
bord, beneffens een dito Kannetje.Corporaal , beneffens twaalf Mus-

quetiers , op de Moorse manier in Een dito, dragende een Houwer, ende Rouw , te weten, met witte

Roubanden, sluyers, en strikken aan
Een dito , dragende een Pedang , ofhun sydtgeweer.

Swaard , met een ronde Goude
Plaat, en over bei de schouderenDeze wierden gevolgd van een Compag-
met een groote en swaare goude Ket-nie Amboineesen, die op haare
ting omhangen.uyze in de Wapenen waren. Ver-

volgens quam, Een dito, dragende een Pick , welkers
spits van Goud was, en wierd ge¬Een Inlandsch Soontie van staat, dra-
volgd vangende een goude Kris, met een Vier
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Vier Jonge Dogters dog van de eerste
Rang, dragende een Toedong, o
Vrouwen-Hoed , met twee Gou

de Plaaten.

Twee dito , welke in Goude Allegias ge¬
kleed, met goude Kettings om den
hals in handen omringd waren
waar op volgden.

dito, die als vooren gekleed , met15
goude Ringen aan den hals en han
den versierd waren , dragende ider

een goude Ketting aan een groen tak
enje , van een welriekende boom ,

quamen daar op te volgen.

Moorse Priesters, ider in zyn ha¬120

byt gekleed. Hier op wierd de koy
of 't Ledikant van Staat, door
voorname Inlanders gedragen, her

wolke met roode en geele Armosyn.
kleeden omhangen was , waar na
des overledens Huisvrouw, met de

voornaamste Bloed- verwanten,
Vrouwen van de eerste Rang, en
senige Kinderen quamen , weenende
en kermende over den Dooden

Waar op volgde een Alkove , ge¬
dragen van meer dan 100 Inlan-
ders, waar op 't Lighaam van der
Overleden leggende , rond om me-
wit Lywaat omhangen was.

By de opening van ’t Behangzel van de

Koy sat aan ider zyde een Inlander, met
een Pauwen-staart al vajende , en een me

een groote Kitasol, of Sonnescherm, en

aan t Hoofden-einde een Moorse Priester
alleen eenige woorden in haar taal, (ol
eygentlyk uyt den Coraan) spreekende
en het Reukwerk aansteckende, welke dan

van alle de voorgaande Pricsters beant
woord wierd. Ter zyde van gemelte Al-

kove gingen twaalf inlanders van Staat
dragende ider een Piek , vercierd met een

zyde groote quast, waar op volgden in der
Rouw de naast-bestaande Vrinden in 't wit.
als :

Den Radja Hitoe, Kilakeling.

Den Orangkaja van Hitoelama, Aali.

Den Orangkaja, Pati Combang, met

des Overledens Raads-persoon.

Koopman, Johannes Philippusen

Sipman.

Den Koopman, en Fiscaal, Jacob Bot-
tendorp.

Den Onderkoopman, Pieter Nuyts.

TWEEDE DEEL.

KEN. 273
De Orangkaja Cameras , en Orang

toeha’s dezer kust, mitsgaders verscheide

Orangkaja’s van andere Negeryen, wel
ke gekomen waren , om deze Lykstatie by
te woonen , en een menigte Inlanders van

Inveelc plaatsen dezes Gouvernements.
deze ordre passeerden zy de Fortresse Am-
sterdam, dezer plaatse , en bragien het
doode lighaam in des overledens Thuyn,
alwaar onder een daar toe opgeregt huys
het Lyk eenige uuren wierd ter neder ge-
set. Inmiddens dat voor de Moorse Prie-
sters ider een mat wierd ter nedergelegt
waar op zy na haare wyse , nedergeknield
zynde , door den voornaamste der Priesters
het doode lighaam aangesprooken, en den

Zegen toegewenst wierde , ’t welk gedaan
zynde , wierd het Lyk in het graf door

voorsz. Priesters ontkleed , en in een gat
ter zyde voorsz. graf gemaakt, geset, en
dus onder t lossen van ; Chergies uyt Mus-
quettery , en seven kanon-schooten van 't
Kasteeltje, (of de Vesting) ter aarde be-
steld, terwyl des overledens Huisvrouw
gold sat en telde voor de Priesters , diede

aarde in ’t Graf smeeten, welke Penningen.
meer als 100 Ducatons bedragende ,ter

zelver plaatse onder de Priesters verdeeld.

en aan den eersten Priester, buyten eenige
Goude Specien , en twee Slaven geschon-
ken wierden. Waar mede deze Processie

een eynde nam, en men in dier voegen weder-
om naar des Overledens woningh te rug
marcheerde, alwaar door des Overleden.
Huisvrouw deftig onthaald wierden.

Alle de Cieraaden van Staat waren niet
alleen in witten rouw, maar zelf droe-

gen ook alle de staken in zyn thuyn
rouw over hem, op dezelve wyse

Het Graf zelf was wel 14 of i5 voe-
ten in de lengte met steen , ter hoogte
van 4 ofsvoeten, opgemetseld; dog de
plaats, daar hy lag , was als een houte
rustbank zonder raam ; daar ’t graf van
binnen in komt 'er over henen geset.
zynde wel een handbreed dik van yser-
hout, met een onbekleed gehemelte, en
een witte sonnescherm daar boven , en
eenige weken lang een wagt 'er by.

Na dat 100 dagen verloopen waren,
wierd ’er, volgens de wyse der Mooren,
een groote Maaltyd (dat by de aansien-
lykste ook wel op ieder 10e dag geschied)

aangeregt.
Nog wel een jaar lang wierd op alle

Heilige, of Feestdagen der Mooren, en
vooral op den vrydag (de dag van hun-
ne versameling in den Tempel) voor

zyn Ziel gebeden. Den 3 May ging
zyn Vrouw uyt de Rouw, en doe was

'er weder een groote maaltyd voor alle
de vrienden.

NadereDeze man had zig al eenige reizen,
Beschry-Jzoo ten tyde van de Heer De Vicq, als ving van

Mm ten die man
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ten tyde van den Heer De Haas (dat
hem toen een boete van 1000 Ryxdaal-

ders kostre) met het inhalen van brieven

van den Koning van Ternate, of met

het bywoonen van vergaderingen (waar
in eenig verraad gesmeed wierd, en waar
in men gesworen had al de Hollanders

den hals te breeken) doodschuldig ge-
maakt en was het egter gedurig nog
ontdoken. En schoon haar Edelheder
zelf hem verklaarden des doods weerdig
te zyn, nogtans hebben zy zelf in de la-
tere tyden dezen man, tot nadeel der
borgers, zo begunstigd, en zo grooten
eere aangedaan , dat het ider een in de
oogen stak ; ook aan hem toegestaan
om na Celebes, of wel na de dorpen
Balante, en Mandona, staande onder
Ternate, Ao. 1708. om slaven te gaan,
op welke Togt hy had weten uyt te
werken (waarschynelyk door zyn geld
dat het arm koninkje van Batsjan van
haar Edelheden had versogt , om hem
tot zyn Onderkoning te mogen verhef-

fen , dat van haar Edelheden (als van

gewei-te verren uytsigt zynde) egter
gerd , en dien Koning afgeslagen
wierd.

De dag van zyn dood was voor de
E. Maatschappy een gelukkige dag,
alzo hy alleen in staat was , om die
geheele kust, als hy maar wilde, in
roere te stellen

Hy was ook zo stout, dat hy voor-
leden jaar haar Edelheden niet alleen

om nog een gouden keten met een gou-
de Penning tot een geschenk, maar (dat
nog veel stouter was) om ook te ver-

soeken, van meer jonge Nagelboomen
te mogen aanplanten , daar de E. Com-
pagnie reeds pakhuysen met Nagelen te
veel heeft , en klaar gebleken is, dat die
van Hitoe duisenden Nagel-boomen, die
al over lang uytgehakt moesten zyn
verswegen, en tot nu toe beseten heb-
ben; dog beide die versoeken zyn hem
ook afgeslagen.

Haar Edelheden schreven ook aan den
Heer Landvoogd, ’s jaars na zyn dood,
Ae. 1710. dat men synen naam  van
Orangkaja Boelan maar stil zou laten
versterven , en dat men Intsjeh Safar
of Soliman) zyn Broeders soon, dien hy
na Batavia gesonden had, om duyts te
leeren lesen, en schryven, en die 'er
ook al verre in gevorderd was, maar
voorbygaan , en een ander Orangkaja
kiesen zou, gelyk die plaats toen ook
met eenen Pati Kombang, een nazaat
van Kakiali, vervuld is.

In’t begin van dit jaar 1709. ont-
dekte de Heer Sipman, dat de Hitoe
ésen wel 65000 Nagelbomen hadden ver-

swegen , en toonde klaar, dat de Heer

NSCHE
1709Rooselaar te vooren hier Hoofd, en nu

Raad van India op Batavia, dit wel ge-sen ver-
weten, maar hen (zoo de Mooren nu swegen.
zelf zeiden) om verscheide redenen,
die al wat swaarwigtig waren , ver-
schoond had, waar over de Hitoeesen,
Sipman vervloekten, en hem den Laa-

net , dat is , den vlock, toewensch-
ten.

Den 21 Februari quam hier ’t Schir Capiteyn

n denVosmaar, medebrengende een nieu-
Busschewen Capitein der Krygslieden, genaemd
iege-

Jacobus van den Bussche ; daags 'er n. laa
tt Schip Overnes; en den 15 April,

EnCo-Schip de Belois nevens den nieuwen
mans.Winkelier, Comans.

Het Orangkaja’s Feest is dit jaar den
93 20, 23 en 24 April gegeven.

Den 14 May wierd ’er besloten den Nieuwe
Soon des Konings van Noessanivel in Koning

vanzyn Vaders plaats , Henrik de Soysa,de
nlangs overleden , Koning te maken,

en 't bestier van Noessanivel zoo lang aange-
aan den Orangkaja van Oerimessen, ge-steld.
lyk dat van de Coracora’s aan den Pa-
i van Seylale, te laten.

De Nagel-Oegst dit jaar 1709. be-
liep.

Ponden.Bhaaren

105468Aan’t Kasteel -
De

Nagel¬OOp Honimoa - 963
begst van

dit jaaruOma 433412
1709.
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Den 20 Juni, was ’t hier ’s nagts zoo groote-
koud , dat ik klappertande, en’t jaar Koude.
te voren in de Regen- Moesson wierd
door de koude de Olie in een fles zoo

styf, als zy in Holland in de Winter
wesen kon, zonder dat er een drup uyt-
quam, als men die omkeerde.

Den 25 dito , kreeg men tyding datDe Heer

Schen-de Bandasche Landvoogd, de Heer
kenbergsSchenkenberg , den 14 Overleden was;
dood.

en den 4 Juli verscheen hier D. Arnol
dus Brands, met 't Galjoot De Hamer.
uyt Ternate.

Den 11Augustus quam hiereen groot
getal Alfoereesen over, om op de Weg-
loopers uyt te gaan, na dat eenigen tyd
te vooren afgekondigd was, dat ider zig
voor 2 of 3 wecken uyt de bosschen
houden zou; dog zy hebben weinig van
belang uytgeregt, en maar eenige wei-
nige koppen, en die nog van onnoo-
ele of onvoorsigtige lieden , gekre-
gen.

Den
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1709 Den 22 October, vertrok de Heer
De Hon-Landvoogd van hier op de Hongi-Togt,
gi-tocht. met een getal, na 't berigt my daar

van gegeven, wel van 58 Coracora’s
Zyn Ed. wierd door de Borgery tot

buyten ’t Hoofd uytgelei gedaan , dog
door ’t onvoorsigtig schieten der Bos-
schieters met ’t Kanon wierd myn be-
huwdsoon , Gerard Leydckker , toen

aandrig van de Nederlandsche Borge-
ry zynde, onder de voet, en zyn Vaan-
del van de stok geschooten, behalven dat
ook 4 off andere Borgers zeer gekwetst
waren. Myn soon sprong dryvend weer
op zyn beenen , hebbende geen ander
letsel , dan eenige kruyt-korls in zyn aan-
gezicht gekregen.

By ’t uyttrekken van zyn Ed. stonc
’er in de ringmuur van ’t Kasteel een

tCompagnie soldaaten, en buyten op
Plein een Compagnie Nederlandsche
en een Compagnie met groene Geu-

tussen , of Mixstice Borgers
derschen welke door zyn Ed. voor by

Winkel henen en ’t Kasteel om na 't

Hoofd trok, gevolgd zynde door de
Nederlandsche Borgers, die maar even
agter zyn Ed. waren, toen dat onge
luk voorviel.

Vecle lieden van aansien deeden zyn
Ed. tot in de Portugeesche Baay uytge-
ley ; toen ging ik voor die reis niet me-
mede.

Zyn Ed. voornemen was om na Ban-
da, alzo de Landvoogd daar Overleden
was, te vertrekken, gelyk dit ook zyn
voortgang nam, nemende myn Collega
D. Parent, mede derwaards, alwaar zyn
Ed. behouden, en ook weder hier naet
telyke dagen gekomen is.

Den 17 December quam van Batavia,
le Borger Michiel Antonissoon, hier
woonachtig, en maar een oog hebben

de ; die veel nieuws van daar mede
bragt , ook veel menschen aan zyn
huys lokte, en onder anderen (dat zeer
gevallig was) twee Lieden hier mede
aan ’t Kasteel woonende, die ook maar
een oog hadden, by welke drie een-oo-
gigen de eenigen hier aan’t Kasteel) nog
een soldaat van Boero quam , die me-
de maar een oog had , en verzogt de
zen Michiel Antonissoon een woordje tus-
schen vier oogen te spreken.

Terwyl Mischiel Antonissoon, dit toe

ge-stond, zey een van de vier Smuyser

op-naamd : Zeg het dan maar bard
al.want wy zyn hier onder vier oogen
61,zoo wy 'er ieder maar een, en met
'tvieren te samen ’er maar vier hebben;

welk dezen soldaat, en ook den andren,
die dit nog niet opgemerkt hadde, zoo
lacchen dede , dat ny by na zyn gan-
sche boodschap vergeten zou hebben,
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1709.bekennende nogtans alvorens , dat hy
zig qualyk uytgedrukt had, en versogt
moest hebben hem tusschen twee oo-

gen te spreken , hoewel dat mede vry
vreemt in de ooren geklonken zou heb-
ven.

Ao. 1710. den 15 Februari was hier Aorit0.
Aardbe¬s morgens een sterke Aardbeving, be-
ving hier.

staande in 3 stooten, en den 16 dito

weer ’s morgens ten 4 uuren, gelyk ook
den 17 dito 'er twee op de middag, en
nog twee daar na volgden zynde den
16 dito ’t aardryk op Harocko niet
stil geweest.

Den 4 Maart quam hier het schip
Arentsduyn, den 15 't schip de Cartha-

go , en den 16 Schoonderloo op de
Reede.

Den 20 dito, wierd hier de Nieuwe De Heer
van Rie-Opperlandvoogd van Indien , de Heer
beekMr. Abraham van Riebeek, zeer plegte-
106galyk ’s morgens ten 9 uuren op de groo steld.

te Zaal van ’t Kasteel voorgesteld.
Alle Collegien, en de voornaamste

bedienden der E. Maatschappy, by den
anderen vergaderd, en ider na zyn rang
innien geroepen zynde, stond de Heer
Landvoogd op, opende de reden van
de byeenkomst, te weten, om den nieu-
wen Heer Opper-Landvoogd van Indi¬
én voor te stellen. Daar op deed zyn
Ed. het schryvens, zo harer Edel-
neden , als van de Heeren in ’t Vader-
and over dat stuk , door den Geheim-
chryver voorlesen, en zeide, dat zyn
Edelheid Van Riebeek het Opperbewind
den 30 October 1709. overgenomen, en
derhalven op alle Collegien en Bedien-
len , zoo op Batavia, als hier, en el-
ders , dien nieuwen Laft gebragt had,
om den Eed aan zyn Edelheid te ver-

nieuwen.
Hicr op deed de Heer Van der Stel,

eerst opstaande, den Eed aan zyn Ed.
an nam dien toen van alle Leden van
zynen Raad , van de Predikanten , en
an alle andere Collegien , en bedien-

den, op dezelve wyfe af, te weten,
de vier Collegien ieder bysonder, daar

aa de Opperhoofden van de Buyten-
comptoiren, toen de Officiers, Schip-
pers , enz. te samen , waar na wy alle
tegen ’s middags ten een uur ter maal¬

tyd versogt wierden.
Hier na wierd den Eed ook alle de sol-

daaten , en de verdre ingesetenen, afge¬
nomen, waar op driemaal gechargeerd,
het Kasteel rondom los gebrand, en van
Arentsduyn 19maal , van de Carthago
17maal, en van Schoonderloo 15 maal,
geschoten, gelyk ook al van smorgens
af op al de schepen en vaartuygen, daar
op stroom leggende, niet weinigge-
vlagt wierd.

Mm 2 Na
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11tyd te voren had zeker Soldaat op Hila,Na de maaltyd ’s middags wierder5710
Ce¬den naam hebbende van zeer geschilet, enwy alle tegen 7 uuren weder versogt by

duwongeteniet minder, dan een moeite maker,zyn Ed. in ’t Kasteel te komen, zo om Manslagdenzyn, het ongeluk , dat hy dooreenige fiaje Vuurwerken te zien aanste nze-

in kerenUr-grootsten moeire-maker op die kust,ken (die zeer sierlyk daar vertoond
banus.zeker tap-huys, daar men wel een glaswierden) als om daar weder op een

Zaguweer dronk, juyst op een tyd, datheerlyke maaltyd te zyn.
Cetucie deze kerel zeer dronken , en hy nugte-Deze voorstelling moest ook hier of

kosten ren was, gedwongen wierd zig te moe-alle de buyten-Comptoiren, en ever
hier uyt ten verweeren , alzoo hy met een bloo-geschie-zoodanig in alle Landvoogdyenontstaan

te Bajonet op hem af quam : de soldaatden, waar uyt men zeer licht beseffende.

maande dezen kaercl ettelyke reizen aan,kan , dat zulk een voorstelling van een
zyn bajonet op te steeken, alzo zy im-Opper-Landvoogd alomme, de E. Maat-
mers geen geschil ter wereld hadden, enteschappy wel een tonne-Gouds komt
pood aan, liever een glas Zaguweer voorkosten.

hem ten beste te geven. Doch AllesDit jaar gaf zyn Ed. ’t Orangkajen
mogi niet helpen , die onbesuysde wil-Fecst den 12 May aan de Christenen, en
de met hem vegten ; en, schoon hy omden 16 en 17 dito aan de Moorsche O-
hulp riep, niemand quam in dat ver-rangkaja’s.
trek om hen te scheiden, alzo zy alleDen 27 dito verloor zyn Ed. zynJonker,
voor den dronken onverlaat bang wa-ongsten Soon, Justus van der Stel, waanJusius

van der ren.op ik, om zyne zeldsame Geboorte, dii
Stel ’s Hy quam eindelyk zoo onbesuyst opGraf-schrift gemaakt hebbe.
dood hem inloopen , dat Urbanus (dus was

zyn naam) gehouden was mede zyn ba¬
onet te trekken, ’t geen hy egter nietJonk. JUSTUS VaNDER STEL

anders gebruikte , dan om hem af te
Obiit den 27 May, Ao. 1710. keeren. Eyndelyk kreeg hy hem om

Graf-
de middelen, meinende zo meester van

schrift Oud Ses Jaaren. hem en van zyn geweer te werden, dogdaar op

gemaakt. was toen genoodzaakt hem de rest te
En met beide zyn Broeders ider geven , of anders zou hy 't hem zelf

in een byzonder Deel des gedaan hebben. Hy vlugtte niet een
Werelds Gebooren. voet, maar gaf zig zelven aan , wierd

van daar na ’t Kasteel gebragt, en in 't
Noit zag de Wereld in drie Broederen dis Stadhuys onder de Raad- kamer gevan-

Wonder, gen geset.
Zyn saak wierd ten eersten by denDaar de Oudste Van der SteL ge

Regter ondersogt, alle vooringenome-
teeld wierd in Euroop,

ne getuigenissen wierden tot zyn voor-
deel, en tot groot nadeel van den anderen.De Jongste in Asia, en aan Caap de Goe¬
bevonden. De gevangen bekende open-de Hoop
hertig het feyt; maar in alle de zo even

De Middelste , diens Son dook hier in gemelde omstandigheden.
Ambon onder. De man-slag bleck hier klaar, hy be

tekende die gedaan te hebben om zigFV.
verweeren; maar daar van was niet het

minste bewys, zo dat den Rechter zig
met dezc saak seer verlegen vond

Den 9 Juni ontbood de Heer Land-Den 12 Juni kregen wy tyding van
Veel

voogd my by sig, deed my de eere varLarike, dat daar wel 500, en op Oe-Nagel¬
my kennis van dit heel geval te gevenboomen riën 48o van de beste Nagelboomen door

cmges¬ een swaren dwarrel-wind omvergewaeid en versogt my, of ik wel by dien mis
waeid. en dat 'er nog eenige sware boomen el- dadiger gaan, hem eens ter degen toet

sen, en ’t op zyn gemoet zetten wilde,ders met wortel met al uyt de grond ge
rukt, en daar door dit jaar wel 50 bha- om te zien , of ik niet eenig licht van

hem zou konnen krygen, alzo de Rech-ren Nagelen weg geraakt waren.

ter zig zeer verlegen vond , om buytenOok waren ’er tusschen Ceyt, en
Negri Lima, wel 6oo dezer boo- zyn toedoen , of een ontschuldigen te
men omgewaeid, dat een groote schade straffen, of ook wel een schuldigen vry

te laten.voor den Inlander, en een groote winsi
Ik nam dit aan ; dog versogt , datvoor de E. Maatschappy, was.

men my niet vergen mogt , saaken teTwee dagen na dezen dag viel 'er
openbaren, die ik van hem hooren mogt,mede een seldsame saak voor. Eenigen

en
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le Dood
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1710. en die ik behoorde te swygen, om een
eerlyk man te blyven. Zyn Ed. stond
my dit toe, en ik ging na dezen misda¬
digen.

Ik sprak hem eerst over dit geval in 1
gemein, en daar na in ’t bysonder zoo
danig aan , dat hy zeer bitter tegen my
begon te schreyen, met veel beweging

Uzeggende : Myn Heer ik betuyge voor
Eerw, dat ik over de wegen Gods ontrent

my ten uytersten verbaast sta , en moet be¬
kennen , dat ik niet alleen een groot sondaar

ikmaar ook de dood weerdig, hoewel
alsin opsigt van dit geval zo onnoosel ben,

ik oit of oit zou konnen zyn.
Ik had geen voornemen, ja de allermin-

ste gedagten niet , om deezen man quaad t.
doen, veel min om hem te dooden, dog hot
onschuldig ik ook hier ontrent ben, zo be¬
kenne ik egter in vertrouwen , en in t ge¬
heim voor U Eerw., dat ik door andre
bedryven de dood wel verdiend heb, en

dat God dit geval heeft willen doen dienen,
om my over myne andre bedryven , die my

dootschuldig maken, regtveerdig te straf
fen.

Daar op deed hy my een verhaal var
zyn gansch leven, waar in ik saken ont-
moete, die hem waarlyk (indien hy daar

over in handen van den Rechter geraakt
was , of indien zy waren bekend ge-
weest) in een zeer groote swaarigheid,
en , na dat de stemmen vallen mogten
ook wel doodschuldig zouden gemaalet
hebben.

Hy betuigde ook opregtelyk , dat,
dewyl hy die dingen in zyn jeugd be
dreven, hy God zedert menigmaal ern-
stig om vergiffenis van deze dwaasheder

van zyn jeugd gebeden, en ook na dier

tyd zeer matig, stil, en sedig (gelyk

ge-alle dit van hem getuigen moesten
datleeft, en dat hy ook gehoopt had,
190die goedertierene God hem dat ook

zeervergeven hebben; maar zeide hy ,
bitter weenende : lk zie dat Goa regiveer-

dig in zyne wegen is, en vreese, dat die
sonde van my, nog by hem openstaande, en
dat dit geval, waar in ik zo wonderlyk te
gen myn wil en dank ingewikkeld ben, de weg
1s, door welke by my regtveerdelyk over my-
ne vorige sondige bedryven straffen wil:
maar hoe doodschuldig ik ook, en hoe
volveerdig ik ook ben, om de dood, die
ik bekenne verdiend te hebben, te lyden, zo
zal ik egter daar op sterven, dat ik hier
aan onschuldig , en in dit geval zo onnoose
ben, dat ik my versekerd houde, dat die
God, die my over myn vorige bedryver
regiveerdig straft, my wegens dit gevat
niets toerekenen, en my niet in het allermin
ste daar over straffen sal, alzo ik U Eerw-
als in zyne tegenwoordigheid, en op het
allerdierste betuyge , dat ik in dit stuk niet
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het allerminste bedreven heb , dan ik nu

weder zou moeten doen, zoo my iet dierge-
lyks voorquam , vermits ik niet anders
dan myn lyf verweerd , en dien man

zoo lang gespaard heb, als my dat mogelyk
was te doen.

Na dat ik dit alles van hem gehoord
had, merkte ik uyt dit gansch openher-

tig verhaal van zyn leven zonneklaar.
dat deze man in dit geval waarlyk on-
noosel en onschuldig was , alzo ik gee-
ne de minste reden zag, waarom hy,
die zig door ’t openhertig bekennen van
het feyt (dat men hem anders noit had
konnen bewysen, reeds schuldig genoeg
verklaard had, de verdere omstandighe-
heden van zoo een geval niet zoo wel,
als andre veel swaarder saaken, voor my
bekend zou hebben.

Ik versterkte hem dierhalven wel aan

de eene zyde in die goede gedagte van
zods regtveerdigheid in zyne wegen,
om de sonden, schoon lang uytgesteld,
op zyn tyd te straffen; maar vertroostte
nem ook zeer krachtig, met die belof-
ten Gods , dat hy, hoe groot ook onze

zonden zouden mogen wesen, nog veel
grooter in Goedertierenheid zig ontrent
die genen betonen wilde , die waarlyk
berouw en leedwesen van dezelve had-

den, en die hem door den Geloove in
Christum maar aangrepen. Ik voegde
hier ook by , dat , zo zyn berouw dan
vegens zyne vorige sonden opregt was,
God hem die niet alleen sekerlyk verge-
ven , maar dat het God , hoe zeer
ook dit geval als een middel tot zyn
dood, en als een weg, om hem over
vorige misdryven, te straffen, scheen te
dienen , ook aan geen middelen ont-
breken zou, om hem , die hy wist in
dit geval onschuldig te zyn, volslagen,
schoon wy die middelen nog niet voor
sien konden, te redden.

Hy dankte, my daar op voor mynen
troost, en versogt my, of ik voor zulk
een dood-schuldigen in allen deelen,
hoewel onnoozelen en onschuldigen in
lezen opsigte, wel een Gebed wilde
doen, alzoo hy wel bereid was om te

sterven, maar alleen wenschte, dat die
goede en Regtveerdige God dog den
Rechter maar alleen geliefde zyn on-
schuld in dezen te doen weten.

Ik deed daar op een zeer ernstig Ge-
ved voor hem tot God, en moet beken-

nen , dat ik over een misdadigen noit zo
voldaan geweest ben, als over desen,
alzo ik alles in hem bespeurde , dat my
zyn opregt berouw, wegens het geen hy
te voren bedreven had , hoe langer hoe
klaarder, en ontrent dit geval my weer
alles dede bespeuren, dat 'er vereischt
wierd , om dezen man by my zelven
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te verontschuldigen, en vry te spre
ken.

Na dat hy my dan met veel traanen

en beweging bedankt, en nogmaals be¬
tuygd had, dat hy daar op zeer gerust
sterven zou, dat hy hier aan geer
schuld , maar egter de dood verdiend
had, die hy wel wist, dat hy nu niet
ontgaan kon, alzo 'er geen getuygen
tot zyn vry-spreking by geweest waren,
en dat de Rechter, die blind in deze
saak was, egter Recht moest doen , en
hem derhalven, hoe onschuldig hy ook
in zich zelven wesen mogt, niet vry zou
konnen spreken, zo nam ik afscheid van

hem , tot in myn ziel over dien man, in
opsigt van dit duyster geval, bedroefd, en
aan de andere zyde zeer verlegen zynde
door wat middel deze man, hoe on-
schuldig ook in dezen , door de Rech-

ter , buyten eenig bewys ten zynen
voordeele, zou te redden zyn.

Terwyl ik van hem af, en na ’t Ka-
steel ging, bad ik God zeer ernstig, dat
hy, alzo hy my de onschuld van dezen

man klaar had doen blyken, myne ge-
dachten richten, myne tong dog be-
stieren, en de woorden , die ik voor

den Heer Landvoogd spreken zou, zo-

danigen schikking en kragt geven wil-
de, dat die man, zoo hy waarlyk (ge¬
lyk ik dagt onschuldig was, geredt,
en ’er een middel, ’t zy door my,'t
zy door den Rechter, uytgevonden

mogt werden , waar door zyne on-
schuld blyken, en by in vryheid gera-
ken mogt.

Na dat ik nu by de Heer Vander Ste
gekomen was , vraagde zyn Ed. my

hoe ik was gevaren. Ik zeide zyn Ed.,
dat ik dien misdadigen, zeer naeuw on-
derzogt, en dat hy my een verhaal
van zyn gansch leven gedaan had
waar in my verscheide saaken van zeer
veel opmerking voorgekomen waren,
die ik als een eerlyk man , alzoo zy
my in vertrouwen gesegt waren, niet
mogt weer verhalen; maar dat ik zyn
Ed. en den Raad van Justitie daar van

kon versckeren, dat die man alleenlyk
zyn lyf verdedigd, en niet anders Gby
zeer diere betuigingen aan my) gedaan
had, dan ’t geen hy, om zig te verwe
ren, tegen zyn wil en dank had moe-
ten doen.

Als een groot middel van ’s mans on-
schuld versogt ik zyn Ed. eens ernstig
te overwegen , dat die man, zoo hy
was schuldig geweest, geheel anders,
dan hy gedaan had , had moeten han-
delen; maar dat de zuiverheid van zyn
gewisse daar in doorstak, om dat hy,
wel verre van de vlugt te nemen (dat
by gemakkelyk had konnen doen
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zig zelven niet alleen had komen aan- 1710.
geven, maar dat hy ook zelf dat
eyt , dat hem immers niemand oit

had konnen bewysen, openhertig, maar
te gelyk egter ook in die omstandig-
heden, had komen belyden. Ik vraag-
de zyn Ed., wat reden hy, of de Rech-
ter had , om te gelooven , dat hy dit
3edaan, en wat reden hy had , om te
gelyk ook het ander, dat hy 'er by ver-
naalde, niet te gelooven, alzoo 'er geen
rédenen meer waren om het eene, dan
om het ander aan te nemen, behalven

dat het immers aan den Rechter niet
stond, zoo een belydenis, in zyn vol-

le Leden voorgesteld zynde, te vermin-
ten, of van een te scheiden , om het

ten decle te gelooven, en ten deele te
verwerpen.
ik verzogt zyn Ed. te overwegen, of
de eerlykste man, die er wesen mogt
wel anders zou hebben konnen handc-

len , als deze man gedaan, en of hy
geen groot bewys voor sich had, die,
zonder van dit feyt beschuldigd , veel
min overtuygd te zyn , zich zelven zo
Edelmoedig aangeven en den Rechter
uyt veel swarigheden, in 't ondersoeken
an dien gelegen, niet alleen redden;
maar die zig ook enkel en alleen op zyn
zuyvere gewisse in desen, en aan des
Rechters bescheidenheid vertrouwen
quam , vaststellende ,, dat die hem
daarom souden moeten vry spreken,

om dat hy zoo hy was schuldig ge-
weest, zich zelven geensins zou heb-
ben komen aangeven, en om dat zy
ook versekerd waren , dat 'er zoo een
geval als dit , waarlyk wesen kon,
en dat alle de schyn ook daar voor was ;

om dat deze man noit met imand in de-

ze Landvoogdy, en voor al noit met
dezen ter nedergeslagenen, eenig geschil
gehad , en daar benevens by zyn Op-
perhoofd , en alle de Ingesetenen al-

daar, de getuygenis had, van altyd een
stil , sedig, neerstig, en nugter borst
geweest te zyn; en dat immers zulk een
getuygenis met dit edelmoedig eigen
aangeven van hem vergeleken zynde,
dien man volkomen vrysprak; of dat
men anders zoude moeten vaststellen,
dat het beter was zig niet te verwec-
ren , en zig maar te laten dood steken,
dat immers tegen alle Regten, en tegen
de wet der natuure streed; die toelieten
zig zelven te verweeren, vooral als er
geen andre waren, die ons helpen kon-
den.

De Heer Landvoogd gaf my tot
antwoord, U Eerw. heeft in deze zyne
stellingen wel gelyk; maar daar legt de ter

nedergeslagene, by zegt dit gedaan, en wel
tot zyne verweering gedaan te hebben. Het

eer-
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170 eerste blykt klaar, van ’t laatste is geen be¬
wys ter wereld. Wat moet nu de Rech-
ter doen; Ik gaf daar op tot antwoord

de Rechter Ed. Heer, die moet na Plare
bewysen te werk gaan; Hier blykt wel, dat
die man dood is, maar hoe weet de Rech-
ter , wie hem gedood heeft :

Dat bekend by, zey zyn Ed. zelfs; dat
is waar, Ed. Heer, zei ik ; maar by be¬
kend dit immers niet alleen, hy bekene
dit tot verwering van zyn lyf , en ander.

niet, gedaan te hebben ; dat immers we
te gelooven is, alzo de ander een befaam-
mocite-maker, en een grote dronkert was

Daar beneven, Ed. Heer, zou UEd.
of de Raad, op die bloote bekentenis van
hem, dat by dat gedaan bad, hem wel mei
een gerust gemoed ter dood konnen doemen
zonder te gelyk eerst de omstandigheeden
hoe by dat gedaan had, te weten: want hy
kon dat bekennen, en wel onschuldig, gelyk
daar af voorbeelden zyn; maar nu beleid

hy zoo wel t eene, als t ander, te weten.

dat by ’t gedaan, maar ook om geen andre
reden zo volbragt heeft, als om dat by of

geen andre wyze middel wist, om zig zel
ven hier uyt cen zekere dood te redden

Men kan, nog mag (myn ’s geringer
oordeels) het eene zonder t andre nie
aannemen, zonder dien man ten uytersten te

7verongelyken , en zonder aan andre , in
tockomende in zulke ongevallen rakende

voet te geven , om zig wel te verweeren
en imand ter neder te leggen ; maar om

daar den Rechter niets van te zeggen, en

dat, om niet in die zelve swarigheid, waar

in die man nu is , te geraken.
Ik zie wel, zey de Heer van der Stel

dat 'er zeer veel in U Eerw. Redeneerins

25, dat voor die man zyn leven pleyt ;
maar ik wenschte, dat ik een middel zag
om hem te konnen redden : want schoon ik

al mogt voor hem zyn, alle de andre Le-
den zullen zeer waarschynelyk tegen hen

zyn.

Indien U Ed., zei ik, eenigsins voor
die man is, zo geloove ik, dat ik een mid-
del weete, om hem zekerlyk van de dood te

redden , een middel, dat in veel diergelyke
gevallen gebruykt is , en waar door de
Rechter buyten alle opspraak en swarig-
heid blyven zal.

En wat is dat : zeide zyn Ed., het
Lot, Ed. Heer, zeide ik , dat we

van veelen, die alle de dood verdiend heb-

ben , getrokken werd, maar waar van men

nogtans eenige begenadigen, hoewel zodanig
dat doen wil , dat men het aan 't Lot en aan

God, den bestierder des zelfs, overlaat.
om aan te wysen, wie van dezen in 't Le-

ven blyven zal.
Mag dat in zoo een geval geschieden,

daar men menschen voor zig heeft, die
alle de dood klaar verdiend hebben;
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waarom dan veel meer niet hier in deze
saak, waar in de Rechter ontrent de
schuld of onschuld van dezen man, nog ge¬

heel blind en onkundig , en daar bier maar
een doodschuldige is  Immers dit kan ik

UEd. (menschelyker wyse gesproken)
versekeren, ja durve daar voor als instaan,
dat, zoo U Ed., en de Raad, goedvinden
hem 't Lot te laten trekken , by het
Briefje ten Leven trekken zal.

De Heer Van der Stel , dit gehoora
hebbende, zeide: Myn Heer, dat middel

is goed , en ik zal den Raad bericht van

alles , en ook myn best doen, om de Leden
tot het in 't werk stellen van dit middel te
bewegen.

Dit nu wierd den 14 Juni 1710. in 't
werk gesteld, en Urbanus trok met een
zeer groote vrymoedigheid, en tot ver-
basing van den Rechter, het Briefje ten
Leven ; waar over hy my naderhand

hoorende , dat hy my dit middel tot
zyne redding schuldig was zeer ne-
drig quam danken. Ik gaf hem tot
ant woord : Dankt my hier voor niet.
maar God, die my dit ingegeven, die
den Rechter tot het gebruiken van dit mid-

del bewogen, en die vooral uw hand be¬
stierd heeft om het Briefje des Levens,

enen niet dat des Doods te trekken ,
laat deze groote genade u dienen , om hem
nu verder alle de dagen uwes levens daar
voor te danken , en om dit geval noit te
vergeten. Hy schreide van blydschap.
en viel voor my te voet (hoe zeer ik

ikhem opbeurde, en zei: Myn Heer
zal nooit vergeten God bier voor te dan-

enken , en myn zondig leven nog moer
ookmeer te beteren, maar ik zal uwer
eennoit vergeten, en U Eerw. altyd met

levendige dankhaarheid in myn herte my
voorstellen, aangesien U Eerw., naast God,
niet alleen de eenige behouder van myn le-
ven, maar ook die gene is , die door uwe
troost-redenen my zulken hopen te leven
dat ik al uyt myn gedagten gesteld
had gegeven heeft, dat ik, zedert U Eerw
vertrek , ik weet niet wat voor een blyd¬

schap en opbeuring van mynen verslagenen
Geest in my gevoeld heb, die my zeide, en

inblies, dat ik maar op God hoopen, en
hem ernstig bidden moest, en dat het mid-
del om my te redden, by God niet alleen,

maar ook by de menschen al was gevonden.
alzo t onmogelyk was, dat ik om deze
manslag, waar aan ik geen schuld had
sterven zou; en by de uytkomst heb ik ook

ondervonden , dat God myn hoope ver-
vuld, en myn ernstig Gebed verhoord beeft.
Ik kan U Eerw. wegens die dienst, my in
myne gevankenis , en by 't opgeven van
dit middel bewesen, het noit vergelden,

maar zal niet nalaten God , zoo lang ik
leve , voor uwen welstand te bidden; waar

me-

1710.
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mede hy zeer bewogen zynde, van Hongi-tocht na Boero, om het beroem- 1 10
my afscheide. de Meir daar ook te gaan sien. Wat

Ik heb hem naderhand op Batavia zyn Ed. daar van onntdekte, hebben wy
buyten ’t Kasteel nog eens zeer geval- reeds in de Beschryving van Boero aan-
lig ontmoet ; dog hy lag op den weg gehaald.
voor myne voeten, eer ik eens wist. In December begon zyn Ed. , van
wie hy was, alzoo ik dagt, dat hy lang Boero weergekomen, het Hoofd mer-
na ’t Vaderland vertrolken was; maar kelyk te verbeteren, en veel meer dan

hy betuygde my daar nogmaals zyn her- oit te voren te versterken ; en was met

telyke dankbaarheid, en zeide my, dat de Hollandsche Nieuwe Kerk nu al 20

hy zedert zich met de uyterste omsich verre gevorderd , dat zy half gedekt
WaS.tigheid na myne vermaningen gericht,

Voor de Voorpoort staat wel uyt-en dat God ook zyn goed voornemen
gezegend had. Ik antwoordde, dat ik gedrukt dat zy 1710. gebouwd is; dog

'tzeer verblyd was dit te hooren , maan- liep nog lang daar na aan, eer 21
de hem aan, om op dit regte spoor te klaar geraakt, en eer daar in de eerste

Prcdicatie gedaan is.blyven, en zey, dat dit het eenig mid
A°. 1711. den 24 Februari, quamdel was, om tydig zyne spoedige be¬

vordering, en eeuwig ook zynen wel- hier 't Schip Driebergen, den 26 het
Schip Bon, en op de zelve dag ook destand te bejagen. Ik versogt hem, da

hy my eens zou komen besoeken , dat Haringthuyn; met het eerste quam ook
de Indigo-maker, Abraham Westplate.hy beloofde te doen, nam daar op af-

Ontrent dezen tyd begon de Heerscheid; dog heb hem sedert niet meer Ao 17i1

EenLandvoogd ook een groote Nieuwegezien.
grooteSedert A°. 1707. had zyn Ed. ook l'huyn ontrent de voet van ’t Gebergt.
uvC

begonnen van den Olifant af houte Buy- van Soya, niet verre van de Rivier den T1y

22190sen diep onder de aarde te graven, om Olifant , aan te leggen , daar allerlen
leg't water op een verborgene wyse in't seldiame boomen in te planten , en op

Kasteel te brengen ; dog dat bleef dit dat stuk lands ook na by den Olifant een

jaar steken , alzo de Doorboorder der zeer schoon huys te bouwen.

boomen , en legger van deze Buysen, De Na¬De Nagel-Oegst had dit jaar tus
geloegstschen de 12  1300 bhaaren uytge-schielyk in een van die gegravene put
van ditten stortende, dood bleef ; ook was zyn leverd.
421

Ed. met dit werk nog maar half weg Het Orangkaja’s Feest wierd den 11
gekomen. Mey, en in de 3 volgende dagen ge-

De Nagel-Oegst was dit jaar niet geven.

heel groot en maar matig geweest. Den 6 Juni vertrokken de drie sche- Aard

pen van hier, en den 11 was 'er ’s nagts beving
Volgens opgave waren ’er ingewo¬ na half elf een wieging van ’t Aardryk,

of zagte Aardbeving na een sware slag-gen,
regen, zoo als die op hield, dog duur-Ponden.Bhaaren.
de niet boven een quartier uurs.

Aan’t Kasteel O349 Den 31 Augusti wierden alle de Pag-
ten , ook die van 't Hanen-vegten enOp Honimoa 9.333 de top-baan, verpagt.

Den 5 Scptember 1711. had men10Hila O SOploot

nagts tusschen 10en Iruuren diergely- van Wa-
Oma 203 O ken oploop van water, als men hier in ter-

myn tyd nog eens gehad heeft; dogLarike 40 385
dit duurde tot ’s morgens ten half ne

gen. Het liep in een half uur driemaal935 475
op en neder, en wel a voeten zeer schie-
lyk op, en spoelde twee huysen, en 2

Waar van in Schoonderloo 725 Bhaa kinderen in Hative weg. Alle de put-
ren, en 6 ponden , dog verder waren ten in Mardheika liepen droog. De

er in de andre twee schepen nog zo vee meeste loop was aan de Zuyd-zyde van
Nagelen geladen , dat de gansche over den inham geweest ; dog egter had
gave zofa bhaaren, en ettelyke ponder men ’er op de drie huysen ook van
beliep ; behalven nog 150 potten ge geweten; maar aan de Poka niet
confyte Nagelen; 1800 ponden Moer Men hoorde nog dien zelven dag, En Aard
nagelen voor Japan, en 1000 ponder dat 'er op Oma een sware Aardbevingheving

opOma,Coelit-Lawan. geweest was op den zelven tyd, als de op-
enz.Den 27 October, vertrok de Heer loop hier begonnen was. Ook was ’en

Van der Stel met 19 Coracora’s op de Aardbeving op Honimoa, en Noessa-
laoet,
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1720. laoet, en op beide die Eylanden , en
ook op Oma 13  14 maal, als ook aan

de Pas Baguwala , oploop van water
geweest.

Men hoorde kort daar na ook, datAls me-
de in er een zeer sware Aardbeving in Ban-

Banda. da op dien zelven tyd geweest was, dat
zekerlyk de Hoofd-oorsaak van dezen
oploop van het water zal geweest zyn.

Den 27 October, vertrok de Heer
Landvoogd weer op de Hongi-tocht.
op welke weinig faken van belang
varen voorgevallen , alzo nu alles over-

al in rust bleef.

Des Ao. 1712. ben ik met het Schip
Schry- Ouwerkerk , in Mey van hier ver-
vers ver-

trokken , en met myn huysgesin be-
trck van

houden voor Batavia, den 8 Juni, aan-hier Ao.
1712. gekomen; dog den 12 dito, op Son-

dag eerst aan Land gegaan, om dat de
363000 ponden Nagelen, die dit schip
inhad, 'er eerst uyt moesten zyn.

Ondertusschen heeft de Heer VanDe Hol¬

der Stel, de Hollandsche Kerk , dat
er een fraey steene gebouw was, vol-voltoyd

toyd ; in ’t welk den 13 November.
door den Heer Groenewout, de eerste

Precicatie is gedaan , waar in ook op
dien zelven dag Juffrouw Wilhelmin-
Heemskerk , behuwde Dogter van zyn
Ed., met Monsr. Carel Schulerus, Win-

getroud cnkelier, als 't cerste paar
waar in op den anuari, 713.

zyn Eerw Soon eerst gedoopt ge

lyk ook zyn Eerw. Beminde , uff.

Aana Theodora Costerus, allereerst in
die Kerk in die zelve maand begra-
ven 15.

Ontrent dezen tyd heeft de Heer
Van der Stel , ook zyn huys aan den
Olifant, wel ten eynde, en in staat ge-

tbragt; maar in dit jaar quam uyt
Vaderland op Batavia tyding, dathy

dien Thuyn, en ’t zelve Huys, wel
zoo lang zyn Ed. daar was zou mo-
gen gebruyken, maar dat het dan weer
ain de E. Maatschappy zou moeten
komen.

Ontrent dezen tyd is 'er cen Meer-
min in Amboina gevangen , van wel-
ke wy nader onder de Visschen van
Amboina schryven; en dierhalven zul-
len wy hier niets vorders daar af zeg-

Ook gaan wy veel andre saa-gen.

cen in dit en de vordere jaaren voor-
gevallen voor by, om dat wy uyt het
voorige genoegsaam sien konnen, wat
’er jaarlyks in deze Landvoogdy ge-
woonlyk voorvalt, en om dat wy best
oordeelen, het vordere, dat ons zou
mogen bekend zyn over te slaan.
Ook gaan wy voorby om van jaar tot
aar aan te wysen, wat Nagelen ’er ge-
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vallen , en van daar na Batavia ver- 17200
voerd zyn, om dat het klaaar genoeg
uyt het vorige te gissen is , vermits
men in ’t eerste jaar een groot, en in
t volgend een kleen gewasch door de

bank gehad heeft.
Na dezen tyd heeft de Heer Van De dood

van deder Stel, nog 8 jaaren hier geregeerd,
eer

en is , zonder dat 'er zedert veel
van der

aaken van belang voorgevallen zyn, Stel.
A. 172I.sen 13 October 1720., na een bestier

van 14 jaaren, 8 maanden , en 20 da-
gen overleden ; een bestier zo lang-
durig , dat daar van geen voorbeeld
myns wetens) in deze, of in eeni-
ge andere Landvoogdy te vinden ,
hoewel het in zich zelven (al was het

ook nog zoo wel) niet zeer te pry-
sen is, om dat het beter gekeurd word,
dat een Landvoogd maar drie of vier
aaren op eene plaats blyft, alzoo hy
er anders te veel magt krygt, en te
diep ingeworteld raakt , dat met ree-
den voor de ingesetenen niet heel goed
geoordeeld werd.

Zyn Ed. is in’t begin van Ao. 1721.De Heer
de3door den Bandasen Landvoogd Gabri

Heer Pieter Gabri, als 29 LandvoogdA 1721.
29steen Bestierder van Amboina vervan-
vand-

gen. voogd

hier.

De voornaamste werken, by de Heer
Van der Stel, in al die tyd gemaakt,

zyn deze geweest:

1. De verbetering van 't Huys des
Nerken

Landvoogds in ’t Kasteel , Ao van de

1707. en 1708. Heer van

der Stel,

2. Het Huys van den Opperkoop-
man aldaar, en de Hollandsche

Steene Kerk, Ao. 1708. begon-
nen.

3. Het Huys van den Capiteyn al-
daar , Ao 1708. begonnen, en
1709. voltoid.

4. De Oostzyde des Kasteels, en ’t
verdere daar in Ao. 1718 on-

dernomen , en de Hollandsche

Kerk , toen onder ’t dak ge-
bragt.

De vernieuwing van het Hoofd,5.
buiten ’t Kasteel van tyd tot
tyd , dog voor al 1710. zeer
verbeterd.

6. Een heerlyke Thuyn, en Huis,
aan den Olifant gemaakt, Ao.
1711. begonnen , dog na zyn
Ed. dood is dit alles weer by de
E. Maatschappy genaderd.

Nn 5. De
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De Heer

Gabri,
nader

beschre-

ven.
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7. De Hollandsche Kerk, Ae 1712. ken kan, dan alleen , dat ik wensche

dat Amboina onder zyne Regeeringvoltoid.
lang welvaaren en bloejen mag.

Na dat wy dus verre nu ook de we-Alle welke werken genoegzaam kon¬
reldlyke Saaken, van tyd tot tyd in Am-nen gezien worden, in een Tekeninc
boina voorgevallen, beschouwd hebben,van de platte grond der Stadt Amboina
zullen wy nu eens voor af een Lystdie zyn Ed. in den Jaare 1718. heeft
van de Bedienden van aansien , die opdoen maaken, en welke wy onder No
ieder jaar hier onder ider Landvoogd ge-XXX. A. hier byvoegen.
weest zyn, en daar na nog een bysondre
Lyst van ider soort van deze Bedien-Wat nu de Nieuwe Heer Land-
den (uytgenomen van de Predikantenvoogd hier verrichten zal, moet ons
die onder de saaken van den Godsdienst

de tyd leeren-
aangehaald werden) opgeven, om daarHy is een Heer, na myne gissing.
met eenen opslag te konnen zien, hoevan 34  35 jaaren , kort van gestal
lange ider der zelve clke bedieningte , sedig van gedrag, zonder dat ik
waargenomen heeft.verder van zyne bequaamheden spre

6
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ZEVENDE HOOFDSTUK.

LTST der Bedienden van aanzien in Amboina, van den be¬
ginne af, zo als zy yder jaar te zamen voorkomen.

Ao. 1605.
Lyft der 1e. Frederik Houtman, van Gouda, Landvoogd, en Bestierder.
Bedienden Deze quam hier Ao. 1605, en vertrok
van Aan-

2 Ao. 1611.
zien in

entteero
Ao. 1611.van den

beginne2e. Jasper Janssoon. Landvoogd en Bestierder.
af. Onder deze was nog geen Secretary.

Hy vertrok Ao. 1615.

Ao. 1615.
30. Adriaan Maartenssen Blok. Landvoogd en Bestierder.

Hy vertrok Ao. 1618, dog wierd Ao
1619. Extraordinaris Raad van India.

Artus Gysels. Opperkoopman, en Tweede.
Hen ik Steur. Kapiteyn.
Herman van Speult. 1e. Koopman,of Opperkoopman op Cam-

bello.

Ao. 1618.
4c. Herman van Speult. Luytenant, of Onderlandvoogd, en Bestier-

Hy wiert Ao. 1619. Raad Extraordi- der.
naris van India.

Artus Gysels. Opperkoopman, en Tweede.
Deze ging Ao. 1620. met 4 Ambonsche

Princen na Holland.

Ao. 1621.
Herman van Speult. Als voren.
Jan Joosten de Roey. Opperkoopman.
Kornelis de Meyer. Dito.

Jan Graswinkel. Dito.

Laurens de Marschaik. Dito.

Joseph Mostaart. Dito.

Ao. 1622. en 1623.
Herman van Speult. Landvoogd , Bestierder, en Commissaris

over Banda.
Jan Joosten de Roey. Opperkoopman, en Tweede.
Jan de Vogel. Kapiteyn.
Laurens de Marschalk. Als voren.
Picier Janssen van de Sanden. Opperkoopman op Loehoc. Ao. 1623.
Isaak de Bruyn. Fiscaal.

Ao. 162 5.
Herman van Speult. Landvoogd, Bestierder, en Commissaris,

vertrok dit jaar, den 18 July.
Jan van Gorkom.5e. Landvoogd en Bestierder.
Vertrok Ao. 1628. den 16 Juny.

Philip Lukassoon. Opperkoopman, en Tweede.
riCassiopyn. Kapiteyn.
Jan Dirkssoon. Fiscaal.

Nikolaas Meersman. Winkelier, Ao. 1627.

Ao. 1628.
6e Philip Lucassoon, van Middelburg. Landvoogd en Bestierder.
Nicolaas Meersman, van Dantzlk. Opperkoopman, en Tweede.

II. Deel van Amboina. Ja¬
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Opperkoopman, uyt Ternate dit jaar ge-Jakob Janssoon Patacka.

komen.
Kapiteyn.Gerard Westerman, van Dantzik.
Koopman, en Fiscaal.Joban Ottens.

en 1630.A°. 1629.
Hoofd op Loehoe¬De zelve; dog Patacka.

Ao.1631.
Landvoogd, en Bestierder, vertrok denPhilip Lukassoon.

23en May.
Landvoogd, Bestierder, en Extraordi-Artus Gysels.

naris Raad van India, quam hier den

24en Maart, en is den 23 May voor-
gesteld.

Opperkoopman, en Tweede.Evert Hulft.
Opperkoopman, vertrok den 17en Sep-Jakob Janssoon Patacka.

tember.

Kapiteyn.Gerard Westerman.
Opperkoopman, en Hoofd op Hitoe.Tymon Leenderdssoon Coppel.
Fiscaal, en Koopman; dog vervingopJoban Ottens, van Amsterdam.

Loehoe, Jakob Janssoon Patacka.
Ontfanger.Pieter de Goyer.
Fiscaal.Kornelis Willemssoon van Outhoorn.

Ao. 632.
Landvoogd, dito, dito.7. Artus Gysels.
Opperkoopman, en Tweede.Evert Hulft, van Amsterdam.

Gerard Westerman. Kapiteyn.
Opperkoopman en Hoofd op Honimox.Jan van de Voorde.

Opperkoopman, en Hoofd tot Hitoe,Timon Leenderdssoon Coppel
Dito, en Hoofd op Loehoe¬Johan Otiens

Oncanger.Pieter de Goyer.
Fiscaal.Kornelis Willemssoon van Outhoorn.

Ao. 1633.
Dito, dito, ditoArtus Gysels.

Opperkoopman, en TweedeEvert Hulft.

Kapiteyn.Gerard Westerman.

Jakob Janssoon Patacka. Opperkoopman, en Hoofd op Hitoe.
Opperkoopman, en Ontfanger.Pieter de Goyer

Dito, en Hoofd op Honimoa.Jan van de Voorde.

Opperkoopman, en Hoofd op Loehoe ver-Johan Ottens.
trok met de Heer van den Heuvel na

Ternate in commissie, alwaar hy 1634.
President wierd.

Kornelis Willemssoon van Outhoorn. Opperkoopman, en Hoofd op Larike.
FiscaalKornelis Faber

Geheimschryver.Maarten Romboutssoon.
Onderkoopman, en Hoofd tot Geriex-Wouter Seroyen.

Ao.1634.
Artus Gysels. Landvoogd, dito, dito, vertrok den 2en Juny
8e. Autoni van den Heuvel. Dito, dito, den 8en May voorgesteld.
Evert Hulft Opperkoopman, en Tweede.
Gerara Westerman. Kapiteyn.

Jakob Janssoon Patacka. Opperkoopman, en Hoofd op Hitoe-
Pieter de Goyer. Opperkoopman, en Ontfanger-
Jan van de Voorde Dito , op Honimoa.
Korzelis Willemssoon van Outhoorn. Dito, en Hoofd op Larike, ook voor een

tyd Geheimschryver.
FiscaalKornelis Faber.

KoopmanBaithasar Weyntgens
Geheimschryver.Maarten Romboutssoon.
Onderkoopman, en Hoofd tot Oerien;Wouter Seroyen.

dog
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dog dit Comptoir is geligt, en hy op
Hitoe Lama gelegt.

Abraham van der Plasse. Onderkoopman.

Ao. 1635.
Antoni van den Heuvel. Landvoogd, en bestierder; vertrok in May,

opontboden, en geligt door den Com¬
missaris Gysels.

9°. Joachim Roelofssoon van Deutecom. Dito, en dito.
Evert Hulft. Opperkoopman, en Tweede.
Gerard Westerman. Kapiteyn.
Jakob Janssoon Patacka. Opperkoopman, en Hoofd op Hitoe.
Pieter de Goyer.

Opperkoopman, en Ontfanger.
Jan van de Voorde. Dito, op Honimoa.
Kornelis Willemssoon van Outhoorn. Dito, en Hoofd op Larike.
Kornelis Faber. Fiscaal.
Wouter Seroyen. Onderkoopman, en Hoofd op Hitoe Lama.
Abraham van der Plasse. Koopman, vertrok na Banda-

Maarten Romboutssoon. Geheimschryver.

Ao. 1636.
Joachim Roelofssoon van Deutecom. Dito, en dito, als boven.
Evert Hulft Dito, en dito, vertrok dit jaar, dog stierf

in de Straat van Boeton.
Gerard Westerman. Kapitein.
Jacol Janssoon Patacka, vertrok na Bata. Dito, en Hoofd op Hitoe,

Pieter de Goyer. Dito, dito, Ontfanger.
Jan van de Voorde Dito, op Honimoa.

Kornelis Willemssoon van Outhoorn. Dito, en dito op Larike.
Kornelis Faber Fiscaal.

Jan Qutgerssoon, van Haarlem- Luitenant.
Wouter Seroyen. Onderkoopman, en Hoofd op Hitoe Lama.
Pieter Paulussoon. Onderkoopman, vermoord op Toela.
Maarten Romboutssoon. Dito, Secretaris van den Raad.

Ao. 1637.
Joachim Roelofssoon van Deutecom. Dito, als boven, vertrok 21 May.
100. Johan Ottens. Landvoogd, Bestierder, en Extraordine-

ris Raad. den 21 May.
Simon Jakobssoon Dompkens. Opperkoopman, en Tweede.
rerard Westerman. Kapiteyn.
Matthys de Meer van Rotterdam. Opperkoopman.
Kornelis Faber. Fiscaal.

Pieter de Goyer Opperkoopman, en Ontfanger, vertrok.
Jan van de Voorde. Opperkoopman, en Hoofd op Honimoa.
Kornelis Willemssoon van Outhoorn. Dito, en Hoofd op Larike.
Pieter Nuyts. Luitenant, en Hoofd op Honimoa.
Wouter Seroyen. Onderkoopman op Hitoe gelegt.
Adriaan van Lysveld. Onderkoopman, en Secretaris.
Walrave de Riviere. Luitenant.

Jan Outgers, alias, Njong Jan. Dito.

Jan Pays. Secretaris van den Landraad.

Ao. 1638.

Johan Ottens¬ Landvoogd, Bestierder, en Extraordinaris
Raad.

Simon Jacobssoon Dompkens. Opperkoopman, en Tweede.
Gerard Westerman Kapiteyn
Matthys de Meer. Opperkoopman.

Kornelis Faber. Fiscaal, vertrok.
Nikolaas Casembrood. Fiscaal, vertrok.
Bartholomeus Kanoy. Fiscaal

Jan van de Voorde. Opperkoopman, en Hoofd op Honimoa.
Vervangen door Nuyts.

Kornelis Willemssoon van Outhoorn. Dito, en dito op Larike.
A 2 Pii-
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Luitenant, en Hoofd op Honimoa.Pieter Nuyts.
Onderkoopman, en Hoofd op Hitoe.Wauter Seroyen
Dito, en GeheimschryverAdriaan van Lysveld.

Luitenant.Walrave de Riviere.
Dito.Jan Outgerssoon, alias, Njong Jan.
Geheimschryver van den Land-Raad.Jan Pays.

de zelve Leden en Bedienden.Van Ao. 1638 tot 1641 toe,

Ao. 1641.
Landvoogd, Bestierder, en ordinaris Raad.Johan Ottens.

Stierf den 14en Augusti dezes jaars.
Opperkoopman, en Tweede, tot den 14enSimon Wouterssoon Dompkens.

Augusti dat hy hier President wiert.
Onderkoopman,en Hoofd op Hitoe,Wouter Seroyen.
Kapiteyn, tot den 14en May dat stierf.Gerard Westerman.
Opperkoopman,en Hoofd op Larike, quamKornelis Willemssoon van Outhoorn.

aan ’t Kasteel.

Opperkoopman.Wybrant van Schagen.
Opperkoopman, en Fiscaal.Bartholomeus Kanoy, van Arnemuyden.
Kapitcyn-Luitenant.Johan Outgerssoon.
Luitenant, en Hoofd op Honimoa.

Pieter Nuyts.
Secretaris van den Land Raad.Jan Pays.
Secretaris van Justitie.Octavius Macquelin, van Antwergen.
Dito, van den politicquen Raad.Adriaan van Lysveld.

Ao. 1642.
Landvoogd, Bestierder, en ordinaris Raad,110. Antoni Caan.

van den 20en February tot den 13en
September dat vertrok.

Dito, dito, en Extraordinaris Raad, van12e. Gerard Demmer.
den 13en September zynde den 23en
Maart hier gekomen.

Opperkoopman, en TweedeSimon Jakobssoon Dompkens.
Dito, en Hoofd op Hitoe tot het einde vanen.Wouter Sero

April, dat als President na Ternate
vertrok.

Opperkoopman aan ’t Kasteel, en derdeAdriaan van der Burg.
Opperkoopman dezer Landvoogdy
alzo de 1e toen op Hila lag.

Opperkoopman en Hoofd op Hitoe; dogKornelis Willemssoon van Outhoorn.
ging in April na Hila als 10 Opper¬
koopman der Landvoogdy leggen.

Opperkoopman, en Winkelier, a 9og.Joannes van Alfen.
Dito, en Hoofd tot Larike.Wybrand van Schagen.
Fiscaal. Vertrok.

Bartholomeus Kanoy.
Fiscaal.

Matthys Proot.
Fiscaal.Octavius Macquelin.
Capiteyn-Luitenant, tot 't begin dezes jaars.Johan Qutgerssoon.
Luitenant.Jakob Verheiden.
Dito, en Hoofd tot Honimoa.Pieter Nuyts.
Bevelhebber der Schepen.Frans Leenderdssoon Valk.
Onderkoopman, en Hoofd op Manipa.Joannes Comans van Geertruydenberg
Dito, en Secretaris van Politie.Abrabam Fluweel.
Secretaris van den Land-Raad, tot nu toeJan Pays.

dat Hoekom van Hative wierd.
Secretaris van Justitie, wierd dit jaar Fiscaal.Octavius Macquelin.
Secretaris van Justitie.Dirk Groenhout.

Ao.1643
Als boven.Gerard Demmer.
Opperkoopman, en Tweede: vertrok deSimon Jakobssoon Dompkens.

jaar.

Kapiteyn.Johan Outgerssoon.
Opperkoopman, en Hoofd op Hitoe; dogKornelis Willemssoon van Outhoorn.

ver-
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van DelftAdriaan van der Burg,
Gerard Holscher.

Octavius Macquelin
Joannes van Alfen.
Jacob Voer.
Abraham Pittavin.

Pieter Nuyts.

Jakob Verheyden.
Simon Jakobssoon Cos, van Hoorn
Joannes Comans.
Wybrand Reinierssoon.
Abraham Fluweel.

Dirk Groenhout

Gerard Demmer

Kornelis Willemssoon van Outhoorn.

Adriaan van der Burg.
Gerard Holscher

Octavius Macquelin

Johan Qutgerssoon.
Abrabam Pittavin

Jakob Verheyden.
Steven Klaassoon Draver.

Simon Cos.

Joannes Comans.

Abrabam Fluweel.

Dirk Groenhout

Gerard Demmer

van Outhoorn.Kornelis Willemssoon,

Adriaan van der Burg

Octavius Macquelin.

Abrabam Pittavin

Jakob Verheyden.
Simon Cos.

Joannes Comans.
Abrabam Fluweel.

Gerard overmeyer

Gerard Demmer.

Johan van Suydwyk.

Kornelis Willemssoon van Outhoorn.

Adriaan van der Burg.
Jakob Verheyden.
Octavius Macquelin, van Antwergen

Abrabam Pittavin.

Steven Draver.

Gerard van der Kruycc
Simon Cos.

Abrabam Fluweel.

rtim

A

Ao.

Ae.

K E N.

ving Dompkens , blyvende op Hila-
Opperkoopman aan ’t Kasteel.
Dito, en Hoofd op Loehoe.
Fiscaal.

Opperkoopman,en Winkelier, stierfdit jaar.
Koopman,en Winkelier.
Koopman,en Hoofd tot Larike

Luitenant, en Hoofd op Honimoa; over¬
leden dit jaar.

Luitenant

Onderkoopman.

Dito, en Hoofd tot Manipa.
Bevelhebber

Dito, en Secretaris van den Politiquen Raad.
Dito van de Land-Raad.

Secretaris van Justitie.

1644
Als boven.

1e. Opperkoopman, en Hoofd op Hitae-
Dito aan ’t Kasteel.

Opperkoopman, en Hoofd op Loehoe;
dog vervangen door

Opperkoopman, en Hoofd op Loehoe-
Kapiteyn, stierf dit jaar.

Koopman, en Hoofd op Larike.
Luitenant.

Koopman.

Onderkoopman.
8 Dito.

Dito, en Secretaris van den Politiquen Raad.
Dito van Justitie.

1645
Als boven.

te. Opperkoopman, en Hoofd op Hitoe.
Dito aan ’t Kasteel.
Dito op Loehoe.

Fiscaal voor een tyd.
Luitenant.

Onderkoopman

Dito

Onderkoopman, en Secretaris van den Po-
liticquen Raad.

Dito van den Land-Raad.

Dito van Justitie.

Ao. 1646.
Dito, als boven.
Opperkoopman, en Hoofd op Hitoe, ver-

ving van Outhoorn.
Opperkoopman en Hoofd op Hila. Ver-

trok na Batavia.
Dito aan ’t Kasteel, dog overleden.

Kapiteyn.
Opperkoopman,en Hoofdop Loeboe, dogver-

vangen door van der Burg aan ’t Kasteel.
Fiscaal, Opperkoopman, en Hoofd op

Loehoe.

Fiscaal, voor een tyd.
Koopman, en Hoofd op Larike.
Onderkoopman.

Onderkoopman, en Secretaris van den Poli-
ticquen Raad.

Dito van den Land-Raad.
Ger-A 3
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Dito van Justitie.Gerard Overmeyer.

Ao. 1647
Als boven, vervangen den 4en, en vertrok-Gerard Demmer.

ken den 14en September
Landvoogd, en Bestierder, van den 14en130. Arnold de Vlaming van Outshoorn

September.

Opperkoopman, en Hoofd op Hitoe1e.Johan van Suydwyk.
stierf dit jaar, en was op Hitoe de laat-
ste 1e. Opperkoopman.

Opperkoopman, en Hoofd op Hitoe, dieAbrabam Pittavin.
nu 2e. Opperkoopman was, alzoo de

1' Opperkoopman nu aan ’t Kasteel lag.
Kapiteyn.Jakob Verheyden.
10. Opperkoopman in Suyduyyks plaats,

Octavius Macquelin.
dog nu aan ’t Kasteel, en tweede de-
zer Landvoogdy.

Fiscaal 1647. voor een tyd.Simon Cos.
Koopman, Fiscaal, en Winkelier.

Jakob Voer.
Koopman,en Hoofd tot Larike.Gerard van der Kruyce.
Opperkoopman, en Hoofd op Loehoe.Simon Cos.
Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.Dirk Geldorp, van Haarlem-
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Abrabam Fluweel.
Raad, vertrok.

Dito, en Secretaris van den Politicquen
Barent Zeeuw-

Raad.
Dito van den Land-Raad.

Onderkoopman, en Secretaris van Justitie.Gerard overmeyer,

Ao. 1648.
Als boven.van OutshoornArnold de Vlaming
Opperkoopman, en Tweede aan’t Kasteel.Octavius Macquelin
Opperkoopman,en Hoofd op Hitoe; dogAbrabam Pittavin.

over valsch nagelwegen afgezet; en
uit genade nog Winkelier gemaakt,
vervangen door Voer-

Opperkoopman, Fiscaal, en Winkelier,Jakob Voer.
geplaatst op Hila als Hoofd.

Dito, en Negotie-Boekhouder.Windrig Kieft.
Kapiteyn.Jakob Verheyden.
Fiscaal, in Voers plaats.Jan van den Briel.
Opperkoopman, en Hoofd op Loehoe.Simon Cos.
Dito, en Hoofd op Cambello.Marinus Brand.
Opperkoopman, en vervanger van Ma-Barent Zeeuw, van Amsterdam.

rinus Brand, Hoofd op Cambello.

Kapiteyn, en Hoofd op Honimoa.Vincent Gysbert van Moerlag.
Koopman op Haroeko.Gerard van der Kruyce.
Koopman, en Winkelier in PittavinsSalomon Reinierssoon.

laats.

Soldy-Boekhouder, en dit jaar nog Secre-Dirk Geldorp.
taris van Politie, en Hoofd op Am-
blauw.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.Pieter Riks.
Wierd Secretaris van den Politicquen Raad.Jakob Noppe.

Secretaris van de Justitie.Gerard overmeyer

Ao.1649
Als boven, en Extraordinaris Raad.Arnold de Vlaming van Outshoorn.
Opperkoopman, en Tweede, dit jaar ver-Octavius Macquelin.

vangen, en over valsche dingen afgezet
Opperkoopman, en Hoofd op Hitoe, ver-Jakob Voer.

trok dit jaar.
Kapiteyn.Jakob Verheyden.
Fiscaal.Jan van den Briel.
Dito in van den Briels plaats.Jakob Noppe , dit jaar eenigen tyd. Si-
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Simon Cos.

Salomon Reynierssoon.
Windrig Kieft.
Abrabam Pittavin.

Kornelis van Adrichem.
Gerard van der Kruyce.
Barent Zeeuw.
Viucent Gysbert van Moerlag
Kornelis Hauw.

Gerard Overmeyer.

Kornelis Hauw.

Jakob Noppe van Kortryk.
Pieter Riks.

Dirk Geldorp.

Ao.
Arnold de Vlaming van Outshoorn.

Hy vertrok den 21 Augusti dezes jaars
na Batavia en quam den 23 Decem-
ber weer herwaards, vertrekkende
eerst na Ternate, om den opstand van
den Prins Manilba.

Simon Cos.

Jakob Voer.

Jakob Verheyden.

Salomon Reinierssoon.

Barent Zeeuw

Vincent Gysbert van Moerlag.
Jan van den Briel.

Kornelis van Adrichem-

Gerard van der Kruyce

Kornelis Hauw van Vlissingen.

Jacobus Manteau.

Marcus de Roy.

Gerard Bonser-
Pieter Riks.

Jacob Noppe.

Arnold de Vlaming van Outs hoorn.

14°. Willem Verbeck.

Siman Cos.

Jakob Verheiden.

Barent Zeeuw.

Vincent Gysbert van Moerlag

Jan van den Briel.

K E N.

Opperkoopman, en Hoofd op Loehoe. Ver-
trok na Batavia.

Dito, en Dito, in plaats van Cos.

Dito, en Negotie-Boelhouder.
Opperkoopman, en Winkelier; dog afge¬

zet, en op nieuw gevonnist ter order
haarer Edelbeden

Koopman, en Winkelier.
Koopman, en Hoofd op Haroeko.

Opperkoopman, en Hoofd op Cambello.
Kapiteyn, en Hoofd op Honimoa
Secretaris van den Politiquen Raad.
Onderkoopman, en Secretaris van Politie,

overleden.

Secretaris van Justitie geworden.
Secretaris van den Politicquen Raad.

Dito, en Soldy-Boekhouder

Van Hoofd op Amblauw, Soldaat.
Secretaris van den Land-Raad.

1650.

Ordinaris Raad , Superintendent, Commis-
saris, Zeevoogd, en Veldoverste.

Opperkoopman, en Tweede, van Bata-
via gekomen, en Gezaghebber

dit jaar weder van Bata-Opperkoopman,

via gekomen.

Kapiteyn.
Opperkoopman, en Hoofd op Loehoe, dit

jaar overleden.

Dito, en Hoofd op Cambello ; dog nu op
Loehoe.

Kapiteyn, en Hoofd op Honimoa.
Fiscaal.

Koopman, en Winkelier.
Koopman, en Hoofd op Larike
Secretaris van den Politicquen Raad, kor-

ten tyd.
Dito.

Secretaris van den Landraad.

Onderkoopman, en Hoofd op Manipa.
Dito, en Soldy-Boekhouder.
Secretaris van den Politicquen Raad, dog

wierd dit jaar Hoofd op Cambello.

Ae 1651

Als boven.
Landvoogd, Bestierder, en Extraordi-

naris Raad, van den 27 April, was
den sen February met ’t jagt de Leeu-
werk gekomen.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Opperkoopman, en Hoofd op Loehoe,
wierd blind, en was hier de laatste-

Kapiteyn, en Hoofd op Honimoa; dog
ging van hier na Cambello, wierd ge-
quetst, vertrok na Batavia, vervan-

gen op Cambello door Weber
Als boven.
Fiscaal, vervangen door Voer, alzo ver-

trok. Ja¬
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Jakob Voer. Koopman, en Fiscaal.
Herman van Outhoorn. Kapiteyn-Luitenant op Lessidi.
Gerard van der Kruyce. Koopman, en Hoofd op Larike.
Kornelis van Adrichem. Dito, en Winkelier, overleden.
Melchior Thomassoon. Dito, en Winkelier.

Kapiteyn-Luitenant, onlangs uit TernateKornelis Danen.

gekomen, lag eenigen tyd op Haroeko.
Livinus Bor. Onderkoopman, en Secretaris van den Po-

litiquen Raad.

Luitenant, en Hoofd op Cambello 11eKlaas Rimbach.
Maart vermoord op Erang.

Onderkoopman, en Secretaris van Justitie.Jakobus Manteau.
Dito, en Hoofd op Manipa, vermoord.Gerard Bonser.
Dito, en Soldy-Boel-houder.Pieter Riks.
Secretaris van den Land-Raad.Marcus de Roy.

A°. 1652.

Arnold de Vlaming van Outshoorn. Als boven, quam dit jaar van Batavia

8 February met Koning Mandarsjab.
Landvoogd, en BestierderWillem Verbeck.
Opperkoopman, en Tweede.Simon Cos.

Majoor.Jan van Lingen.
Dito.Jakob Verbeyden.

deNicolaas van der Cappen, quam met Spperkoopman, en Hoofd tot Hitoe, en
Vlaming van Batavia. dit van Winkelier dit jaar geworden,

Barent Zeeuw- Opperkoopman.
Vincent Gysbert van Moerlag. Kapiteyn, en Hoofd tot Honimoa, ver-

trok dit jaar.

Kornelis Danen. Kapiteyn-Luitenant, en Hoofd op Honi-
mod.

Jakob Voer. Winkelier en Fiscaal, vertrok: vervan-
gen in beide deze ampten door van derNicolaas van der Cappen.

Voor cen Cappen; dog hy stierf op Batavia.Jan Oetgens van Waveren
tyd na VoerKornelis Hauw.

Fiscaals.Jacobus Manteax.

Pieter Riks

Livinus Bor. Secretaris van den Politicquen Raad.
Gerard van der Kruyce. Koopman, en Hoofd op Larike.
Herman van Outhoorn. Kapiteyn-Luitenant.

Pieter Riks. Soldy-Boekhouder.
Luitenant.Laurens Keller.

Frans Male. Luitenant.

Melchior Thomassoon. Onderkoopman, en Winkelier.
Warnar Curtenius. Vaandrig, en op Haroeko Hoofd.
Jacob Manteau, van Poorivliet. Onderkoopman, en Secretaris van Justitie.
Marcus de Roy. Secretaris des Land-Raads.

1653.Ao
Arnold de Vlaming van Outhoorn. Als voren, vertrok na Batavia, en quam

den 8 November weer herwaards.
Willem Verbeck. Als boven.
Simon Cos. Opperkoopman, en Tweede.
Jakob Verheyden. Majoor.

Francois de Knibbere. Opperkoopman,Fiscaal, en Cassier, eerst
uit Teanate gekomen.

Nicolaas van der Cappen. Opperkoopman, en Hoofd op Hitoe.
Barent Zeeuw. Opperkoopman.
Kornelis Danen. Koopman, en Hoofd op Honimoa.
Gerard van der Kruice. Koopman, en Hoofd op Larike, afgezet.
Herman van Outhoorn. Kapiteyn-Luitenant.
Livinus Bor. Secretaris van den Politicquen Raad.
Pieter Riks. Soldy-Boekhouder.
PriGodschalk. Luitenant, stierf in September.

Melchior Thomassoon. Onderkoopman, en Winkelier.
Frans Male. Luitenant.

War-
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Vaandrig, op Haroeko Hoofd.Warnar Curtenius.

Onderkoopman, en WinkelierMelchior Thomassoon.
Dito.Diderik van Reinesteyn.
Secretaris van den Land-Raad.Marcus de Roy.
Secretaris van Justitie.Jacob Manteau.

Ao. 1654.
Als boven, en nu ook Landvoogd en Be-15e. Arnold de Vlaming van Outshoorn.

stierder.

Als boven, dog den aen May vertrokken.Willem Verbeek.
President in September.Simon Cos.

Majoor, vertrok zgen Febr. wiert HoofdJakob Verheyden.
op Solor,daar 1655. stierf.

Opperkoopman.Barent Zeeuw.
Bevelhebber.Gerard Roos.

Kapiteyn-Luitenant.Herman van Outhoorn.
Koopman, en Fiscaal.Abrabam Umbgroeve.
Opperkoopman, Fiscaal, Cassier, afgezet,Francois de Knibbere.

en door twee Assistenten gelaarst.
Nicolaas van der Cappen. Als boven, op Hila, vertrok als tweede

na Ternate.

Henrik de Vries Opperkoopman, en Hoofd op Hitoe.
Koopman op Honimoa.Kornelis Danen.

Livinus Bor. Secretaris van den Politicquen Raad , ver-
trok dit jaar.

Luitenant.Laurens Keller.

Jacobus Manteau. Secretaris van Justitie, overleden.
Winkelier.Gerard Meyer

Frans Male. Luitenant.
Warnar Curtenius. Vaandrig, en Hoofd op Haroeko.

Koopman.Kornelis Adrichem.

Kornelis van der Linden. Dito, en Soldy-Boekhouder.
Secretaris van den Land-Raad.Marcus de Roy.
Onderkoopman, en Secretaris van Justitie.Gerard Vogelpoot.

1655.

Als boven, vertrok den 29en February naArnold de Vlaming van Qutshoorn.
Batavia.

PresidentSimon Cos.

Opperkoopman, vertrok denJohan van Hammen. 31en May,
wert vervangen door Cos

Dito, en Hoofd op Hitoe.Henrik de Vries.

OpperkoopmanBarent Zeeuw-

Kornelis Danen. Koopman, en Hoofd van Honimoa.
(apitcyn-LuitenantHerman van Outhoorn.

Onderkoopman, en Hoofd op Larike.Everd van Hoorn.

Koopman, en Secretaris van den Folitic-Livinus Bor.
quen Raad, dit jaar gekomen.

Luitenant van Assahoedi, gequetst, stierfFrans Male.
den 29en July.

Vaandrig, op Haroeko Hoofd.Warnar Curtenius.
Koopman, en Soldy-BoekhouderKornelis van der Linden. ook

3Winkelier.
Secretaris van den Land-Raad.Marcus de Roy.

Secretaris van Justitie.Gerard Vogelpoot.

1656.

Als voren; won doe 5o0. gl. ter maand,Arnold de Vlaming van Outshoorn.
vertrok over Timor.

Landvoogd, en Bestierder, in May geko¬160. Jacob Hustaart, van Amsterdam.
men, won 250. gl.

Opperkoopman, en Tweede, won 120.Simon Cos.
gl. 31 Maart vertrokken na Ternate.

Opperkoopman.Barent Zeeuw.

Evert Janssoon Buys, van Hoorn. Opperkoopman, en Tweede.
B Kor-
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Kornelis Danen. Koopman, en Hoofd op Honimoa.
Abrabam Umbgroeve , uyt de Betuwe . Koopman, en Fiscaal.

Kornelis van der Linden. Koopman, en Soldy-Boekhouder, over-
leden den 25en January.

Dito, en Winkelier, overseden den 6enHenrik de Vries, van Amsterdam-
November.

Pieter de Graaf. Koopman, en Soldy-Bockhouder; wiert
Winkelicr 6 Novemb.

Everd van Hoorn, van dito. Onderkoopman,en Hoofd op Hitoe-
Dito, en Soldy-Bockhouder, wiert Sol-Thomas van Orien, van dito.

daat gemaakt.
Assistent, Soldy-Boekhouder, in Nov-Andries Amberger, van Neurenberg.
(Onderkoopman, in May vertrokken.Francois Reimerssoon, van dito.

SOnderkoopman, vertrokken.Francois de Knibbere, van Gent.

Onderkoopman, vertrokken.Dirk Berkmun, van Amsterdam.
nderkoopman (vernedert zynde) en Secre-Livinus Bor.

taris van den Politicquen Ruad, vertrok
dit jaar over Timor na Batavia, in April.

Onderkoopman, en Secretaris van den Po-Abrabam Verspreet, van Antwergen.
liticquen Raad.

Voor een korten tyd Secretaris van denKornelis House,
Politicquen Raad.

Warnar Curtenius. Vaandrig, en op Haroeko Hoofd.
Larike.

Marcus de Roy. Secretaris van den Land-Raad.

Gerard Vogelpoot. Secretaris van Justitie.

1657.Ao.
Jacob Hustaart. (Als boven.

Evert Buys. Opperkoopman, en Tweede, is ver-
trokken, en den zoen Septemb. over¬
leden.

Antoni van Voorst. Opperkoopman, en Tweede.
Barent Zeeuw. Opperkoopman, overleden 28 May.
Willem Maatsuyker Koopman.van Amsterdam.
Kornelis Danen. Koopman en Hoofd op Honimoa, over-

leden den 6 October.
Everd van Hoorn. Dito, en dito op Hitoe.
Anraham Umbgroeve. Koopman op Honimoa.
Jurriaan Rumpbius. Onderkoopman, en Hoofd op Larike.
Pieter de Graaf, vanVlissingen. Koopman, en Winkelier-
Thomas van Orten. Weer hersteld als Onderkoopman, en Sol-

dy-Boekhouder, op den 1e October.
Andries Amberger. Assistent, Soldy Bockhouder, werd vry

den 9 January.
Abraham Verspreet. Onderkoopman, en Secretaris van den Po-

liticquen Raad, ook na den 6 October
Fiscaal.

Warnar Curtenius Vaandrig, en Hoofd op Haroeko. Ver-
trok nu.

Wouter Janssoon. Vaandrig op dito.
Marcus de Roy. Secretaris van den Land-Raad.
Gerard Vogelpoot. Dito van Jusiitie.

Ao. 1658.

Jacob Hustaart. Als boven.
Antoni van Voorst. Opperkoopman, en Tweede.
Paulus Andriessoon Visscher, van Rintsberg. Kapiteyn.

Willem Maatsuyker. Koopman, en Hoofd op Hitoe.
Pieter de Graaf Dito, en Soldy-Boekhouder.
Abraham Umbgroeve. Dito, en Hoofd op Honimoa.
Everd van Hoorn. Dito, en Hoofd op Hiioe, vertrokken

den 28 February.
Jurriaan Rumphius,van Hanau- Onderkoopman, en Hoofd op Larike.
Abraham Verspreet. Dito, en Fiscaal.

Wou-
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Vaandrig, en Hoofd op Harocko, vertrok.Wouter Janssoon.
Onderkoopman, en Hoofd op Haroeko.van Delft.Adriaan van Lier

Dito, en Soldy-Boekhouder, overledenThomas van Orten, van Amsterdam.
Maayt.

Dito, en Secretaris van den PoliticquenMichiel van Parys.
Raad.

Dito, en Winkelier.Mattheus Berkman, van Amsterdam.
Dito, en Secretaris van den Land-Raad.Marcus de Roy, van Kilang.
Dito, en dito van de Hitoeësen.Imam Abdul.
Dito, en Dispensier, overleden den 23enJacob Zegerssoon.

Juny
Dito, en Secretaris van Justitie.Gerard Vogelpoot.

1659.A.

Als boven.Jacob Hustaart.
Opperkoopman, en Tweede.Antoni van Voorst

Kapiteyn.VPaulus Andriessoon isscer
Koopman, en Hoofd op Hitoe.Willem Maatsuyker.

Dito, en dito op Honimoa.Abraham Umbgroeve.

Pieter de Graaf. Dito, en Soldy-Boekhouder

Abrabam Verspreet. Onder dito, en Fiscaal.

Dito, en Hoofd op Larike.Jurriaan Rumphius.
Dito, en dito op Haroeko.Adriaan van Lier.

PoliticquenDito, en Secretaris van denWillem van Zyl, van Vianen.
Raad

Dito, en WinkelierMattheus Berkman.

Dito, en Secretaris van de Land-Raad.Philip Du Pree.
Dito, en dito der Hitoeësen.Imam Abdul.
Dito, en dito van de Justitie.Gerard Vogelpoot
Hoofd op Loehoe.Jan Arendssoon van Breadfort.

Ao. 1660.

Als boven.Jacob Hustaart.
Opperkoopman, en Tweede.Antoni van Voorst.
Kapiteyn.Paulus Andriessoon Visscher
Koopman, en Hoofd op Hitoe, vertrokWillem Maatsuyker

den 3oen December

Dito, en Hoofd op Honima, overledenAbraham Umbgroeve.
den 13 Novemb.

Dito, en Soldy-Boekhouder.Pieter de Graaf

Dito, Fiscaal, en Hoofd op Honimoa.Abraham Verspreet.

Onder dito, en dito op Httoe.Jurriaan Rumpbius.
Adriaan van Lier. Dito, en dito op Haroeko, ging af-

Dito, en Secretaris van den PoliticquenWillem van Zyll.

Raad.
Dito, en dito van de Land-Raad.Philip du Prse.
Dito, en dito der Hitoeësen.Imam Abdul.

van Amsterdam. Assistent, en Hoofd op Haroeko.Abrabam Rodrigos

Onderkoopman, en Winkelier.Mattheus Berkman.

Dito, en Secretaris van de JustitieGerard Vogelpoot

1661.Ao.

Als boven.Jacob Hustaart.
Opperkoopman, en Tweede, vertrok denAntoni van Voorst.

30en Juny.
Koopman, en Tweede.Antoni Hurdt van Middelburg
Kapiteyn.Paulus Andriessoon Visscher.

Koopman, en Soldy-Boekhouder, denPieter de Graaf.
30 April vertrokken.

Dito, en Hoofd op Honimoa, vertrok denAbraham Verspreet.
15 May.

Onder dite, en Hoofd op Hitoe-Jurriaan Rumphius.

Mattheus Berkman. Dito, Fiscaal, en Secretaris van den Poli-
ticquen Raad.

Joannes de Cater, van Middelburg. Dito, en Soldy-Boekhouder.
B 2 Adriaan
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Adriaan van Lier. Dito, en Winkelier-

Assistent, en Hoofd op Haroeko, overle-Abraham Rodrigos.
den 11 July.

Onderkoopman, en Hoofd op Haroeko.Wiliem van Zyll.
Dito, en Secretaris van de Land-Raad.Philip du Pree.

Dito, en dito der Hitoeesen.Imam Abdul.
Dito, en dito van de Justitie.Gerard Vogelpoot.
Larike open.

Ao. 1662.
Als boven, vertrok den 30 Juny.Jacob Hustaart,
Landvoogd, Bestierder, en Extraordinaris170. Simon Cos.

Raad, quam in Juny.
Koopman, en Tweede, vertrok na Bands.Antoni Hurdt.

Kapiteyn.Paulus Andriessoon Visscher.
Koopman, en Hoofd op Hitoe.Jurriaan Rumpbius.
Dito, en Fiscaal, en eenige tyd Secreta-Mattheus Berkman.

ris van den Raad.

Dito, en WinkelierPieter de Graaf.
Onder dito, en Hoofd op Haroeko.-Willem van Zyll.
Dito, en dito op Honimoa.Adriaan van Lier

Dito, en dito op Larike.Sybrand Abbema, van Vianen.
Dito, en Soldy-Boekhouder, overledenJoannes de Cater.

den 9 April.

Dito, en Soldy-Boekhouder, afgezet 13Nicolaas Spiering
December

Philip du Pree. Dito, en Secretaris van de Land-Raad.
Dito, en dito der Hitoeesen, 31 MaartImam Abdul.

afgezet.
Bockhouder, en Soldy-Boekhouder.Jan van Ooth, van Rotterdam.
Onderkoopman, en Secretaris van Justi-Gerard Vogelpoot.

tie; dog vooreen tyd ook van den Po-
liticquen Raad.

Dito, en Secretaris van dito Raad.Daniel van den Bolk, van Vianen.

Ao. X,

Als boven.Simon Cos
Antoni van Voorst. Opperkoopman, en Tweede, vertrok.

van Gorcum. Koopman,en Twecde.Maximiliaan deJong

Kapiteyn.sscher.Paulus Andriessoon
Dito, en Hoofd op Hitoe.Jurriaan Rumpbius.
Dito, en WinkelierPieter de Graaf.

Onder dito, en Hoofd op Honimoa.Adriaan van Lier.
Mattheus Berkman. Dito, en Fiscaal.

Dito, en Hoofd op Haroeko.Willem van Zyll.

Sybrand Abbema. Dito, en dito op Larike, vertrok 31
July.

Dito, en dito op Larike.Pieter Janssoon, van Beerlaar.

Daniel van den Bolk. Dito, en Secretaris van den Politicquen
Raad.

Gerard Vogelpoot. Dito, en dito van de Justitie.
Philip du Pree. Dito, en dito van de Land-Raad.

Jan van Ooth. Boekhouder, en Soldy-Boekhouder.
Livinus Bor. Luitenant.

Ao.1664
Simon Cos. Als boven overleden den 4 February.
18e. Joban van Dam, van Utregt Landvoogd, Bestierder, en Extraordinaris

Raad, quam in February met ’t Jacht
ter Veer.

Maxmiliaan de Jong. re. Koopman, en Tweede.
Paulus Andriessoon Visser Kapiteyn.

Koopman, en Hoofd op Hitoe-Jurriaan Rumphius.

Onderkoopman, en dito op Honimoa, af-Adriaan van Lier.

gezet in Maart.
Pie-
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Pieter de Graaf.

Daniel van den Bolk.

Mattheus Berkman.

Willem van zyll.

Frederik Abbema, van Vianen.
Pieter Janssoon.

Gerard Vogelpoot.

Michiel Cherpbier.

Livinus Bor.

Philip du Pree.
Jan van Ooth.

Ao.
Johan van Dam.

Maxmiliaan de Jong
Paulus Andriessoon Visscer.
Jurriaan Rumpbius.

Gerard van Voorburg van ’s Gravenhage.
Daniel van den Bolk.

Mattheus Berkman.

Willem van Zyll.
Livinus Bor.

Pieter Janssoon.

Hans Paul Rauscher van Neurenberg.
Adriaan van Lier.

Frederik Abbema.

Jan van Ooth.

Philip du Prec-

Jacob de Jong, van Gorcum.
Adriaan de Wit.

19e. Pieter Marville.

Maxmiliaan de Jong.

Paulus Andriessoon V sscher.
Jurriaan Rumpbius.

Adriaan van Lier.

Willem van Zyll.
Gerard van Voorburg.
Daniel van den Bolk.

Pieter Janssoon.

Hans Paul Rauscher.

Jan Clement, van Middelburg.
Jacob de Jong.

Philip du Pree.

Jan van Ooth.

Adriaan de Wit.

Ao.

KEN. 3
Koopman, en Hoofd op Honimoa in Maart,

dog den 24 May overleden.
Onder dito, en Secretaris van den Politic-

quen Raad, dog na May Hoofd van
Honimoa

Dito, en Fiscaal.

Dito, en Hoofd op Haroeko.
Assistent, en Winkelier.

Onderkoopman, en Hoofd van Larike.
Dito, en Secretaris van Justitie, overleden

5 Augusti.

Assistent, en Secretaris van den Politiquen
Raad voor eenige maanden, en van
Justitie.

Onderkoopman, en Secretaris van den
Politicquen Raad.

Dito, en dito van de Land-Raad.

Boekhouder, en Soldy-Boekhouder.

1665.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.
Koopman, en Hoofd op Hitoe.
Dito.

Onder dito, en Hoofd op Honimoa.

Dito, en Fiscaal, vertrok den 30 April.
Dito, en Fiscaal.

Dito, en Secretaris van den Politicquen
Raad, anderhalf maand Fiscaal, Vry-

man, en vervangen door van Zyll.
Dito, en Hoofd op Larike.

Assistent, en Hoofd op Haroeko.

Onderkoopman, en Winkelier.
Assistent, en Winkelier vertrok.
Boekhouder, en Soldy-Boekhouder.
Onderkoopman, en Secretaris van de Land-

Raad.

Assistent, en dito van den Politicquen Raad.
Dito, en dito van Justitie.

1666.

Landvoogd, en Bestierder.
Spperkoopman, en Tweede vertrok 3oe-

April.

Kapiteyn.
Koopman, en Hoofd op Hitoe.
Dito, Winkelier, en Hoofd op Honimoa.
Dito, en Fiscaal.

Dito, en Soldy-Boekhouder.

Dito, en Hoofd op Honimoa. 29 July af-
gezet.

Onder dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Hoofd op Haroeko, afgezet, en
geboeid.

Assistent, en Hoofd op Haroeko.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Onderkoopman, en dito van den Land-
Raad.

Boekhouder, Dispensier, en Winkelier,
in van Liers plaats.

Assistent, en Secretaris van Justitie-

Pie-B 3
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Ao. 1667.
Pieter Marville. Als boven, overleden den toen April.

Antoni Hurdt. Opperkoopman, en Tweede, en Gezag
hebber.

Paulus Andriessoon Visscher. Kapiteyn.
Jurriaan Rumpbius. Koopman, en Hoofd op Hitoe.
Adriaan van Lier. Dito, en dito op Honimoa.
Gerard van Voorburg. Dito, en Winkelier.

Willem van Zyll. Dito, en Fiscaal.
Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.Joannes Moris, van Amsterdam.

Pieter Janssoon. Dito, en Hoofd tot Larike.
Dito, en Winkelier, overleden 25 Maart.Jan van der Ooth.

Assistent, en Hoofd op Haroeko.Jan Clement.

Dito, en Secretaris van den PoliticquenJacob de Jong.
Raad.

Philip du Prec. Onderkoopman, en dito van de Land-
Raad.

Adriaan de Wit. Assistent, en dito van Justitie.

Ao. 1668.
Antoni Hurdt. Opperkoopman, en Gezaghebber.

Kapiteyn, vertrok.Paulus Andriessoon Visscher.
Pierre du Pon. Kapiteyn.

Jurriaan Rumpbius. Koopman, en Hoofd op Hitoe.
Adriaan van Lier. Dito en dito op Honimoa.
Willem van Zyll. Dito, en Fiscaal.
Gerard van Voorburg. Dito, en Winkelier.
Joannes Moris. Onder dito, en Soldy-Boekhouder.
Pieter Janssoon. Dito, en Hoofd op Larike, overleden

14en January.
Dito, en dito op Larike.Jacobus van Nes, van Rotterdam.
Assistent, en dito op Haroeko.Jan Clement.

Jacob de Jong. Dito, en Secretaris van den Politicquen
Raad.

Philip du Pree- Dito, en dito van den Land-Raad.
Adriaan de Wit. Assistent, en dito van de Justitie.

Ao 1669.
20c. Jacob Cops, van Delfshaven. Landvoogd, Bestierder en Extraordina-

ris Raad, quam met Kleverskerken in
Maart.

Antoni Hurdt. Opperkoopman, en Tweede, vertrok.
Kornelis Francx, van Amsterdam- Dito en dito.

Pierre du Pon. Kapiteyn.
Jurriaan Rumphius. Koopman, en Hoofd op Hitoe,
Adriaan van Lier. Dito, en dito op Honimoa-
Willem van Zyll. Dito, en Fiscaal.

Gerard van Voorburg. Dito, en Winkelier
Joannes Moris. Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Jacobus van Nes. Dito, en Hoofd op Larike.
Jan Clement. Assistent, en dito op Haroeko.
Jacob de Jong. Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.
Philip du Pree. Onderkoopman, en dito van de Land-

Raad.
Joannes Cops, van Amsterdam. Assistent, en dito van de Justitie.

Ao. 1670.
Jacob Cops. Als boven.
Korzelis Francx. Opperkoopman, en Tweede.
Pierre du Pon. Kapiteyn, vertrok.
Jurriaan Rumphius. Koopman.
Willem van zyll. Dito, en Hoofd op Hitoe-
Adriaan van Lier. Dito, en dito op Honimoc.

Ger-
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Gerard van Voorburg.
Joannes Moris.

Jacob van Nes.

Joannes Cops
Frederik Druif, van Enkhuizen.
Pieter de Cok, van Ter Vere.
Reinier Praat, van Vlissingen.

Jacob de Jong.

Philip du Prec
Joannes Basting,van Middelburg.

Jacob Cops.
Kornelis Francx.

Jan de Vogel, van Rochel.
Christiaan Bulk.

Jurriaan Rumpbius

Willem van Zyll.

Adriaan van Lier

Grerard van Voorburg.
Pieter de Kok.

Joannes Moris.

Reinier Praat.

Jacob de Jong.

Philip du Pree.
Hans Paul Rauscher.
Joannes Cops.

Joannes Basting

Jacob Cops.

Antoni Hurdt.

Jan de Vogel.
Christiaan Bulk.

Jurriaan Rumpbius.

Willem van Zyll.

Adriaan van Lier.
Pieter de Cok.

Gerard van Voorburg.
Joannes Moris.

Jacob de Jong.

van HamburgAntoni Erbard,

Philip du Pree.

Hans Paul Rauscher.
Reinier Praat.

Joannes Cops.

Joannes Basting.

Antoni Hurdt.

Jan de Vogel.
Cbristiaan Bulk.

Jurriaan Rumpbius.
Willem van Zyll.

Adriaan van Lier.

Pieter de Cok.

Gerard van Voorburg.

Ao

19

Ao.

K E N. 15
Dito, en Winkelier.
Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Hoofd op Larike, vertrok 3oe.

Juny.

Assistent; en dito op Larike.
Onderkoopman, overleden 17 April.

Dito, en Fiscaal-

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Secretaris van den Politicquen
Raad.

Dito, en dito van den Land-Raad.

Assistent, en dito van de Justitie.

671.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede, vertrok den
30 April.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.
Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe,

Dito, en dito op Honimoa.
Dito, en Winkelier
Onderkoopman, en Fiscaal, vertrok.
Dito, en Soldy Boekhouder.

Dito, en Hoofd op Haroeko.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad

Dito, en dito van den Land-Raad.
Dito, en Dispensier
Assistent, en Hoofd van Larike.

Dito, en Secretaris van de Justitie.

1672.

Als boven; vertrok 30.
Commissaris, Landvoogd, en Bestierder,

quam den 20 April.
Opperkoopman, en Tweede.

Kapiteyn.
Koopman.

Dito, en Hoofd op Hitoe.
Dito, en Hoofd op Honimoa

Dito, en Fiscaal.

Dito, en Hoofd op Haroeko.
Onderkoopman, en Soldy Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Politicquen
Raad.

Dito, en Winkelier.

Dito, en Secretaris van de Land-Raad.
Dito.
Dito, en Hoofd op Haroeko ; vertrok af¬

geier.
Assistent, en Hoofd op Larike
Dito, en Secretaris van Justitie.

1673.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe.

Dito, en dito op Honimoa, vertrok afge-
iet.

Dito, en Fiscaal

Dito, en Hoofd op Haroeko.
Ger-
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Onder dito, en dito op Honimoa.Gerard van de Voorde, van Middelburg.
Dito, en Soldy Boekhouder.Joannes Moris.
Dito, en Winkelier.Antoni Erbard.
Dito, en Secretaris van den FoliticquenJacob de Jong.

Raad
Dito, en dito van den Land-Raad.Philip du Pree.
Dito.Hans Paul Rauscher.
Secrelaris van JustitieJoannes Beusecom, van Banda.
Onderkoopman, en Hoofd van Larike.

Joannes Cops.
Assistent, en Secretaris van Justitie over-Joannes Basting.

leden den 17 February

1674Ao.

Als boven.Antoni Hurdt.

Opperkoopman, en Tweede, overledenJan de Vogel.
29 December

Kapiteyn.Christiaan Bulk.
Koopman.Jurriaan Rumpbius.
Dito, en Hoofd op HitoeWillem van zysl.
Dito, en Fiscaal.Pieter de Cok.

Dito, en Hoofd op Haroeko.Gerard van Voorburg.
Dito, en Secretaris van den PoliticquenJacob de Jong.

Raad.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.Joannes Moris.
Dito, en Hoofd op Hontmoa.Gerard van de Voorde.

Dito, en dito op Larike, vertrok 15 De-Joannes Cops.
cember.

Dito, en Winkelier:Antoni Erbard.

Philip du Pree. Dito, en Secretaris van den Land-Raad.
Hans Paul Rauscher. Dito.

Dito, en Hoofd op Larike.Joannes Beulecom.
Assistent, en Hoofd op Boero.Reinier Praat.

Onderkoopman, en Secretaris van Justi-Reinoldus Brouwerius, van den Briel.
tie.

Ao. 1675.
Als boven.Antoni Hurdt.

Willem van Zyll. Opperkoopman, en Tweede.
Christiaan Bulk. Kapitein.

Koopman.Jurriaan Rumpbius.
Dito, en Hoofd op Honimoa.Gerard van de Voorde.

Pieter de Kok. Dito, en Fiscaal, vertrok 30 April.
Gerard van Voorburg. Dito, en Hoofd op Hitoe,
Jakob de Jong. Dito, en Fiscaal.

Joannis Moris. Onder dito, en Soldy-Boekhouder.
Iaae van Thye, van Amsterdam. Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad

Joannes Beusecom. Dito, en Hoofd op Larike
Antoni Erbard. Dito, en Winkelier.
Philip du Pree. Dito, en Secretaris van den Land-Raad.
Reinier Praat Assistent, en Hoofd op Boero.
Reinoldus Brouwerius Onderkoopman, en Secretaris van de Ja-

stitie.

Ae. 1676.
Antoni Hurdt. Als boven.
Willem van Zyll. Opperkoopman, en Tweedc.
Christiaan Bulk Kapiteyn.
Jurriaan Rumpbius. Koopman.
Gerard van de Voorde. Dito, en Hoofd op Honimoa.
Gerard van Voorburg. Dito, en dito op Hitoe¬
Jacob de Jong. Dito, en Fiscaal.
Joannes Moris. Onderkoopman, en Hoofd op Haroeko.
Isaac van Thye. Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.
AL.
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Antoni Erbard.

van Gorcum.Rogier van Houten
Joannes Beusecom.
Philip du Pree-

Hans Paul Rauscher
Reinolidus Brouwerius.
Roinier Praat.

Alezander Latil, van Batavia

Antoni Hurdt.

Willem van Zyll.

Christiaan Bulk.
Jurriaan Rumpbius.

Gerard van Voorburg.
Gerard van de Voorde.

Jacob de Jong.

Joannes Moris.

Joannès Beusecom.

Autoni Erbard.

Rogier van Houten

saae van Thye.

Jacobus Berkman, van Uirecht.
Reinoldus Brouwerius.

Reinier Praat.

Alezander Latil.

Antoni Hurdt.

220. Robbert de Vicq.

Willem van Zyll.

Christiaan Bulk.
Jurriaan Rumpbius.

rerard van Voorburg.

Gerard van de Voorde.

Jacob de Jong.
Joanies Moris.

Joannes Beusecom.

Rogier van Houten.
saaan Thye.

Jacobus Berkman.
Reinoldus Brouwerius.

van Mechelen.Antoni de Koning,
Roinier Praat.

van Leiden,Abraham Vekens

Alezander Latil.

Robbert de Vicq.
Willem van Zyll.

Christiaan Bulk.

Erkelens.Pieter Schaffer, van

Jurriaan Rumpbius-
Jacob de Jong.
Gerard van de Voorde.
Joannes Moris.

EK N. 17

Dito, en Winkelier.
Dito, en Soldy-Bockhouder.
Dito, en Hoofd op Larike.
Dito, en Secretaris van den Land-Raad;

werd Vryman
Dito, overleden den 17en April.
Dito, en Secretaris van de Justitie.
Assistent, en Hoofd op Boero.
Bockhouder, en Secretaris van den Land-

Raad.

Ao. 1677.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.
Koopman.
Dito. en Hoofd op Hitoe.
Dito en Hoofd op Honimoa.

en Fiscaal.Dito ,
Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en dito op Larike.
Onderkoopman, en Winkelier, overleden

den 11en April.
Dito, en Soldy-Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Politicquen
Raad.

Dito en Winkelier.
Dito, en Secretaris van de Justitie.
ssistent, en Hoofd op Boero.
Boekhouder, en Secretaris van den Land-

Raad.

Ae. 1678
Als boven, vertrok 31 May.
Landvoogd, en Bestierder, quam den 12

February met den Alezander.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.
Koopman.

Dito, en Hoofd op Hitoe, overleden den
21 Maart.

Dito, en Hoofd op Honimoa.

Dito en dito op Hitoe,
Dito, en dito op Haroeko.
Dito, en dito op Larike.
Onderkoopman, en Fiscaal.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito en Winkelier.
Dito, en Secretaris van de Justitie, ver-

trok 31 May.
Dito, en dito van de Justitie.

Assistent, en Hoofd op Boero.
Boekhouder, en Soldy-Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Land-Raad

Ao. 1679.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede
Kapitcyn, vertrok afgezet.
Luitenant Commandant.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe.
Dito, en dito op Honimoa.

Dito, en dito op Haroeko.
c Joan-
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Jtannes Beusecom.

lsaac van Thye.

Jacobus Berkman.
Francois van Schuere, van Dordrecht.
Josua Braconier, van Banda.
Reinier Praat.

Abrabam Vekens, van Leyden.
Antoni de Koning.

Balthazar Bolle, van Haarlem.
Alezander Latil.

Robbert de Vicq-
Willem van Zyll.

Gerard van de Voorde.

Pieter Schaffer.
Jurriaan Rumpbius.

Jacob de Jong.

Jacobus de Vicq, van Amsterdam.
Rogier van Houten.
Joannes Moris.

Joannes Beusecom.

Isaac van Thye.
Jacobus Berkman.

Francois van Schuere.
Josua Braconier.
Reinier Praat.

Abrabam Vekens.

Alexander Latil.

Balthasar Bolle.

David Eversdyk, van Middelburg.

Robbert de Vicq-
Gerard van de Voorde.

Henrik Crudop, van Bremen.
Pieter Schaffer.
Jurriaan Rumphius.
Joannes Moris.

Joannes Beusecom.
Rogier van Houten.

Abraham Vekens.
Francois van Schuere.

Isaac van Thye.

Jacobus de Vicq-

Jacobus Berkman.
Josua Braconier.

Louis Mignon.

Balthasar Bolle.

David Eversdyk.

Alexander Latil.

Isaac de Visscer, van Nimegen.

AO

Ae.

NSCHE
Dito, en dito op Larike.
Onderkoopman, en Secretaris van den Po-

liticquen Raad.
Dito, en Winkelier.
Dito.

Dito.

Assistent, en Hoofd op Boero.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van de Justitie, over-

leden 31 July.
Assistent, en dito. dito.
Boelkhouder, en dito van den Land-Raad.

1680.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede, vertrok 31
May.

Dito, en dito.

Luitenant Commandant.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe, overleden 1e.

Maart.

Onder dito, en dito op Honimoa.
Dito, en Fiscaal.
Koopman, en Hoofd op Haroeko.
Dito, en dito op Larike.
Onderkoopman, en dito op Hitoe,
Dito, en Winkelier.
Dito.

Dito, en Hoofd op Boero.

Dito, en dito op Boero, vertrok 31 May.
Dito, en Soldy-Boekhouder.

Boekhouder, en Secretaris van den Land-
Raad.

Assistent, en dito van den Politicquen
Raad.

Dito, en dito van de Justitie.

1681.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede, 30 Septem-
ber vertrokken.

Opperkoopman, en Tweede.
Luitenant Commandant.

Koopman.

Dito op Haroeko, en na Decemb. op Ho-
nimoa.

Dito op Larike.
Dito, en Fiscaal, overleden 10 February.
Onderkoopman, en Fiscaal.
Dito, en Soldy-Bockhouder.

Assistent, en Secretaris van den Politic-
quen Raad.

Dito, en dito van Justitie, werd vry in
May.

Boekhouder, en dito van den Land-Raat.
Dito, en Secretaris van Justitie,
Onderkoopman, en Hoofd op Hitoe,
Dito, en Hoofd op Honimoa, vertrok na

Batavia 30 Septemb.

Dito, en Winkelier.
Dito, en Hoofd op Boero, dog komt aan

’t Kasteel.
Vaandrig, en Hoofd op Boero.

Rcb-
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A°. 1682.
Als boven, vertrok 15 Augusti.Robbert de Vicq.
Commissaris, Landvoogd, en Bestierder,Robbert Paabrugge.

quam den 7 January

Opperkoopman, vertrok 15 Augusti.Henrik Crudop.
Dito.Jeremias van Vliet
Luitenant, Commandant tot den 30 April.Pieter Schasser.
Dito, dito.Jodocus Lodewyk Krombuizen.
Koopman.Jurriaan Rumphius.
Dito, en Hoofd op Hitoe.aae van Thye.
Dito, en Hoofd op Honimoa.Joannes Moris.
Dito, en Hoofd op Larike.Joannes Beusecom
Koopman.Gerbrand Proost-
Onderkoopman, en Fiscaal.Abrah om Vekens.

Dito, en Soldy-Boekhouder, en na MayFraacois van Schuers.
Winkelier.

Dito, en Hoofd op Haroeko, overledenReinier Praat.

19 May.
Dito, en Hoofd op Haroeko.Jacobus Berkman.
Dito, en na May Soldy-Boekhouder.Josuo Braconier.
Assistent, en Secretaris van den Politic-Balthasar Bolle.

quen Raad, overleden den 18 Maart.
Dito, en Secretaris van Justitie.Dirk Diemer van de Kaap de Goede Hoop
Dito, en Secretaris van Justitie, dog naaa de Visscher.

Maart, Secretaris van den Politic-

quen Raad.

Boekhouder, en Secretaris van den Land-Alezander Latil.

Raad.

Ae. 1683.
Als boven.230. Robbert Padbrugge
Opperkoopman, en Tweede.Jeremias van Vliet.
Luitenant Commandant.Jodocus Lodewyk Krombuizen.
Koopman.Jurriaan Rumpbius.
Dito, en Hoofd op Hitoe.Isaa van Thye.
Dito, en Hoofd op HonimoaJoaanes Moris.
Dito, en Hoofd op Larike, overleden 17Joannes Beusecom.

February.

Dito, en dito op Larike.Gerlvand Proost.
Dito, vertrok 15 Mayvan den Haag.Gerard van den Berg,
Onderkoopman, en Fiscaal.Fencois van Schure

overledenDito, en Soldy Boekhouder,Josua Braconier.
18 May.

Dito, en Soldy BoekhouderAbraham Vekens
Assistent, en Winkelier.Abraham Frederikssoon, van Amsterdam
Onderkoopman, en Hoofd op Haroeko.Jacobus Berkman
Assistent, en Secretaris van den Politic-aa de Visscher.

quen Raad.
Dito, en dito van Justitie.Dirk Diemer.
Boekhouder, en dito van de Land-Raad.

Alezander Latil.
Vaandrig, en Hoofd op Boero, komt aanLouis Mignon.

’t Kasteel.
Boekhouder, en op Boero Hoofd.Abrabam Pieterssoon, van Amboina.

1684.As.
Als boven.Robbert Padbrugge.
Opperkoopman, en Tweede, 30 Septemb.

Jer emias van Vliet.
vertrokken.

Dito, en dito.Willem Basting
Luitenant Commandant , 8 Juny overleden.Jodocus Lodewyk Krombuizen.
Dito, dito.Pieter Schaffer.
Koopman.Jurriaan Rumpbius-
Dito, en Hoofd op Hitoe, vertrok 31Isaac van Thye.

Augusti.

Ger-C2
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Gerbrand Proost.
Joannes Moris.
Francois van Schuere.

Michiel Huisman.

Jacobus Berkman.

Abraham Frederikssoon.

Abraham Vekens.
Isaac de Visscher.
Dirk Diemer.

Jan Willemssoon Kleintje, van Hoorn.
Alexander Latil.

Abrabam Pieterssoon.

Robbert Padbrugge.
Willem Basting.
Pieter Schaffer.
Joan de Moor.

Jurriaan Rumpbius.
Gerbrand Proost.

Joannes Moris.
Francois van Schuere

Abrabam Vekens.

Michiel Huisman.
saa e Visscher.
Herman Janssoon Steinkuiler, van Hila
Dirk Diemer.

Jan Willemssoon Kleintje.
Alezander Latil.
Abrabam Fredrikssoon.
Adriaan Kakelaar, van Ter Vere.

Abrabam Pieterssoon.

Robbert Padbrugge.
Willem Basting.
Joan de Moor.
Pieter Schaffer.
Jurriaan Rumpbius.

Gerbrand Proost-
Joanne; Moris
Francois van Schuere.
Abrabam Vekens.
Isaac de Visser.
Michiel Huisman

Herman Janssoon Steinkuiler.
Dirk Diemer.

Adriaan Kakelaar.
Jan Willemssoon Kleintje.

Pieter Rooselaar
Abrabam Pieterssoon.
Alexander Latil.

Robbert Padbrugge.
240. Dirk de Haas.

Willem Basting.

Henrik Crudorp.

NSCHE
Dito, en dito op Hitoe.
Dito, en dito op Honimoa.
Onderkoopman, en Fiscaal.
Boekhouder, en op Larike Hoofd.
Onderkoopman, en Hoofd op Haroeko,

vertrok 31 July.

Assistent, en Winkelier.

Dito, en op Haroeko Hoofd.
Assistent, en Soldy-Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Politicquen
Raad.

Boekhouder, en dito van Justitie,
Dito, en Secretaris van den Land Raad.
Dito, en op Boero Hoofd.

A° 1685.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Luitenant Commandant.
Kapiteyn, quam den 13 May.
Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe.
Ditc, en dito op Honimoa.
Onderkoopman, en Fiscaal.

Dito, en Hoofd op Haroeko.
Boekhouder, en dito op Larike , afgezet
Onderkoopman, en Hoofd op Larike.
Boekhouder, en Soldy-Pockhouder.

Dito , en Secretavis van den Politicquen
Raad.

Dito, en dito van Justitie.

Ditc, en Secretaris van den Land-Raad.

Assistent, en Winkelier, afgezet.
Boekhouder, en Wiiikelier.

Dito, en op Boero Hoofd.

A°. 1686.
Als boven, en Extraordinaris Raad
Opperkoopman, en Tweede.
Kapitein, vertrok den 3 Sepiemb.
Luitenant Commandant.

Koopman.

Dito, en Hoofd op Hitoe.

Dito, en dito op Honimoa.
Onderkoopman, en Fiscaal.
Dito, en Hoofd op Haroeko.
Dito, en dito op Larike.

Boekhouder vertrokken.

Dito, en Soldy- Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Politicquen
Raad, vertrok

Dito, en Winkelier.

Dito, en Secrotaris van den Politicquen
Raad.

Dito, en dito van Justitie.
Hoofd op Boero.
Dito, en dito van den Land-Raad.

A°. 1687.
Als boven vertrok 31 Augusti.
Landvoogd, en Bestierder, met Sumatre

den 4 April gekomen.
Opperkoopman, en Tweede, vertrok den

17July.
Dito, en dito.

Pie-



A AT
Pieter Schaffer.
Jurriaan Rumpbius
Gerbrand Proost.
Joannes Moris

Francois van Schuere.
Abrabam Vekens.

saa e Visser
Her man Janssoon Steinkuiler.

Jan Willemssoon Kleintje.

Pieter Rooselaar van Middelbury
Paulus Augustus Rumphius, van Hila.
Adriaan Kakelaar.

Abrabam Pieterssoon-
Alezander Latil.

Dirk de Haas

Henrik Crudop.

Pieter Schaffer.

Jurriaan Rumpbius.

Gerbrand Proost.
Joannes Moris

Francois van Schuere.
Abraham Vekens.

aae de Visscher.
Her man Janssoon Steinkuiler

Joannes Westerbaan, van den Haag.
Pieter Rooselaar.

Paulus Augustus Rumpbius.

Adriaan Kakelaar

Dirk Rauscher.
Abrabam Pieterssoon.

Dirk de Haas.

Henrik Crudop-

Pieter Schasser
Jurriaan Rumpbius.

Gerbrand Proost.

Joannes Moris.

Francois van Schuere

Abraham Vekens.

Pieter Pieterssoon Ruischer.
aa eis

Adriaan Kakelaar.

Joannes Westerbaan.

Pieter Roselaar.

Abrabam Pieterssoon.

Pieter de Bocq , van Zwammerdam.

Paulus Augustus Rumpbius.
Dirk Rauscher.

Ae.

Ao
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Kapiteyn.
Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe,
Dito, en dito op Honimoa

Onderkoopman, en Fiscaal.
Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en dito op Larike.
Bockhouder, en Soldy Boekhouder.
Bockhouder, en Secretaris van den Poli-

ticquen Raad, vertrok.

Dito, en dito van den Politicquen Raad.
Assistent, en dito van Justitie.
Boekhouder, en Winkelier.
Dito, en Hoofd op Boero.
Dito, en Secretaris van de Land-Raad,

ging nu af.

1688.

Landvoogd, en Bestierder.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe,
Dito, en dito op Honimoa.
Dito, en Fiscaal.

Dito, en Hoofd op Haroeko.
Dito, en dito op Larike
Boekhouder, en Soldy-Boekhouder, ver-

trok.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Boekhouder, en Secretaris van den Poli-

ticquen Raad.

Dito, en Secretaris van Justitie.
Dito, en Winkelier.

Dito, en Secretaris van den Land-Raad.
Dito, en Hoofd op Boero.

1689

Landvoogd, Bestierder, Extraordinaris
Raad, en Commissaris.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapitein.
Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe overleden den

2en February
Dito, en Hoofd op Honimoa, dog na den

12en February op Hitoe.

Onderkoopman, en Fiscaal; dog na Fe-
bruary op Honimoa.

Dito, en Fiscaa
Boekhouder, en Hoofd op Haroeko-
Onderkoopman, en Hoofd op Larike.
Dito, en Winkelier-
Dito, en Soldy Boekhouder.

Dito , en Secretaris van den Politicquen
Raad.

Boekhouder, en Hoofd op Boero tot A-
pril.

Dito, en Hoofd op Boero.
Assistent, en Secretaris van Justitie.
Boekhouder, en Secretaris van den Land-

Raad.

C 3 Dirk
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Ae. 1690¬
Dirk de Haas. Als boven.

Henrik Crudop. Opperkoopman, en Tweede.
Pieter Schaffer. Kapiteyn.
Jurriaan Rumpbius. Koopman.
Joannes Moris. Dito, en Hoofd op Hitoe.
Francois van Schuere. Onderkoopman, en Hoofd op Honimoa.
Abrabam Vekens. Dito, en Fiscaal.

Dito, en Hoofd op Haroeko, in Septem-Isaac de Visscher.
ber.

Boekhouder, en Hoofd op Haroeko, o-Pieter Pieterssoon Ruischer.
verleden 14 January.

Onderkoopman, en Hoofd te Haroeko totJoannes Westerbaan.
September als vertrok opgezonden.

Antoni Snaats, van den Briel. Bockhouder, en Soldy-Boekhouder.

Onderkoopman, en Secretaris van denPieter Roselaar.
Politicquen Raad.

Adriaan Kakelaar. Onderkoopman, en Winkelier, afgezet
den 26en January.

Jacob Verselewel. Boekhouder, en Winkelier, op Lar-ke
overleden.

Huyg Pieterssoon Koek. Dito, en Winkelier

Pieter de Bocq. Dito, en Hoofd op Boero.
Paulus Augustus Rumpbius. Dito, en Hoofd op Larike verving Ver-

selewel.
Dirk Rauscher. Dito, en dito van den Land-Raad.

Henrik Berghuizen, van Nimegen. Secretaris van de Justitie.

A°. 1691.
Dirk de Haas. Landvoogd, Bestierder, Ordinaris Raad,

en Commissaris, vertrok met Henrik

Maurits in May.
25e. Nicolaas Schaghen. Dito, en Extraordinaris Raad, quam den

8e Maart met dito Bodem.
Henrik Crudop. Opperkoopman, en Tweede, overleden

den 6en February.
Joannes Moris. Opperkoopman, en Tweede.
Pieter Schaffer. Kapitein.
Jurriaan Rumpbius. Koopman.

Pieter Rooselaar. Onderkoopman en Hoofd op Hitoe,
Francois van Schuere. Koopman, en Hoofd op Honimoa, over-

leden 15 Juny.
Joannes de Visscher. Dito, en Hoofd op Honimoa.
Joannes Berghuizen. Boekhouder, en Secretaris van den Poli-

ticquen Raad, vertrok.
Abrabam Vekens. Onderkoopman, en Fiscaal, vertrok in

May.
Kornelis Beernink, van Utrecht. Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.
Pieter de Bocq. Boekhouder, en Fiscaal.
Nicolaas Eelers, van Amsterdam. Onderkoopman, vertrok in September.
Huig Pieterssoon Koek. Boekhouder, en Hoofd op Haroeko, in

Juny.
Pieter van der Poort, van Middelburg. Boekhouder, en Winkelier.
Antoni Snaats. Dito, en Soldy-Boekhouder.

Paulus Augustus Rumpbius. Dito, en Hoofd op Larike.
Jan du Ryn, van Paliacatta. Dito, en Secretaris van Justitie.
Dirk Rauscher. Dito, en dito van den Land-Raad.
Ernst Knipping, van Leiden. Dito, en Hoofd op Boero.

A°. 1692.
Nicolaas Schaghen. Als boven.

Joannes Moris. Opperkoopman, en Tweede, vertrok in
September.

Mat-
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Mattheus Schenkenbervan Batavia.
Pieter Schaffer.

Jurriaan Rumpbius.
Pieter Rooselaar.

Iaac de Visscher.

Pieter de Bocq.
Kornelis Beernink.

Antoni Snaats.

Huig Pieterssoon Koek

Paulus Augustus Rumpbius.
Jan du Ryn.

Joannes de Visscher van Leyden.
Pieter van der Poort.

Salomon Storm, van Middelburg.
Dirk Rauscher.

Ernst Knipping.

Nicolaas Schaghen.
Mattheus Schenkenberg.
Pieter Schaffer.
Raspar Tabbaart.

Jurriaan Rumpbius.
Pieter Roselaar

aa e isser

Pieter de Bocq
Kornelis Beernink.

Pieter van der Poort.

Joannes de Visscher.

Paulus Augustus Rumpbius.
Antoni Snaats.

Jan du Ryn.

Ernst Knipping
Martinus van Sprankhuizen.
Salomon Stor m.

Dirk Rauscher.

Nicolaas Schaghen.
Mattheus Schenkenberg.

Pieter Rooselaar

Kaspar Tabbaart.
Jurriaan Rumpbius.
aa e isscer.

Paulus Augustus Rumphius.
Pieter de Bocq
Salomon Storm.

Joannes de Visscher.
Antoni Snaats.

Joost van Costenobel, van Middelburg.
Jan du Ryn.

Joannes Brakel, van Willemstadt.
Ernst Knipping.
Martinus van Sprankhuizen.
Dirk Rauscher.

Ao.

EK N. 23
Dito, en dito.

Kapitein.
Koopman.

Dito, en Hoofd op Hitoe.
Dito, en Hoofd op Honimoa, vertrok in

May.
Onderkoopman, en Hoofd opHonimoa.
Dito, en Fiscaal.

Dito, en Soldy-Boekhouder, dog in Sep¬
temb. Hoofd op Haroeko.

Dito, en Hoofd op Haroeko, overleden

2 September.
Dito, en dito op Larike.

Boekhouder, en Secretaris van den Poli-
ticquen Raad.

Assistent, en Secretaris van Justitie.
Onderkoopman, Winkelier, en Soldy-

Boekhouder, in Septemb.
Dito, en Winkelier.
Boekhouder, en Secretaris van den Land-

Raad.

Dito, en Hoofd op Boero.

Ae. 1693.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn, overleden.
Dito.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe.

Dito, en dito op Honimoa.
Onderkoopman, en Fiscaal.

Dito, en Fiscaal, vertrok in May.
Dito, en Soldy-Boekhouder, vertrok 15

Juny.
Boekhouder, en Soldy-Boekhouder.

Onderkoopman, en Hoofd op Larike.
Dito, en dito op Haroeko.

Boekhouder, en Secretaris van den Poli-
ticquen Raad.

Dito, en dito van Justitie.
Dito, en dito van den Land-Raad.

Onderkoopman, en Winkelier.
Boekhouder, en Hoofd op Boero.

1694.
Als boven.

Opperkoopman,en Tweede vertrok in Juny.
Koopman, en dito, 22 Juny.
Kapiteyn.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Honimoa.
Onderkoopman, en dito op Hitoe,
Dito, en Fiscaal.

Dito, en Soldy-Boekhouder.
Boekhouder, en Hoofd op Larike.

Onderkoopman, en dito op Haroeko, 25
September vertrokken.

Boekhouder, en Hoofd op Haroeko.
Onderkoopman, en Secretaris van den

Politicquen Raad.

Boekhouder, en Winkelier
Dito, en Secretaris van Justitie.
Dito, en dito van den Land-Raad.

Dito, en Hoofd op Boero.
Ni-
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A°. 1695.
Nicolaas Schaghen. Als boven.

Opperkoopman, en Tweede, vertrok denPicter Rooselaar.

21 Juny.

Dito en dito.Kornelis Stull, van Leiden.
Kapiteyn.Raspar Tabbaart.

Koopman.Jurriaan Rumpbius.
Dito, en Hoofd op Honimoa.saac de Visser.
Dito, en Hoofd op Hitoe-Pieter de Vos, van Amsterdam.
Onderkoopman, en dito op Larike.Paulus Augustus Rumpbius.
Dito, en Fiscaal.Picter de Bocq.
Dito, en Soldy Boekhouder.Jacob Cloek, van Utregt.
Dito, en Hoofd op Harocko.Joannes de Visscher.
Dito, en Secretaris van den PoliticqucaJan du Ryn.

Raad.
Dito, en WinkelierSalomen Storm.
Bockhouder, en Secretaris van de Justitic.Ernst Knipping.
Dito, en dito van den Land-Raad.Martinus van Sprankhuizen.
Dito, en Hoofd op Boero-Dirk Rauscher.

Onderkoopman, vertrok in Sentemb¬Wybrand Laurentias.

Bo. 1606.
Als boven, overleden 7 July.Nicolaas Schaghen.
Opperkoopman, en Gezaghebber.Kornelis Stull.

Rapitcyn.Kaspar Tabbaart.
Koopman.Jurriaan Rumpbius.

saae de Visscher. Dito, en Hoofd op Honimoa, overleden
26 July.

Pieter de Bocq. Dito, en Hoofd op Henimoa.
Dito, en Fiscaal.Johan van Hoorn, van Middelburg.
Koopman , en Hoofd op Hitoe.Pieter de Vos.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.Jacob Cloek.

Ernst Knipping. Dito, en Secretaris van den Politicquer-
Racd

Paulus Augustus Rumpbius. Dito, en Hoofd op Larike.
Joannes de Visscher. Dito, en dito op Hargeko.
Salom n Storm. Dito, en Winkelier-

Joost van Costenobel Boekhouder, en Secretaris van Justitie-
Martinus van Sprankhuizen. Dito, en dito van den Lanc-Raad.

Dito, en Hoofd op Boero.Dirk Rauschey
Pieter Nuyts, van Amboina. Onderkoopman.
Jan du Ryn. Dito.

Ao
16. 7.

260. Willem van Wyngaarden, Heervan Landvoogd, Bestierder, en Extraordinaris
Werkendam. Raad, met de Voetboog den 2 April.

Opperkoopman, en Twecde.Kornelis Stull.

Kapiteyn.Kaspar Tabbaart.
Jurriaan Rumpbius Kropman.
Pieter de Vos. Dito, en Hoofd op Hitoe
Pieter de Bocq. Dito, en Hoofd op Honimoa, vertrok.
Salomon Storm. Dito, en Hoofd op Honimoa
Jacob Cloek. Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder,

vertrok.

Joban van Hoorn, van Middelburg. Onderkoopman en Soldy-Boekhouder,
gaat af

Maytinus van Sprankhuizen. Bockhouder, en Soldy Bockhoudier.
Johan van Hoorn, van Amisfoort. Onderkoopman, en Fisca l.
Ernst Knipping. Dito, en Secretaris van den Politicquci-

Raad.

Paulus Augustus Rumphius. Dito, en Hoofd op Larihe
Joannes de Visscher. Dito, en Hoosd op Haroeko.

Dito, en Winkelier.Jan du Ryn.

Joost van Costenobel. Bockhouder, en Secretaris van Jusitie.
Joon-
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Joannes Hartenberg, van Enkbuizen
Dirk Rauscher.
Pieter Nuits.

Calixtus Popping, van Groll.

Willem van Wyngaarden
Kornelis Stull.

Kaspar Tabbaart
Jurriaan Rumpbius.

Pieter de Vos.
Salomon Storm.

Johan van Hoorn, van Amsterdam
Martinus van Sprankhuizen.

Ernst Knipping.

Paulus Augustus Rumphius.
Joannes de Visscher.

Johan van Hoorn van Middelburg.
Jan du Ryn.

Joost van Costenobel.
Joannes van Brakel.

Joannes Hartenberg.
Dirk Rauscher

Pieter Nuits

Calixtus Popping.

Willem van Wyngaarden.

Kornelis Stull.

Kaspar Tabbaart

Jurriaan Rumpbius

Pieter de Vos.

Salomon Storm.

Johan van Hoorn, van Amisfoort.
Martinus van Sprankhuizen.

Ernst Knipping

Paulus Augustus Rumpbius.
Johan van Hoorn, van Middelburg
Pieter Nuits.

Calixtus Popping.

Ryklof de Geus, van Amboina
Joost van Costenobel.
Dirk Rauscher.

Joannes van Brakel.

Joannes Hartenberg.

Willem van Wyngaarden.
Kornelis Stull.

Kaspar Tabbaart

Jurriaan Rumphius

Pieter de Vos.

Salomo Storm.

Johan van Hoorn, van Amisfoort
Martinus van Sprankhuizen.
Ernst Knipping.

Paulus Augustus Rumpbius.
Johan van Hoorn, van Middelburg.
Pieter Nuits

Calixtus Popping.

Ao.

A°.

AO.

KEN.
Dito, en dito van den Land Raad.
Dito, en Hoofd op Boero.
Onderkoopman.
Dito.

1698.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapitein.
Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe.
Dito, en Hoofd op Honimoa.
Fiscaal.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Dito , en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito, en Hoofd op Larike.
Dito, en Hoofd op Haroeko, overleden

29 January.
Dito, en Hoofd op Haroeko.
Dito, en Winkelier, overleden 12 Fo-

bruary

Boekhouder, en Winkelier.
Dito, en Secretaris van Justitie.
Dito, en dito van de Land-Raad.
Dito, en Hoofd op Boers.
Onderkoopman.
Dito

1699.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe,
Dito, en dito op Honimoa-
Dito, en Fiscaal.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito, en Hoofd op Larike

Dito, en Hoofd op Haroeko.
Dito.

Dito.

Dito, overleden den 2 July.
Boekhouder, en Winkelier.
Dito, en Hoofd op Boero.
Dito, en Secretaris van Justitie.

Dito, en dito van den Land-Raad.

1700.

Als boven.
Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.
Koopman
Dito, en Hoofd op Hitoe.
Dito, en Hoofd op Honimoa.
Dito, en Fiscaal.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.
Koopman, en Hoofd op Larike.
Onderkoopman, en dito op Haroeko.
Dito.
Dito.

D Joan-

25



AMBO26
Joannes Philippus Sipman, van Darstad.
Joost van Costenobel.

Dirk Rauscher.
Abrabam Patras , van Grenoble.
Joannes Hartenberg.

Ae
Willem van Wyngaarden.
270. Balibasar Coyet, van Formosa.

Kornelis Stull.

Salomon Storm.

Kuspar Tahbaart.
Ju-riaan Rumpbius.
Pieter de Vos.
Jan van Hoorn, van Middelburg.

Ernst Knipping.
Jan van Hoorn, van Amisfoort.
Jacob Clock

Paulus Augustus Rumphius

Joannes Philippus Sipman.
Martinus van Sprankhuizen

Joost van Costenobel.
Samuel Rotbe, van Amsterdom

Pieter Nuits.

Calixtus Popping.
Frederik Twyssel, van Batavia.
Dirk Rauscher.
Abrabam Patras.

Jacob van Gyn, van Amsterdam.

Balthasar Cojett.
Salomon Storm.

Kaspar Tabbaart

Jurriaan Rumpbius.
Johan van Hoorn, van Middelburg.
Ernst Knipping.

Jacob Cloek.

Paulus Augustus Rumpbius
Joannes Philippus Sipman.
Joost van Costenobel.

Samuel Rothe.

Pieter Nuits.

Frederik Twyssel.
Calixtus Popping
Huibert de Vlieg,van Dordrecht.

Dirk Rauscher.
Abrabam Patras.

Jacob van Gyn.

Ernst Crauel, van Oostenroode.

Balthasar Coyett.
Salomon Storm.

Kajpar Tabbaart.

Ae.

As.

NSCHE
Dito.
Boekhouder, en Winkelier.

Dito, en Hoofd op Boero.

Dito, en Secretaris van Justitie.
Dito, en dito van den Land-Raad.

1701
Als boven vertrok in May.
Landvoogd, en Bestierder, 20 April met

Aaraenbout.
Opperkoopman, en Tweede, vertrok den

15Maart.
Dito, en dito.
Kapiteyn.

Koopman.
op Hitoe, vertrok.Dito, en Hoofd

Dito, en Hoofc op Hitoe.

opDito, en Hooso Honimoa.

vertrok den 31 May.Dito, en Fiscaal,
Dto, en Fiscaal.

Dito, en Hoofd op Larike.
Onderkoopman, en Hoofd op Haroekn.
Dito, en Soldy Boekhouder, overleden

den 31 January.
Dito, en Soldy Boekhouder

Dito, en Secretaris van den Politicquen
Raad.

Dito.

Dito.

Boekhouder, en Winkelier.
Dito, en Hoofd op Boero.
Dito, en Secretaris van Justitie
Dito, en dito van den Land-Raad.

1702.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman, overleden den 13 Juny-
Dito, en Hoofd op Hitoe.
Dito, en dito op Honimoa, vertrok den

15 Septemb.

Dito, en Fiscaal; na half Septemb. Hoofd
op Honimoa

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Onderkoopman, en dito op Haroeko.
Dito, en Soldy Boekhouder, na den 15

Septemb. Fiscaal, zamen.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.
Dito.

Dito, en Winkelier.

Dito, vertrok den 15 May.
Dito.

Boekhouder, en Hoofd op Boero.

Dito, en Secretaris van Justitie.
Dito, en dito van den Land-Raad, ver-

trok in May.

Assistent, en Secretaris van dito.

1703.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Jo¬
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Johan van Hoorn, van Middelburg.

Arnold Mol van Batavia
Joannes Philippus Sipman.
Jacob Clock.

Paulus Augustus Rumphius.
Joost van Costenobel.
Samuel Rotè.

Willem du Rieu, van Amsterdam.

Huibert de Vlieg.
Pieter Nuits.

Frederik Tuyssel.
Dirk Rauscher.

Abrabam Patras.

Ernst Crauel.

Balthasar Coyett.
Salomon Storm.

Caspar Tabhaart
Willem Henrik de Bevere
Arnold Mol

Paulus Augustus Rumpbius.

Jacob Cloek

Huibert de Vlieg
Joannes Philippus Sipman
Pieter Nuits.

Willem du Rieu-

Samuel Rothè.

Frederik Twyssel.
Alriaan Wentel, van Muiden.

Dirk Rauscher
Ernft Crauel.

Frederik julius Coyett, van der Zee.

Balthasor Coyett

Salom aen Storm.

Willem Henrik de Bevere.

Johan Erskine, van Koppenhage.

Johannes Philippus Sipman.
Arnold Mol.

Huibert de Vlieg.

Paulus Augustus Rumpbius.

Gerard Lindeborn, van Columbe.

Pieter Nuits

Willem du Rieu.

Samuel Rothe

Joost van Costenobel.
Frederik Twyssel.
Enera idding, van Amsterdam.
Aariaan Wentel

Dirk Rauscher

Ernst Crauel.

A

Ao.

Ao.

K EN. 27
Koopman, en Hoold op Hitoe, vertrok

30 Juny.
Dito, en Hoofd op Honimoa.

Onderkoopman, en Hoofd op Hitoe.
Koopman, en Fiscaal.
Dito, en Hoofd op Larike.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad , afgezet in September.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad, in September.

Dito, en Hoofd op Haroeko.
Dito.

Dito, en Winkelier.
Boekhouder, en Hoofd van Boero.
Dito, en Secretaris van Justitie.
Assistent, en dito van den Land-Raad.

704.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede
Kapiteyn, 30 November overleden.
Kapitcyn Luitenant.

Koopman, en Hoofd op Honimoa.
Dito, en Hoofd op Larike.
Dito, en Fiscaal, vertrok 15 May.
Onderkoopman, en Fiscaal.
Dito, en Hoofd op Hitoe.
Dito, en Soldy Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Politicquen
Raad

Dito, en Hoofd op Haroeko.
Dito, en Winkelier.
Dito.

Dito, en Hoofd op Boero.
Aissistent, en Secretaris van Justitie.

Dito, en dito van den Land-Raad.

1705.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn-Luitenant, vertrok.
Kapitein.
Koopman, en Hoofd op Hitoe.
Dito, en Hoofd op Honimoa, vertrok in

Septemb

Dito, en Hoofd op Honimoa, in Septem-
ber.

Dito, en Hoofd op Larike, over ziekte
afgezet 30 April.

Onderkoopman, en Hoofd op Larike, en
kort daar na Fiscaal.

Dito, en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

overledenDito, en Hoofd op Haroeko,
2 May

Dito, en Hoofd op Haroeko.
Dito, en Hoofd op Larike.
Dito, en Winkelier
Dito, overleden 31 January.
Bokhouder, en Hoofd op Boere.
Assistent, en Secretaris van Justitie Suert-

leden 14 July.
D2 Fre-
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Assistent, en Secretaris van Justitie.Frederik Julius Coyett.
Boekhouder, en dito van den Land-Raad;Karolus Schulerus, van Sybecaspel.

en voor korten tyd op Harocko ver-
vangen door Costenobel.

A°. 1706.

Als boven, vertrok 15 May.Balthasar Coyett.
Landvoogd, Bestierder, en Extraordina-28c. Adriaan van der Stel, van Haarlem.

ris Raad, quam met Monsler, 17 Ja-
nuary.

Opperkoopman, en Tweede.Salomon Storm.
Rapiteyn, overleden 24 Maart.Joban Erskine.
Kapiteyn.Kornelis de Visscher van Wieringen.
Koopman, en Hoofd op hitoe.Joannes Philippus Sipman.
Dito, en dito op Honimoa.Gerard Lindeborn.
Dito, en Fiscaal.Huibert de Vlieg.
Onderkoopman, en Soldy-Bockhouder,Henrik Trip.

dog dit zelve jaar Hoofd op Haroekv.
Dito.Pieter Nuits.

Dito, en Secretaris van den PoliticquenWillem du Rieu.
Raad.

Dito, en Hoofd op Harocks werd weerJoost van Costenobel.
Soldy- Boekhouder in de plaats van
Trip.

Dito, en Hoofd op Larike.Frederik Twyssel.
Everd Hidding Dito, en Winkelier.

Frederik Julius Coyett. Assistent, en Secretaris van Justitie, ver-
trok.

Onderkoopman, en Secretaris van Ju-Balthasar de Bruinne, van Amsterdam.
stitie.

Boekhouder, en Hoofd op Boero, over¬Dirk Rauscher.
leden 6 December

Dito, en Secretaris van den Land-Raad.Carolus Schulerus.

A°. 1707.
Als boven.Adriaan van der Stel.

Salomon Storm. Opperkoopman, en Tweede.
Kornelis de Visscher. Kapiteyn.

Joannes Philippus Sipman Koopman, en Hoofd op Hitoe,
Gerard Lindeborn. Dito, en dito op Honimoa-

Dito, en Fiscaal.Huibert de Vlieg.
Joost van Costenobel. Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder,

vertrok.

Willem du Rieu. Dito, en Soldy-Bockhouder.
Balthasar de Bruinne. Dito , en Secretaris van den Politicquex

Raad

Henrik Trip. Dito, en Hoofd van Haroeko.
Frederik Twyssel. Dito, en Hoofd op Larike.

Dito.Pieter Nuits.

Everd Hidding. Dito, en Winkelier.
Alexander van Brussel, van Delft. Bockhouder, en Secretaris van Justitie,
Carolus Schulerus. Dito, en dito van den Land-Raad.
Pieter de Meyer, van Steenbergen. Assistent, en Hoofd op Boero.

Ae 708.
Adriaan van der Stel. Als boven.

Salomon Storm. Opperkoopman, en Tweede.
Kornelis de Visscher. Kapiteyn, vertrok in May.
Joannes Philippus Sipman. Koopman, en Hoofd op Hitoe.
Gerard Lindeborn. Piro, en dito op Honimoa.
Huibert de Vlieg. Dito, en Fiscaal, afgezet, vertrok in May.
Jacob Bottendorp, van Berlyn. Dito, en Fiscaal.
Willem du Rieu. Onderkoopman, en Soldy-Bockhouder,

overleden 13 May

Daniel van Loenen. Bockhouder, en Soldy-Bockhouder.
Balt-
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Balthasar de Bruinne.

Henrik Trip.

Pieter Nuits.
Frederik Twyssel.

Everd Hidding.

Alezander van Brussel.

Isaac van Hommeren.
Carolus Schulerus.

Pieter de Meyer.

Nicolaas Valk, van Amsterdam.

Herman Christiaan Dove.

Alriaan van der Stel.
Salomon Stor m.

Jacobus van den Bussche van Yperen
Joanaes Philippus Sipman.
Gerayd Lindeborn.

Jacob Boitendorp.
Daniel van Loenen.

Alezander van Brussel.

Balthasar de Bruinne

Frederik Twyssel.
Pieter Nuits

Jaac van Hommeren

Kornelis Comans

Carolus Schulerus.

Jacob Boer van Amsterdam.
Herman Christiaan Dove.

Adriaan van der Stel.

Salomon Storm.

Joannes Philippus Sipman.

Jabbus van den Bussche
Gerard Lindeborn.

Jacob Bottendorp.
Balthasar de Bruinne.

Daniel van Loenen.

Alexander van Brussel.

Pieter Nuits.

Frederik Twyssel.

Johan Bernard.

Kornelis Comans.

Carolus Schulerus.

Jacob Boon.

van Utregt.Jan Louis Munniks
Dove.Herman Christiaan

Adriaan van der Stel.

Joannes Philippus Sipman
Jacobus van den Bussche.
Gerard Lindeborn.

Jacob Boitendorp.

Ao

As.

Ae.

K EN. 29
Onderkoopman, en Secretaris van den Po-

liticquen Raad , dog in July Hoofd
van Haroeko.

Dito, en Hoofd van Haroeko, vertrok den
30 July.

Dito.

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Winkelier, overleden den 29
May.

Boekhouder, Secretaris van den Politicquen
Raad, en van Justitie.

Dito, en Winkelier.
Dito, en Secretaris van den Land-Raad.

Assistent, en Hoofd op Boero, overleden
den 7 February.

Dito, en Hoofd op Boero, van den 7 Fe-
bruary tot den 25 May.

Bockhouder, en Hoofd op Boero.

1799.

Als boven.

Opperkoopman, en Twecde.
Kapiteyn.
Koopman, en Hoofd op Hitoe.
Dito, en Hoofd op Honimos.
Dito, en Fiscaal.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito, en Hoofd op Haroeko.
Dito, en Hoofd op Larike.
Dito.

Boekhouder, en Winkelier, werd Cassier.
Onderkoopman, en Winkelier
Boekhouder, en Secretaris van de Justitie.
Dito, en Secretaris van den Land-Raad.
Dito, en Hoofd op Boero-

1710

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede, vertrok 28
Augusti.

Dito, en dito.

Kapieyn.
Koopman, en Hoofd op Honimoa.
Dito, en Hoofd op Hitoe.
Dito, en Fiscaal

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito.
Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Hoofd op Haroeko.
Dito, en Winkelier, gaat af-

Boekhouder, en Winkelier
Dito, en Secretaris van de Justitie.

Dito, en Secretaris van den Land-Raad.
Dito, en Hoofd op Boero.

1711.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman, en Hoofd op Honimoa.
Dito, en Hoofd op Hitoe.

D3 Balt-
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Balthasar de Bruinne.
Daniel van Loenen.

Alezander van Brussel.

Pieter Nuyts.

Frederik Twyssel.
Joban Bernard.
Carolus Schulerus.
Jacob Boon.
Jan Louis Munniks.
Herman Christiaan Dove.

Adriaan van der Stel.

Joannes Philippus Sipman.
Jacob Bottendorp.
Jacobus van den Bussche.
Gerard Lindeborn.
Balthasar de Bruinne

Frederik Twyssel.
Konstantyn Comans.

Alexander van Brussel.

Pieter Nuyts.

Joban Bernard.

Daniel van Loenen.
Carolus Schulerus.
Jacob Boon.

Jan Louis Munniks

Herman Christiaan Dove.

Adriaan van der Stel.
Jacob Bottendorp.
Jacobus van den Bussche.
Gerard Lindeborn.

Balthasar de Bruinne.
Frederik Twyssel.

Konstantyn Comans.

Alezander van Brussel.

Pieter Nuyts.
Johan Bernard.

Daniel van Loenen

Carolus Schulerus.
Jacob Boon.

Jan Louis Munniks.

Henrik t' Hoofd.
Herman Christiaan Dove.

Adriaan van der Stel.
Jacob Bottendorp.
Jacobus van den Bussche.
Gerard Lindeborn.

Balthasar de Bruinne.
Frederik Twyssel.

Konstantyn Comans.

Alezander van Brussel.

Johan Bernard.
Daniel van Loenen.

Carolus Schulerus.

Jacob Boon.

As.

Ae

As.

NS CHE
Dito, en Fiscaal.
Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.
Onderkoopman.

Dito, en Hoofd op Larike.
Dito, en Hoofd op Haroeko.
Dito, en Winkelier.

Boekhouder, en Secretaris van Justitie.

Dito, en dito van den Land-Raad.

Dito, en Hoofd op Boero.

1712.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede, vertrok.
Dito, en dito.

Kapiteyn.
Koopman, en Hoofd op Honimoa.

Dito, en Hoofd op Hitoe.
Dito, en Fiscaal

Dito, en Soldy Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.
Dito.

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Winkelier.

Boekhouder, en Secretaris van Justitie.
Dito, en dito van den Land Raad.

Dito, en Hoofd op Boero-

1713.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.
Koopman, en Hoofd op Honimoa.

Dito, en Hoofd op Hitoe,
Dito, en Fiscaal.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito, overleden

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Hoofd op Larike.
Dito, en Winkelier.

Boelhouder, en Secretaris van de Justitie.

Dito, en dito van den Land-Raad ; ver-
trok

Dito, en Secretaris van den Land-Raad.

Dito, en Hoofd op Boero.

1714.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.
Koopman, en Hoofd op Honimoa
Dito, en Hoofd op Hitoe.
Dito, en Fiscaal

Onderkoopman, en Soldy-Boelhouder.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.
Dito, en Hoofd op Haroeko.
Dito, en Hoofd op Larike.
Dito, en Winkelier.
Boekhouder, en Secretaris van Justitie.

Hen¬
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Henrik t' Hoofd.
Herman Christiaan Dove.

Adriaan van der Stel.

Jacob Bottendorp.
Pieter Gubri van Amsterdam
Jacobus van den Bussche.
Gerard Lindeborn.

Balthasar de Bruinne

Frederik Twyssel.
Johan Bernard.

Nicolaas Valk.

Alezander van Brussel.

Daniel van Loenen.

Konstantyn Comans.

Carolus Schulerus.

Dirk Smuyser

Henrik t' Hoofd.

Emanuel Sostman.

roannes Kakelaar, van Amboina

Herman Christiaan Dove,

Ae.

Adriaan van der Stel.
Pieter Gabri.

Jacobus van den Bussche.
Balthasar de Bruinne.

Frederik Twyssel.
Johan Bernard.

Henrik Wolfraad.

Nicolaas Valk.

Alezander van Brussel.

Emanuel Sostman.
Konstantyn Comans.
Carolus Schulerus.

Dirk Smuyser

Kornelis van Sprankhuizen, van Amboina.
Joannes Kakelaar

Herman Christiaan Dove

Ao.

Adriaan van der Stel.
Pieter Gabri.

Jacobus van den Bussche.

Balthasar de Bruinne.

Frederik Twyssel.

Henrik Wolfraad.

Nicolaas Valk.

Emanuel Sostman.

Konstantyn Comans.
Carolus Schulerus.

Dirk Smuyser
Kornelis van Sprankhuisen
Joannes Kakelaar.
Henrik Christiaan Dove,
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Dito, en dito van den Land-Raad.
Dito, en Hoofd op Boero.

Ae 1715
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Dito, en dito.
Kapiteyn.
Koopman, en Hoofd op Honimoa, ver-

trok.

Dito, en Hoofd op Hitoe.
Dito, en Hoofd op Honimoa.
Dito, en Fiscaal.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito, en Hoofd op Larike, overleden.
Dito, en Hoofd op Larike.
Dito, en Hoofd op Haroeko.

Boekhouder, en Winkelier.

Dito, en Secretaris van Justitie, overle-
den i Maart

Assistent, en Secretaris van den Land-
Raad, en in ’t zelve jaar nog van de
Justitie.

Dito, en Secretaris van den Land-Raad.
Dito, en Hoofd op Boero.

1716.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.

Kapiteyn.
Koopman, en Hoofd op Hitoe-
Dito , en Hoofd op Honimoa.
Dito, en Fiscaal, vertrok.
Dito, en Fiscaal
Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad, overleden 16 December.

Boekhouder, en Secretaris van dito Raad.

Onderkoopman, en Hoofd op Larike.
Dito, en Hoofd op Haroeko.
Dito, en Winkelier

Boekhouder, en Secretaris van Juslitie.
Dito, en dito van den Land-Raad.
Dito, en Hoofd op Boero.

1717.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapitein.

Koopman, en Hoofd op Hitoe.
Dito, en Hoofd op Honimoa, overleden

19 July.
Dito, en Fiscaal.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Hoofd op Haroeko.
Dito, en Winkelier.
Boekhouder, en Secretaris van Justitie.

Dito, en dito van den Land-Raad.
Dito, en Hoofd op Boero.

Adri-
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A 1718.
Adriaan van der Stel. Als boven.
Pieter Gabri Opperkoopman, en Tweede.
Jacobus van den Bussche- Kapiteyn.
Balthasar de Bruinne Koopman, en Hoofd op Hitoe.
Henrik Wolfraad. Dito, en Hoofd op Honimoa.
Nicolaas Valk. Dito, en Soldy Boekhouder.

Emanuel Sostman. PoliticquenDito, en Secretaris van den
Raad.

Carolus Schulerus. dog wiertDito, en Hoofd op Harocko,
Fiscaal.

Dito, en Hoofd op Haroeko.Konstantyn Comans.
Jacob de Haan, van Amsterdam. Dito, en Hoofd op Larike.
Dirk Smuyser Dito, en Winkelier
Kornelis van Sprankhuizen. Bockhouder, en Secretaris van de Justitie.
Joannes Kakelaar Dito, en dito van den Land-Raad.

Dito, en Hoofd op BoeroHerman Christiaan Dove.

Al. 1719.
Adriaan van der Stel. Als boven.
Pieter Gabri. Opperkoopman, en Tweede, vertrok.
Rochus Hollaar. Dito, en dito.
Jacobus van den Bussche. Kapiteyn, vertrok
Balthasar de Bruinne. Koopman, en Hoofd op Hitoe, vertrok.
Henrik Wolfraad Dito, en Hoofd op Honimoa
Carolus Schulerus. Dito, en Hoofd op Hitoe
PriN. Bovius. Dito, en Fiscaal.

Nicolaas Valk Onderkoopman, en Soldy-Boelhouder.

Emanuel Sostman. Dito, en Secretaris van den Politicquen
Raad.

Konstantyn Comans. Dito, en Hoofd op Haroeko.

Jacob de Haan. Dito, en Hoofd op Larike

Dirk Smuyser. Dito, en Winkelier, overleden in April,

of May
Herman Christiaan Dove. Boekhouder, en Winkelier.

Kornelis Sprankhuizen Dito, en Secretaris van de Justitie
Joannes Kakelaar Dito, en dito van den Land Raad.

Jacob Boon. Dito, en Hoofd op Boero.

1720.
Al.

Adriaan van der Stel. Als boven, overleden den 13 October.
Rochus Hollaar. Opperkoopman, en Tweede
Jacob Willem van der Brugge. Kapiteyn.
Henrik Wolfraat. Koopman, en Hoofd op Honimoa.
Carolus Schulerus. Dito, en Hoofd op Hitoe,

PrisN. Bovius Dito, en Fiscaal.
Nicolaas Valk. Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.
Emanuel Sostman. Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad
Konstantyn Comans. Dito, en Hoofd op Haroeko.
Jacob de Haan. Dito, en dito tot Larike.
Herman Christiaan Dove. Dito, en Winkelier
Kornelis van Sprankhuizen. Dito, en Secretaris van Justitie,
Jacob Boon Dito, en Hoofd op Boero, overleden.
Joannes Kakelaar. Dito, en Hoofd op Boero.

Dito, en Secretaris van den Land-Raad.

Ae. 721.
29°. Pieter Gabri. Landvoogd, en Bestierder
Rochus Hollaar. Opperkoopman, en Tweede
Jacob Willem van der Brugge Kapiteyn, vertrok.
Menso Hermanus Ladenius. Dito.

Henrik Wolfraat. Koopman, en Hoofd op Honimoa.
Karolus Schulerus. Dito, en Hoofd op Hitoe¬

N..
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Dito, en Fiscaal.N.— Bovius.
Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.Nicolaas Valk.
Dito, en Secretaris van den PoliticquenEmanuel Sostman.

Raad,

Dito, en Hoofd op Haroeko.Konstantyn Komans.
Dito, en Hoofd op LarikeJacob de Haan.
Dito, en Winkelier.Herman Christiaan Dove.
Boekhouder, en Secreraris van Justitie.Kornelis van Sprankhuizen.
Dito, en Hoofd op Boero.Joannes Kakelaar.
Dito, en Secretaris van den Land-Raad.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Commissarissen der drie Oostersche Landvoogdyen. Landvoogden van Amboina. Opper-
kooplieden, en Tweede Persoonen. Kapiteinen. Opperboofden van Hitoe. Opperhoof-
den van Honimoa. Fiscaalen Soldy-Boekhouders Geheimschryvers van den Landvoogd,
en Raad. Opperhoofden van Oma. Opperhoofden van Larike. Winkeliers. Geheim-
schryvers van den Raad des Gerechts. Geheimschryvers van den Land-Raad. Geheim-
schryvers van de Kleene- en Huwelyks-Zaken. Cassiers. Opperhoofden van Boero.
Opperhoofden van Loehoe. Opperhoofden van Cambello. Geheimschryvers der Weeska-
mer. Geheimschryvers der Chineesche Boedelmeesters. Dispensiers. Opperwondheelers
van ’t Kasteel. Opperwondheelers van 't Ziekenhuis. Luitenants in dienst der Edele
Maatschappy. Vaandrigs. Kapiteinen der Nederlandsche Borgery. Luitenants , Vaan¬
drigs der zelve. Kapiteinen der Groene Geusen. Luitenants, en Vaandrigs der zelve.
Kapiteinen der Chineesen.

Commissarissen over de drie Oostersche Landvoogdyen
AMBOINA. BANDA. en TERNATE.

Herman van Speult, Extraordinaris Raad. A°. 1623.
Antoni van den Heuvel. 1633.
Artus Gysels, Extraordinaris Raad. 1635.

Antoni Caan, Ordinaris Raad, Superin- 1645.
tendent , Veld-Overste, en Zee-
voogd.

1650. tot 1656.Arnold de Vlaming van Outshoorn, Ordi-
naris Raad, Superintendent, Veld-
Overste, en Zeevoogd.

1663.Simon Cos, Extraordinaris Raad.
1667.Kornelis Speelman, Extraordinaris Raad,

Superintendent , Veld-Overste, en
Zee-voogd.

1672.Antoni Hurdt.
1683.Robbert Padbrugge.
1689.Dirk de Haas. Extraordinaris Raad, en

daar na Ae. 1691. ook als Commissa-
ris op Macassar aangeweest.

Landvoogden, en Bestierders van Amboina.
1605. tot Ae. 1611.Van Ae.Frederik Hourman.1
1611. 1615.2 Caspar Jansjoon.

1618.1615.Adriaan Maartenssoon Blok.
1625. 18 July.1618.2Herman Speult.

1628. 16 Juny.1625.Jan van Gorcum.5
1631. 23 May.1628.6Philip Lucassoon.

8 May.1631. 1632.7 Artus Gysels.

1635.1634.8 Autoni van den Heuvel.
E 9 Joa-
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1637. 21 May.Van Ae. 1635. tot AoJoachim Roelofssoon, van Deutecom.9
1641. 14 Augus-1637.10 Johan Ottens.

tus, gestorven.
1642. 13Septemb.1642.11 Antoni Caan.
1647. 4 dito.1642.12 Gerard Demmer.
1651. 27 April.1647.13 Arnold de Vlaming van Outshoorn.
1654. May.1651.14 Willem Verbeek.
1656. 7 dit0.1654.15 Arnold de Vlaming van Outshoorn.
1662. 7 July.1656.16 Jacob Hustaart.
1664. 24 Februar.1662.

17. Simon Cos,
gestorven.

1665. 31 July.1664.18 Johan van Dam.
1667. 10 April.1666.19 Pieter Marville.

overleden.

1672. 30 dito.1669.20 Jacob Cos.
1678. 31 May.1672.21 Antoni Hurdt.

1678. 1682. 15 Augusti.22 Robbert de Vicq.
1687. 31 dito.1682.23 Robbert Padbrugge.
1691. 15 May.168724 Dirk de Haas.

71696. July1691. o-25 Nicolaas Schaghen.
verleden.

1701. 31 May.697.26 Willem van Wyngaarden, Heer van
Werkendam.

1701.
1706. dito

27 Balthasar Coyett.
1706. 1720. 13 October28 Simon van der Stel.

overleden.

1721.29 Pieter Gabri.

Opperkooplieden, en Tweede Persoonen van Amboina.

Ae. 1615. tot 1620. vertrok.Artus Gysels.
1620. 2. 1624. dito.Jan Joosten de Roey.

1628. dito.1625.Philip Lucassoon.
1628. 1630. vertrok.Nicolaas Meersman.

1631. vertrok.1630.Evert Hulft
1637 1643. vertrok.Simon Jacobssoon Dompkens.

1646. vertrok1643.Kornelis Willemssoon van Outhoorn.
1647. overleden.1646.Johan van Suydwyk.

1647 1649. afgezet.Octavius Maquelin.
1649. vertrok.1649.Windrig Kieft.
1656. vertrok.1650.Simon Jacobssoon Cos.

1657. 1657. 20. Sept.overleden.Evert Janssoon Buys
1658. 1661. vertrok.Antoni van Voorst.

1662.1661. vertrok.Antoni Hurdt.
1663.166X, vertrok.Antoni van Voorst
16661663. vertrokJong.Maximiliaan de

1667. 1669. dito.Antoni Hurdt.
1668. 1671.dito.Kornelis Francx.

1674.1671. 29 Dec. overleden.Jan de Vogel.
1676. 1680. vertrok.Willem van Zyll.
1680. 1681. vertrok.Gerard van de Voorde.
1681. 1682. vertrok.Henrik Crudop.

1684. vertrok.1682.Jeremias van Vliet.
1687. vertrok.1684.Willem Basting.

1667 1691. 6Febr. overleden.Henrik Crudop.
1691. 1692. vertrokJoannes Moris.

1694. vertrok.1692.Maitheus Schenkenberg.
1695. vertrok.1694.Pieter Rooselaar.
1701. vertrok1695.Kornelis Stul.
1710. vertrok.1701.Salomon Storm.
1712. vertrok.1710.Joannes Philippus Sipman.
1715. vertrok.1712.Jacob Bottendorp.
1719. vertrok.1715.Pieter Gabri.

1723. nog.1719.Rochus Hollaar.
Ka-
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Kapiteynen van Amboina.

Kaptey: Henrck Stour A°. 1615. tot 1616.
niett. Maerten Janssoon Vogel. 1623.

Pieter Cassiopyn. a
1625. 1627.

1627.Hans Jurriaanssoon. 1628.3
1628.Gerar Westerman- 27 May overleden.1641.

jan Oeigerssoon. 1642. 1644. overleden.

Jacob Verheyden. 1652.1646.

riDito 1652.Majoor. 1654.

Gy-bert van Moerlag. 1652.1646.

Kornelis Danen, Kapiteyn-Luitenant. 1651. 1653.

1658.Herman van Outhoorn. Dito, dito, dog 1658.

Kapiteyn
1658. 1658. overleden in July.Laurens Reller

1668.Paulus Andriessoon lisscher 1658.

1670.1668Pierie du Pon.

1679. afgezet.1671.Chriliiaan Bulk.

1685. 1666.Johan de Moor

1687.Peler Ssser 1693.
1698.Rasper Tabbaart. 1704. 30 Nov overleden.

1702.Willem Henrik de Bevere, Kapiteyn-Lui- 1705.
tenant

1706. 29 Maart overleden.1705.Johan Erckine

1708.Kornelis de Visscher 1706.

1719. vertrok.1709.jacob van den Bussche.
1720. 1721.72co Willem van der Bru1g:

1723.1721.Menso Hermanus Ladenius.

1723.Zacharias de Bensin.

Opperhoofdenvan Hitoe.

totA°. 1631. 1632.Tymon Leenderssoon Coppel.

1636.1632.Jacob Janssoon Patacka.
1537. 1642.Wouter Seroyen.

646.1642.Kornelis Willemssoon van Outhoorn
overleden.1646. 1647.

Johan van Suydwyk.
1648.1647.Abrabam Pittavin

1648. 1649.7acob Voer

1652.1649.Nicolaas Rimbach

1654.1652.Nicolaas van der Capren.
1656.1654.Henrik de Vries.

1658.1656.Evert van Hoorn.
1658. 1660.Willem Maautsuyker.

1670.1660.Jurriaan Rumpbius.
1670. 1675.Willem van Zyll.

1675. 1678. overleden 21 Maart.ierard van Voorbuyg.
1678. 1680. overleden re dito.Jacob de Jong.

1684.1660.saae van Thye.
1684. 1689. overleden 12. Febr.Gerbrant Proost
1689. 1691.Joannes Moris.
1691. 1694.Pieter Rooselaar
1694. 1695.Paulus Augustus Rumphius.

1701.1695.Pieter de Vos.

1701. 1703.van Middelburg.Johan van Hoorn,
1703 1710.Joannes Philippus Sipman.

1712.1710.Jacob Boitendorp.
1712. 1719. vertrok.Balthasar de Bruinne,

1719. 1723.Carolus Schulerus.
1723.Elias de Hase

E2 Op-
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Opperhoofden van Honimoa.

Jan van de Voorde. Ae. 1632. tot 1637.
1644. overleden.Pieter Nuits. 1637.

1648.1643.
1651.Vincent Gysbert van Moerlag. 1648.
1657. overleden 6 Octob.Kornelis Danen. 1652.

13 Sept overleden.1660.1657.Abrabam Umbgroeve.
1661.Abrabam Verspreet. 1660.

1664Adriaan van Lier. 1662.
24 May overleden.1664.Pieier de Craaf 1664.

1665.1664.Daniel van den Bolk-
1673.1666.Adriaan van Lier.
1680.1673.Gerard van de Voorde.

1681.1680.Jacobus de Vicq.
1681. 1681.Henr ik Crudop.

1689.1681.Joannes Moris.
1691. in Juny overleden.1689.Francois van Schuere.

1692.1691.Isaac de Visscher.
1693.1692.Pieter de Bocq.

26 July overleden.1696.1693.Isaac de Visscher.
vertrok.1697.1696.Pieter de Bocq.

1701.1697.Salomon Storm.
1702.Ernst Knipping. 1701.

1702. 1703.Jacob Cloek.

1703.Arnoldu; Mol. 1705.

Huibert de Vlieg. 1706.1705.

1715.1706.Gerard Lindeborn.

Frederik Twyssel. 1717. 19 July overleden.1715.

1723.1718.Henrik Wolfraad.

1723.David Johan Bake.

Fiscaalen van Amboina.

Isaac de Bruin. Ae.1622. tot 1624.
Jan Dirkssoon. 1625. 1628.

Johan Ottens 1628. 1631.

Kornelis Willemssoon van Outhoorn. 1631. 1633.

Kornelis Faber. 1638.1633.
Nicolaas Casembrood. 1638.1638.

Bartholomeus Canoy. 1638. 1642.
Matthys Proot. 1642.1642.
Octavius Macquelin. 1644.1642.
Abrabam Pittavin. 1646.1645.
Steven Draver. 1646.646.
Abraham Pittavin. 1646. 1647.
Simon Cos. 1647.1647.
Jacob Voer. 1648.1647.

Jan van den Briel. 1649.1648.
Jacob Noppe. 1649.1649.
Jan van den Briel. 1651.1649.
Jacob Voer. 1652.1651.

Nicolaas van der Cappen. 1652.1652.
Jan Oetgens van Waveren.

1652.31652.Kornelis Hauw.

Jacobus Manteau. 1653.1653.
Simon Cos.

31653. 1653.Pieter Riks.

Francois de Cnibbere. 1653. 1654.
Abraham Umbgroeve. 1654. 1657.
Abraham Verspreet. 1658. 1660.

1661.Mattheus Berkman. 1665.
1665. 1665.Livinus Bor.

1670.1665.Wiilem van Zyll.
Pie-
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Pieter de Cok.
Pieter de Cok.

Jacob de Jong.
Rogier van Houten.
Abraham Vekens.

Francois van Schuere.

Abraham Vekens.

Pieter de Bocq.
Kornelis Beernink.

Pieter de Bocq.
Johan van Hoorn van Middelburg.
Jan van Hoorn, van Amisfoort.
Martinus van Sprankhuizen, voor een tyd
Jacob Cloek.

eenige tyd.Joost van Costenobel,
Jacob Cloek.

Huibert de Vlieg
Gerard Lindeborn.

Huibert de Vlieg.

Jacob Bottendorp.
Balthasar de Bruinne.
Frederik Twyssel.
Johan Bernhard.

Hearik Wolfraad.
Carolus Schulerus.

N Bovius.

Konstantyn Comans.

Soldy-Boekhouders

Ao.Dirk Geldorp.
Pieter Riks.
Kornelis van der Linden.

Pieter de Graaf
Thomas van Orihen.

Andries Amberger
Thomas van Orthen.
Pieter de Graaf.
Joannes de Cater.

Nicolaas Spiering
Jan van Ooth.

Gerard van Voorburg.

Joannes Moris

Rogier van Houten.
Abrahham Vekens.

Francois van Schuere.

Josua Braconier

Abrabam Vekens-

aa de Visser.
Herman Steinkuiler.

Joannes Westerbaan.
Antoni Snaats.

Pieter van der Poort.

Joannes de Visscher
Salomon Storm.

Jacob Clock.
Jan van Hoorn, van Middelburg.
Martinus van Sprankhuizen.

Joost van Costenobel.
Pieter Nuits.

Henrik Trip.

Joost van Costenobel.
Willem du Rieu.

Daniel van Loenen.
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1672.A°. 1670. tot

1575.1672.

1678.1675.
1681. 10Febr. overleden.1678.

1683.1681.

1689.1683.

1691.1689.
1691. 1692

1693,1692.
1696.1693.
1697.1606.

1701.1697.

1700.
1702. in Septemb.1701.

1702. 1703.

1703. 1704.

1705.1704.
1706.1705.
1708.1706.

1710.1708

1712.1710.

1715.1712.

1716.1715

1718.1716.
1719.1718.

1723. nog.1719.

1723.

van Amboina.

1647. tot 1648.
1657,1648.

1656. overleden.1653.
1656. 1656.

1656.1656.

16571656.
1658. overleden I Maart.165-
1661.1658.

1662. overleden 9 April.1661

1662.1662.
1666.1662.

1667.1665.

1676.1667.
1678.1676.

1681.1678.
16821681.

1683. overleden 18 April.1682.

1684.1683.
1685.1684.
1688.1685.

1690. na 14 January.1688.

1692. 12 February.1690.

1693.1692.
1694.1693
1695.1694
1697. vertrok.1695.

1697.1697
1701. 18 Jan. overleden.1697.

1705.1701.
1706.1705.
1706.1706.

17071706.

1707. 1708. 13 May overleden.
1708. 1712.
E 3 Kon¬
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Konstantyn Comans. A°. 1712. tot 1715.
Nicolaas Valk. 1720.1715.
Adriaan Willem Frisvogel. 1723.1720.

N. van Wyngaarden. 1723.

Geheimschryvers van den Landvoogd, en Raad van Amboina.

Maarten Rombouts. Ap.1633. tot 1637.
Willem van Outhoorn, eenige tyd, by ziek- 1634. 1634.

te van Rombours.
Adriaan van Lysveld. 1642.1637.
Abrabam Fluweel. 1642. 1647.
Dirk Geldorp. 1648. 1648.

Jacch Noppe. 1648. 1650.

Eornelis Hauw. 1650. 1650.
1651.Livinus Bor. 1654.

1656.Livinus Bor. 1655.

1676. 1658.Abraham Verspreet.

1656.1656.een korte tyd.Kornelis Huse, voor
Michiel van Parys. 1658. 1658. overleden.
Millem van Zyll. 1661.1659.

1661. 1662.Mattheus Bergman.
Gerard Vogelpoot. 1662. 1662.
Daniel van den Bolk. 1662. 1664.

Michiel Cherpbier. 1664. 1664.

Livinus Bor. 1664. 1666.

Jacob de Jong. 1666. 1675.

ljaac van Thye. 1675. 1680.

Balthasar Bollé. 1680. 1682. overleden.

Iaa e Visscher. 1682. 1684.

Dijk Diemer. 1686.1684

Jan Willemssoon Kleintje. 1666. 1657.
Pieter Rooselaar. 1687. 1691.
Joannes Berghuizen. 1691. 1691.

Kornelis Beernink. 1691. 1692.

Jan du Ryn. 1692. 1676.

Ernft Knipping. 16. 6. 1701.

Samuel Rotbe. 1701. 1703.
Willem du Rieu- 1703. 1707.
Balthasar de Bruinne. 1707. 1708.

Alezander van Brussel. 1708. 1716. overleden 16 Dec-
Emanuel Sostman. 1716.

Opperhoofden van Oma of Haroeko.

Kornelis Danen. A°. 1651. tot 1651.
Warnar Curtenius. 1652. 1657.

Wouter Janssoon. 1657. 1658.
Adriaan van Lier. 1658. 1660.
Abrabam Rodrigos. 1660. 1661. 11 July overleden.
Willem van Zyll 1661. 1665.
Hans Paul Rauscher. 1665. 1666.
Jan Clement. 1666. 1669.
Reynier Praat. 1672.1670.
Gerard van Voorburg. 1672. 1675.
Joannes Moris. 1676. 1681.
Reinier Praat. 1682. 1682. 19 May overleden.
Jacobus Berkman. 1682. 1684.

Abrabam Vekens. 1689.1684.
Pieter Pieterssoon Ruischer. 1669. 1690. 14 Jan. overleden.
Joannes Westerbaan. 1690. 1670.
Isaac de Visscher. 1690. 1691.
Huig Pieterssoon Coek. 1691. 1692. 2 Sept. overleden.
Antoni Snaats. 1692. 1694.

Jooft
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Joost van Costenobel. Ae. 1694. tot
Joannes de Visscher. 1695.

Johan van Hoorn, van Middelburg. 1698.
Joannes Philippus Sipman. 1701.

Huibert de Vlieg. 1703.
Samuel Rothe. 1704.

Carolus Schulerus, voor een tyd maar. 1705.

Joost van Costenobel. 1705.

Henrik Trip. 1706.
Balthasar de Bruinne. 1708.
Johan Bernhard. 1710.

Carolus Schulerus. 1715.

Konstantyn Comans. 1718.

Adriaan Willem Fritsvogel. 1723.

Opperhoofden vanLarike.

Kornelis Willemssoon van Outhoorn. Ao.1633. tot
Wybrant van Schagen. 1641.
Abraham Pittavin. 1643.

Gerard van der Cruice. 1646.
Everd van Hoorn. 1655
Jurriaan Rumpbius. 1657.

Sybrand Abbema. 1662.

Pieter Janssoon. 1663.

Jacobus van Nes. 1668.

Joannes Cops. 1670.
Joannes Beusecom. 1674.

Gerbrand Proost. 1683.
Michiel Huisman. 1684.
Isaae 1665.

Jacobus Verselewel. 1690.
1690.Paulus Augustus Rumpbius.

Joannes de Vesscher. 1694.

1695.Paulus Augustus Rumpbius.

1705.Gerard Lindeborn.
Frederik Twyssel. 1705.

1712.Daniel van Loenen.

1715.Konstantyn Comans.

1718.Jacob de Haan.

Winkeliers van Amboina.

Nicolaas Maarsman. Ae. 1627. tot
Joannes van Alfen. 1642.
Jacob Voer. 1647.

Abraham Pittavin. 1648.
Kornelis van Adrichem 1649.

Jacob Voer 1652.

1652.Nicolaas van der Cappen.
Melchior Thomassoon. 1652.

Gerard Meyer. 1654.
Kornelis van der Linden. 1655.

Henrik de Vries. 1656.

Pieter de Graaf 1656.

Maitheus Berkman. 1658.

1661.Adriaan van Lier.

Pieter de Graaf. 1662.
Frederik Abbema. 1664.
Adriaan van Lier. 1665.

Jan van der Ooth. 1667.

Gerard van Voorburg. 1667.

N. 39
1695.

1698. 24 Jan. overleden.
1701.

1703.
1704.
1705. 2 May overleden.
1705.

1706.

1708.

1710.

1715.

1718.

1723.

1641.

1642.

1646.

1653.

1656.

1660.

1663.

14 Jan overleden.1668.

1670.

1674.
17Febr overleden.1683.

1684.

1658.

1699.
1690. overleden.

1694.
1695.

1705. afgezet wegens ziek-
te 30 April.

1705.

1712.

1715. overleden in Maart.
1718.

1723. nog.

1643.

1648.

1649.
1652. overleden.
1652.

1652.

1653.
1654.

overleden 25 Jan.1656.

1656. overleden 6 Nov.
1658.

1661.

1662.

1664.

1664.
1666.

1667. overleden 25 Maart.
1672,

Aot
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Antoni Erbard. A°. 1672. tot 1677. overleden 11 April.
Jacobus Berkman. 1682. 19 May overleden.1677.
Francois van Schuere. 1682. 1683.
Abrabam Frederikssoon 1683. 1685.
Adriaan Kakelaar. 1690.1685.
Jacobus Verselewel. 1690.1690.
Huig Pietersloon Coek. 1691.1690.
Pieter van der Foort. 1691. 1692.
Salomon Storm. 1691 1694.

Joannes Braxel. 1695.1694
Salomon Storm. 1697.1695.

Jan du Ryn. 1678. 12 Febr. overleden.1697.

Joost van Costenobel. 1701.1698.

Frederik Twyssel. 17051701.
Evert Hidding. 1708. 29 May overleden.1705.

Ijaac van Hommeren. 1709.1708.

Kornelis Comans. 1709. 1710.

Carolus Schulerus. 1715.1710. v
Dirk Smuyser- 1715. 1719. in Apriloverleden.
Herman Christiaan Dove. 1719.

Geheimschryvers van het Gerecht in Amboina.

Geheim- Octavius Macquelin. 1641. tot 1642.Ae.
scbryeers Gerard overmeyer. 1642. 1619. overleden.
van de Jacob Noppe. 1649.1649.Raad

Kornelis Hauw. 1649.1649.des Ge¬
Jacob Manteau.rechts 1654. overleden.1649
Gerard Vogelpoot. 1654 166,. overleden ; Aug.
Michiel Cherpbier. 16641664.
Livinus Bor 1664. 1665.
Adriaan de Wit. 1666. 1669. 5 Octob. overleden.
Joannes Cops. 1670.1669.

Joannes Basting. 1670 1673. 17 Febr. overleden.
Joannes van Beusecom 1673 1674.
Reinoldus Brouwerius. 1674. 1678

Antoni de Koning. 1678. 1679. 30 Juny overleden.
Balthasar Bolle. 1679. 1680

David Eversdyk. 1680. 1681.

laae de Visscher. 1681.1 1684
Dijk Diemer. 1684. 1684.
Jan Willemssoon Kleintje. 1684. 1666.
Pieter Rooselaar. 1686. 1667.
Faulus Augustus Rumpbius. 1687. 1690.
Henrik Berghuizen. 1690 1691
Jan du Ryn. 1691. 1692.
Joannes de Visscher. 1692. 1693.

Ernst Cnipping. 1693. 1696.
Joost van Costenobel. 1696. 1678.
Joannes van Brakel. 1698. 1700.

Abrabam Patras. 1700.
1

1704.
Willem du Rieu.

1704.- 1704.
Ernst Craul 1704. 1705. 14 July overleden.
Frederik Julius Coyett. 1705. 1706.
Balthasar de Bruinne. 1706. 1707.
Alezander van Brussel. 1707. 1709.
Carolus Schulerus. 1709. 1710.
Jacob Boon. 1710. 1715.
Henrik t' Hoofd. 1715. 1715. i Maart overleden.
Emanuel Sostman. 1715. 1716.
Kornelis van Sprankhuizen. 1716. 172.0.

Ge-
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Geheimschryvers van den Land-Raad.
Jan Pays. Ae. 1637. tot 1642.

Pr— 1650.1642.

Marcus de Roy. 1650. 1658.

Imam Abdul (van die van Hitoe) 1658. 1662.

Philip du Pree. 1676.1658.

Alezander Latil. 1676. 1688.
Dirk Rauscher 1658. 1693.
Martinus van Sprankhuizen. 1697.1693.

Joannes Hartenberg 1701.1697.
Jacob Janssoon van Gyn. 1702.1701.

Ernst Craul. 1704.1702.

Frederik Julius Coyett. 1705.1704.
Carolus Schulerus. 1709.1705.
Jacob Boon 1710.1709.

1713. vertrok.Jan Louis Munniks 1710.

Heurik t'Hoofd 1715.1713.

1715.Emanuel Sostman. 1715.

1720.Joannes Kakelaar. 1715.

Huwelyks-Saaken in Amboinz.Geheimschryvers van Kleine,en

A°. 1652. tot 1675.Philip du Pree.
1676.1675.Reinoldus Brouwerius.
1678.1676.laac van Thye.
1679. overleden 31 July.1678.Antoni de Koning.

1679. 1683.aae
1683. 1684.Philip van Boesingen.

1685.Jan Willemssoon Kleintje. 1684.
1666.Joannes Poort. 1685

1686. 1689.Barent van der Storm.

1689 1690.Henrik Berghuizen.

1691.16799.Jan du Ryn.
1692.1691.Martinus van Sprankhuizen.

1692. 1693.Jan de Molier
1698.1693.Joannes Suydster
1700.1698.Abraham Patras.

1704.1700¬Pieter Caddel.

1707.1704Alezander van Brussel.
1708.1707.Daniel van Loenen.

1711.1708.Jan Louis Munniks.
1711. 30 Nov overleden.1711.Pieter de Ruiter

1711. 1713Henrik t'Hoofd.

1715.1713.Emanuel Sostman.

1715.1715.Joannes Kakelaar
1720.1715.Philip Liefhout.

Cassiers van Amboina.

A°. 1653. tot 1654Francois de Cnibbere.
1663.Matiheus Berkman.

1678.1676.Josua Braconier
16841678.Abraham Pieterssoon.
1686. dat Winkelier wiert.1684.Adriaan Kakelaar
1687. 17 Sept vertrokken.1686.15 January.Adriaan t'Hoofd.
1688. 27 April.1657.October.Joannes Barmentelo.
1690. 27 July.1688.27 April.Adriaan t'Hoofd.
1690. Septemb.1692.Henrik Berghuizen.
1792.1690.Salomon Stor m.

1695. 1 Septemb.1692.Joannes van Brakel

1696. 1 July.1665.Septemb.Joost van Costenobel.
F Joan¬
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Joannes van Brakel. 1698.1July. A°. 1696. tot

Huibert de Vlieg. 1701.1698.
1705. 6Octob. overleden.Arnoldus van der Linden. 1701.

Isaac van Hommeren. 1708.1705.

Jacob Boon. 1709.1708.
1710. 8 Juny overleden.Isaac van Hommeren. 1709.

Nicolaas Valk. 1715.1710.

1719.Jacob Boon. 1715.

Opperhoofden van Boero.

Johan van Leipzig, Sergeant; dog 1665A°. 1659. tot 1668. overleden 10 Aug.
Vaandrig

1668.Ser- 1672. Vryman geworden.Cbristoffel Boudewynssoon Klooster

geaecst.
1672. 1674.

1680. vertrok.1674.Reinier Praat, Assistent.
1680.1680.Josua Braconier Onderkoopman.

1681.Louis Mignon, Vaandrig. 1663. komt aan’t Kasteel.
1689. afgezet.1683Abrabam Pieterssoon, Boekhouder

1689.Sergeant. 163 1.Pieter de Bocq, wierd Fiscaal.

1691.Boekhouder. 1693. wierd Geheimschry-Ernst Knipping.
ver van’t Gericht.

Dito.Dirk Rauscber 1693 1706. overleden 6 Dec.
Assistent.Pieter de Meyer 1707. 1708. 7 Febr. overleden.

14 Maart. 1708.Dito.Nicolaas Valk, 1708. 25 May.
Herman Christiaan Dove, 25 May. 1708 1719.

Boekhouder.

Jacob Boon. 1719. 1720. overleden.
Joannes Kakelaar. 1720.

Opperhoofden var Loeboe.

Pieter Janssoon van den Sanden, Koopman. Ao 1623. tot

Jacob Janssoon Patacka, Opperkoopman. 1628. 1630. vertrok in Septemb.
Johan Otiens. Dito. 1630. 1633. vertrok na Ternate.
In deze tusschen-tyd waren ’er geen 1633. 1634.
Gerard Holscher Dito. 1643 1644. overleden.

Dito.Octavius Macquelin, 1644. 1646. toen tweede wierd.
Dito.Abrabam Pittavin, 1646. 1647

Simon Janssoon Cos, Dito. 1647 1649.vertrok.

Salomon Reinierssoon, Dito. 1649. 1650. overleden.
1650.1650.Barent Zeeuw, Dito- blind, en egter zeer

oorlog-kundig.
Jan Arentssoon. 1659. 1662. Vryman 2 October

geworden.
Christoffel Keper, Sergeant. 1715. overleden als Vaan-

drig.

Opperhoofden van Cambello.

Herman van Speult Opperkoopman. A°. 1615. tot 1618.
Jacob Verheiden, Luitenant. 1644.
Marinus Brand, Koopman, enOpper¬ 1648. 1648. overleden.

koopman
Barent Zeeuw, Dito. 1648. 1650. na Loehoe.
Jacob Noppe, Onderkoopman. 1650. 1650. overleden.
Klaas Rimbach, Luitenant. 1650. 1651. vermoort II Maart.
Vincent Gysbert van Moerlag, Kapiteyn. 1651. 1651. na 't Kasteel, ge-

quetst zynde.
Maarten Weber, Vaandrig. 1651.

Ge¬
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Geheimschryvers van de Weeskamer, zynde te gelyk Over-
dragers van het Negotie-Comptoir.

Gehein- Abroham Fluweel.Na dezen waargeno- Ae. 1642. tot 1647.
schryvers men door den Geheimschryver van den
der Wees-

Landvoogd, of die van ’t Gericht.
kumer.

Francois van Schuere. 1681.1679.
Her man Janssoon Steinkuiler. 1685. 1688.

Jacobus Verselewel. 1689.1688.
Joannes Swinnas. 1690.1689.

Huibert de Vlieg. Cassier.1698.1695.

Frederik Twyssel. 1701. Winkelier.1698.
Hearik Scholten. 1702. afgezet.1701.
Gillis Laccher. 1704. overleden.1702.

Carolus Schulerus. I Septemb. 1706.1704.
Daniel van Loenen. 1707. Geheimschryver van1706.

Huwelyk-Saaken.
Jacob Boon. 1710.1707.
Hen ik t'Hoofd. 1710. verworpen door Sip-1710.

man.
Jecob Boon. 1711. Geheimschryver van1710.

’t Geregt 8 Maart.
24 Maart.Zacharios Rooselaar. 1712. vertrok.711.

Thomas von Hommeren. 1714. Perkenier in Banda.1712.

122c Metselaar. 1715. Dispensier.1714.

1720. nog.715.Adriaan t Hoofd.

Geheimschryvers van de Chineesche Boedel-Meesters in Amboina.

Aly aham Patras. Ao. 1695. tot 1689.
Pioier Caddel. 1698. 1700.
Honrik Scholten. 1701.17. 2.

Alezander van Brussel. 1701. 1704.

1708. 28 Juny.Jan Louis Munniks. 1704.

1710. 3 Juny.Willem van Hove, 1708.28 Juny.
1711. 25October.1710.Pieter de Ruiter. 3Juny.
1713. Novemb. vertrok.1711.Rariholomeus Leidekker. 16 Decemb.
1715. Geheimschryver van1714.Joannes Kakelaar.

t Gerecht.

Philip Liefhout. 1715. dito van Huwelyks-1715.
Saaken.

1720. nog.1715.Jan kleyn.

van Amboina.Dispensiers

1648. totAo.Kornelis Hauw-
1658.1657.Jacob Segerssoon, Onderkoopman. overleden 23 Juny.
1667. Winkelier.1666.Jan van der Ooth, Bockhouder.
1678.1678.Mattheus Berkman.
1681.1679.Francois van Schuere.
1683.1681. Augustus.Abraham Pieter ssoon.
1683. vertrok.1683.Reman
1689. Winkelier.1684.Adriaan Kakelaar.
1689. 12 Febr. na Haroeko.1686.Pieter Pieterssoon de Ruischer, Boekhouder.
1690. Winkelier.1689.Huig Pieterssoon Cock.
1690. Cassier.1690.Saloman Storm.
1692. asgezet.1691.Johan van Dam.
1698. vertrok.1692.Jun van Rees
1708. Vryman.1698.Arie Langeveld.

1710. Cassier 17 Juny.1708.Nicolaas Valk. 30 July.
1715. Winkelier.1710.Dirk Smuiser. 17 Juny.

1720. nog.1715.lsaae Metselaar.
F2 Op-
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Opper-Wondheelers van ’t Kasteel Victoria.

Everd Pieterssoon. A°. 1637. tot 1640
1657. overleden 11 Octob.Gerard Frederikssoon Boomvalk. 1657.

1662. vertrok in Septemb.Matthys Witsma. 1658.

1664. vertrok in May.Jan van Schagen. 1662.

1677. vertrok in MayJan Camerik. 1668.

1683. vertrok in May.Cbristoffel Geerling, 1677.van Swoll. July.
1692. overleden 30 Juny,Matthys Molkman. 1683.
1693. vertrok in Juny.Adriaan Boekhout. 1692.July
1694. vertrok inBartholomeus Coek July.1693
1694. overleden 29 OctobLodewyk van Barthem. 1694.13 Augusti.
1701. vertrok.1695.Bartholomeus Coek.

1701 1711. overleden 28 Dec.Habbo Enno.

1720. vertrok.1712.Matthys Groeneveld.
Ulrich van Hauw.

in Amboina.Opper-Wondheelers van ’t Siekenhuis

Jan Arentssoon, van Breadfort Opper- Ae. 1654. tot
Wondheeler opHila.

1677 1682. overleden 2 Jan.Martyn Schathouwer, van Neurenberg
1682. 1692. JulyAdriaan Boekhout.

1700. overleden 21 Febr.July. 1692Henrik de Wind.
1701.1700.Habbo Enno.

1701.Hans Jacob Wirth. 1709. overleden 14 Nov.
1709. 1712.Matthys Groeneveld.

1712.Ulrich van Hauw- 1720. nog.9January.

1720.

Maatschappy in Amboina.Luitenants in dienst der E-

Ao. 1636. tot 1642. Kapitein.Jan Oetgerssoon, van Haarlem , wierd
A°. 1640. Kapitein-Luitenant , dog
1642 Kapitein.

Walrave de Riviere. 1637.
1640.

Pieter Nuits. 1637 1643. stierf op Honimoa.
van Woerden. Kapitein. 1642.Jacob Verheiden, 1646. Kapiteim.

1644.Vincent Gysbert van Moerlag. 1646. dito.

1646.Kornelis Danen. 1651. Kapitein-Luitenant.

1650.Klaas Rimbach, van Overkerken. 1651. zoo vermoort, in
Maart.

Herman van Outhoorn, op Lessidi ; wierd 1651. 1652. Kapitein-Luitenant.
1658 Kapitein, en vertrok zoo na
Banda.

Frans Male. 1652. 1655. overleden 29 July.
Laurens Keller. 1652. 1655. Kapitein-Luitenant

overleden.
riGodschalk.N. 1653. overleden.

David Perdriks. 1654. 1657. overleden 15 Octob

Wouter Janssoon. 1658. 1658. overleden July.
Nicolaas Putten. 1661. 1661.

Ditlof van der Beck. 1661 1664. vertrok.
Livinus Bor, van Leiden. 1663. 1665. Geheimschryver van
i 1663 1666. de Politie.

Livinus Bor. 1666 1669 overleden 5 Januar.
Pieter Schaffer van Erkelens. 1668. 1687
Jodocus Lodewyk Crombuizen. 1682. 1684. overleden 8 April.
Jacob Heilman. 1987 1691. overleden 9 Juny.
Paulus de Brievings. 1691. 1691. Kapitein vertrok.
Hans Metzelaar 1695. 1710. 10 Nov. overleden.
Willem Henrik de Bevere. 1696. 1702. Kapitein-Luitenant.
Jan Riddel, van Vianen. 1708. vertrok in May.1705.
Lodewyk van Renesse, van Brede. 1710. 1720. overleden.

Vaan-
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Vaandrigs in dienst der E. Maatschappy in Amboina.

1642. Luitenant.A°. 1637. tot24 May.Jacob Verheiden.
1646. dito.1641.22 Augusti.Kornelis Danen.
1644. dito.1643.van Rhenen.Vincent Gysbert van Moerlag,
1645. overleden 11Jan.1644.Kornelis Dirkssoon Swager.
1646.1646Jan Willemssoon-
1657. vertrok.1647Warnar Curtenius

1658.1657.Wouter Janssoon.
1649. overleden.1649.Jacob Andriessoon

16511651.N. Helwig.
1658. overleden 3 Nov.1651.van Groningen.Albert Thomassoon,

20 Septemb.
1651.1651.Maayten Weber
1655. vertrok.1655.Kaspar Buitendyk.
1657.1656.Jurriaan Rumpbius.
1658. overleden 2 Octob.

Arend Terburg. 1655.
1672. overleden 17 April.1660.Jacob Compagnon, uit Vrankryk.
1668. overleden 10 August.van Oldenburg. 2 Nov. 1665.Johan van Leipzig
1668.1667.Pieter Schaffer, van Enkelers.
1674.1674.Adriaan Pavort.

1676.1676.Adriaan van der Raver.
1667. overleden 28 Febr.1678.28 Decemb.Louis Mignon
1687. Luitenant.1683.Jacob Heilman.
1692. Luitenant.1688.Paulus de Brievings van Dordregt.
1695. dito.1690.Hans Metselaar van Praag, uit Bohemen.
1697. vertrok.1692.Andries Nyendaal.
1703. overleden 12. July.1695van Aerhem.Michiel Dolmaker
1710. Luitenant.1704.sse, van Breda.Lodewyk van Rene
1708. vertrok in May.1697.Petrus Martinus van Stein.
1713. overleden.1708.Daniel Jan Piron.

1715.1708.Joannes Lamprecht, van de Wilster. 1 Octob.
Adriaan Westplate.

1715. overleden.27 Febr. 1712Christoffel Keper.
1715. vertrok.1714.Zeevaayt.N.—

1720. nog.1715.Jacob Schravelaar

Borgery.Kapiteinen der Nederlandsche

1637.Ae. 1634. totRapiiei. Mattlys Plaat.
1644. overleden.nen cler 1637.Jan Storm.

Neder¬ vertrok na Batavia,1662.1644.H nrik Wynantssoon, van Bremen
lantsche stierf 1674.
Borgery 1663. overleden 15 Juny.1648.Barend janssoon, van Embden.

1662.1659.Aart Hagen, van Dordregt.
1672.1662.Abrabam Wittekam.
1684. overleden 2 Dec.1665.Nicolaas Snyders.
1675. overleden.1672Herman Winterhof
1675. vermoord.1675.Henrik Dame, van de Klundert.
1679. overleden 2 May.1675.Thomas van Hommeren , van Rotterdam.
1691. overleden 19 Maart,1679.Henrik Leidckker, van Gelder.
1708. overleden : Octob.1684.Joachim Engel, van Bartenstein.
1705. overleden 5'April.1692.Hans Groo, van Dantzig.
1711. overleden 8 July.1709.Henrik van Hoogstraten.
1715. overleden 19 Sept.1711.Joannes Michault.
1713. overleden.1711.Iperi Wouterssoon, van Marhuizen.
1720. nog.1715.Nicolaas Simonssoon Haak.

Luitenants der Nederlandsche Borgery.

1644.Ae 1643. totHenrik Wynandssoon.Luite¬
1648.1644.nants- Barent Janssoon.
1645.1654.Jan Theunissoon de Cok. Har-F 3
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Harmen Winterbof. A°. 1659. tot 1672.
Andries Amberger van Neurenburg. 166t. verzonken 4. Aug.1659.
Nicolaas Snyders. 1665.1661.
Joachim Cloot, van Wismar. 1666.1665.

Jan Gerwitssoon. L669.1668. overleden.
Jacob Kreuger van Arentsfeld. 1672.1669.
Christiaan Roelofssoon. 1674.1673
Christossel Boudewynssoon Klooster. 1679.1675.
Henrik Lepper. 1685.1683.
Erbard Maartenssoon, van Holstein. 1694. overleden Jan.1687.
Hans Groo. 1692.1666.

Marinus Duim. 1696. overleden.1692.

Adriaan Kakelaar. 1698. 1700.
Jan Balius Schoonen. 1700. 1702. overleden Jan.
Adriaan Kakelaar. 1701. 1703.
Ipert Wouterssoon, van Marbuizen. 1703. 1705.
Adriaan Kakelaar. 1705. 1706.

Henrik van Hoogstraten. 1706. 1708.

Michiel Christiaanssoon, van Aalborg. 1708. 1710.
Ipert Wouterssoon, van Marhuizen. 1710. 1711.
Jan Paul Roerberg. 1711. 1712.

2-
ri

Nicolaas Simonssoon Haak. 1714. 1715.
Gerard Leidekker. 1718. 1719.

OnVaandrigs der Ned-rlandsche Borgery.

Henrik Wynantssoon. Ae. 1650. tot 1643.
Barent Janssoon. 1644.1643.
Jan Willem Gelder. 1644. 1648.
Josias Beli, van Edenburg. 1648. 1653.
Nicolaas Snyders. 1662. 1665.
Jan de Ruiter, een Mixties. 1670. 1671.
Thomas van Hommeren. 1672. 1673.
Henrik Leidekker.

1673. 1670.
Henrik Lepper. 1679. 1682.

Joachim Engel. 1683. 1684.
Hans Groo. 1684. 1685.

Jan Baltus Schoonen. 1698. 1700.
Henrik van Hoog straten.

1700. 1702.
Joannes Michault.

1702. 1704.
Henrik van Hoogstraten.

1704. 1706.

Michiel Christiaanssoon van Aalborg. 1706. 1708.
Gerard Leidekker.

1708.- 710.
Jan Paul Roerberg. 1710. dr

1712.
Nicolaas Simonssoon Haak. 1712. 1714.

Kapiteynen der Mixtieen ofte der Groene Geusen.
Jan Zoarez. A°. 1637. tot 1653.
Antoni Mentsjado. 1656. 1659.
Andries Bitas.

1659.a 1662.
Antoni Mentsjado. 1661.e. 1665.
Andries Bitas.

1665. a
1668.

Antoni Mentsjado.
1668. 1671.

Andries Bitas. 1671. 1674. overleden 20 May.
Jacob Hasar. 1674. 1675.
Antoni Mentsjado. 1675. 1676overleden Ao. 1680.

Jan Hanssoon, Dji. 1676. 1685.

Jan Tsjong. 1685. 1687.
Jan
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Vagt-
drige.

Jan Hanssoon Dji.
Jan Tsjong

Jan Hanssoon Dji.

Jan Tsjong.
Boude wyn Clooster,
Ambrosius Spelt.

Boudewyn Clooster.
Abraham Pieterssoon.
Ambrosius Spelt.

Abraham Pieterssoon.
Herman Hek,

Abrabam Pieterssoon.
Ambrosius Spelt.

Her man Hek.
i1

Herman Hek.

Paul da Lima.

Jan Backer

Nicolaas van Solor

Nicolaas Mondoc.

Gelermus Mamalota.

Jacob Hasar.
Antoni de Roy.
Nicolaas Mondoc.

Jan Hanssoon Dji.
Antoni de Roy.

Nicolaas Mondoc¬

Lieven Hasar.

Joannes Engko.
Daniel Janssoon.

Henrik Gysels.
Lucas Janssoon.
Boudewyn Clooster
Kornelis Ide.

Thomas Theunissoon

Boudewyn Clooster.

——

Josef Zoan.

Octavius Macquelin.
Her man Hek.

Josef Zoan

Her man Hek.
Philip Hanssoon Dii.
Jacobus Macquelin.

Philip Hanssoon Dii.

Paul de Lima.
Alfora de Crasto.
Henrik Tob.

Antoni Mentsjado.

Henrik van Solor.

N.ZAAKE 47
A°. 1687. tot 1689.

1689. 1691.

1691. 1693. verzogt 1697 ont-
slag van alles; over¬
leden 11 Maart
1712.

1693. 1695. overleden 4 Maart.
1695.de Jonge. 1698.

1698. 1700.

1700. 1702. overleden 6 Juny.
1702. 1704.

1704. 1706.

1706. 1708.

1708. 1710.
1710. 1712.

1712. 1713. overleden.

1713. 1714.

1714. 1716.
1716. 1717.

Luitenants der Groene Geusen.

A°. 1645. tot1646.
1656.1653.

1666. 1668.
1668. 1670.

1670. 1672.

1674.1672.

1675.1674.

1675 1675.

1675. 1676.
1676. 1678.

1678 1680.

1682.1680

1683.1682.

1683 1684.

1684. 1685.

1666. 1688.

1690.1688.

1692.1690.
1694.1692.

1694. 1696.
1696. 1698.

1700.1698
1700. 1702.

1702. 1702.

1702. 1704.

1704. 1706.
1706. 1708.
1708. 1710.

1710. 1712.

1712. 1714.

Groene Geusen.Vaandrigs der

A°. 1642. tot 1645.
1651.1645.

1651. 1652.

1656.1653.
1656. 1660.

1664.1660.

1666.1664.
Louis
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1670.Ae. 1668. totLouis Bonito.
1672.1670.
1674.1672.

1677.1675.
1677. 1678.Lieven Hasar

1679.1678.Herman Mangedada.
1680.1679.Lauzens Wawani
1681.1680.Herman Mangedada.
1682.1681Joannes Engko-
1683.1682.Jan Tsjong.
1683.1683Daniel Janssoon.

1683. 1684Henrik Gysels.
overleden 17 Nov.1686.1685Gerard du Pree.

1686.1685David Sabida.
1666.1685.Lucas Janssoon.

1666. 1688.
Hri

1688. 1688Boude wyn Klooster
1688. 1688.David Sabida
1688. 1690.Kornelis Ide
1690. 1692.Thomas Theunissen.
1692 1694.i

1606.1694.—
1698.1696.Josef Zoan

1700.1698.Octavius Macquelin.
1700. 1702Herman Hek.
1702. 1704.Jacobus Macquelin.

1706.1704Philip Dji.
1707.1706. vertrok, overledenBarent Dwingerd.

op Batavia.

1710.1708.Jan Hanssoon Tsjay.
1712.1710.Isaac Engko.

1712. 1714.Pieter Hek.

Chineesen.derKapiteynen

Ao. 1625. tot 1631. vermoord.Herman.
1674. overleden.1631.Artus Gysels.

1674. 1687. dito Augustus.Que Sengko.
1687 1696. dito.Lum Kitko.
1699. 1707. 19. July afgezetLim Thiangko.
1707. 1720. nog.Si Tbiongko.

a
a

lux aa



BLAD-WYZER

Van de voornaamste Saaken, die in het Tweede On-
derdeel van het Tweede Deel, genaamd An-

BONSChE SAAKEN, voorkomen.

A. B.

Daboe, Koning in Ternate-A ali, Koning van Boeton, vermoord. 18.97.
27Aali, een Prins uyt Ternare hier. 13. Badjoe OOrangkaja) na Batavia. 209.74,

Bagadet verdronken.75. Zyn Authorizatie, en verrichting. 74, 204.

er-75, 80. Zyn Gesant na Macassar, en Bajaug, Koning in Ternate: 14.
entrek. 82. Zyn verdere verrichtingen Bakar koimt op Hitoelama. 3.

83Dood. Bande , Ljamiloe ’; gesellen herwaards. 7.
On-Aardbeving. Hier onder Lucassoon. 8°. vanTahalile gaat herwaards. 10. Koning
155.der Demmer. 145. Onder Vlaming. Rosingeyn, en d’Orangkaja Watimena door

Onder Padbrugge.Onder Hurdt. 230. de Hitoeesen te hulpgeroepen. 10, 18. Door
Onder Van der Stel. Van Speult hier als261, 275, 280. euCoen veroverd. 45.

Commissaris. 54. Aardbeving hier. 80.Abdul, Laxamana’s soon. 147.
Abreus (ntoni) hier. 14. Van den Heuvel, hier als Commissaris.93.

Aboebakar Nasediki. 6. Na Ternate, &amp;c. Gysels nier als dito, en Vlaming. 104. 174.9.

Hurdt hier. 240. Den Schryver tegen deAkiwani, Kimelaba Lochoe's Broeder, gevan-
139. Ordres herwaards gesonden. Vertrekt weergen.

In ge¬- 1711. d. 251.na Amba. Aardbeving hierAlang, beloofd gehoorsaamheid. 115.
Baros Onthalst. 132. 146, 149.nade aangenomen. 123, 140. Eenige ont-
Basi Franggi lier. 19. 22. Zyn dood.halit. 146. B-setting hier gelegt. 37.
Batoe Caloway.Alsoereesen, op Hitoe, en hier aan ’t Kasteel. 4.
Batsjan. Bakar komt van Batsjan op Hitoe-S’aan de Inama¬49. 50. 104, 165, 175.

lama. 3. Deze Koning komt op Assahoe¬hers. 190. Cos verbond met Sahoelau, en
Ver¬ di. 162. Hier zonder Pas. 215. EyschenSomiets Koningen. 220. Marvilles

deses Konings afgewesen. 224, 262. Ba¬221.bond met hen.

tsjanse Prins hier. 268.Ali Ali Lian , van Goram. 5
Bay Warnoesa.Amblauw. door Hbamza vry verklaard.123. 23.

In genade aangenomen 129. Reduyt hier AlgemeeneBedienden hunne Soldyve. 64.
gelegt. 143. Vlaming hier. 163. Moord Lyst der zelve. 282.

Bermein na Goa.van Madjira’; volk. 170. Verwoest door 15.
Besi Manoero, of Inang Pangaso Besi¬175.verscheiden. 2, 3.
Besi Moelot (atsjali)Ambonsche Saaken uyt de grond opgehaald. 14.
Bismol, Laxamana’s Soon.106. De Heer Both, hier. 12, 37. Portu- 147.

dap-Blok hier, en 3de Landvoogd. 12. 38. Isgeesen komen hier. 14. 15. Hoe hun doen
per tegen de Spanjaarden. Steld de eersteaangesien. 16. De Amboineeseu zedert A.

TynLandraad in, en oproer hier uyt. 38.1538. Ouder de Portugeesen. 16, 19. 21.
dood. 38.Amboina door Van der Hagen veroverd.

Boelan (Orangkaja) minnelyk te handelen. d.28, 29. Amboineesen na Holland, met

Matelief. 33. 37. en wederom hier, met 202.

Baero. Nagelen hier uytgeroeid.d. 155. Ver-de Heer Both. Met Houtman. 36. Met
woest onder Verbeck. S. Hasi. 171Gysels, en weer 45, 48. De Heer Coen. 175.

hier. 42 45. Amba. ’s staat onder Zeyst Vlaming, en Mandarsjah hier. 177,178.
-rJonken hier. 185 Te vergeefs genade59065. Ambonse Grooten na Batavia. 74.

aangeboden. 185. Mandarsjabhier in levens-Die van Leytimor vlugten na 't Gebergte.
gevaar. 198. In genade aangenomen. 209.105. De Heer van Diemen hier, en zyne
Ostagiers aan ’t Kasteelverrichting. 106.112. Der Orangkaja’s 214.

Boeta Toewa CCrain) Veldheer der Macassaa-Fors versoek aan ’t Casteel. 161. Ambon
ren.in wyken verdeeld. 223. Door Padbrug- 197.

Boeton. Vlaminghier. 168. 177. 189. Vergeef-ge tot een Stad gemaakt. Aimbonse Ge-
se versoeken der Vyanden. 177. Mandar-262.santen na Batavia.
sjab troud hier met een Princes. 177. Vla-III.Amet versoend met ons.

ming en Mandarsjab hier, en hun verrich-174.Amsara (amin) Stadhouder.
ting. 196. Vlaming weer hier. Aali ver-125Anin valt af-

moord, en Roos slegten handel. 197. 201.38,Antonissoon (Commandeur) komt hier.
Van den Bogaarde hier. 187.90.
Bolecan (Dain) Veldheer der Macassaaren, enAssahoedi. Van Speult belet hen 't Menschen-

zyn Dood. 166. 201.rooven. 40. Gysels verrichting hier. 89, 95.
Van den Bolks mocite met Marville. 221,Verbrand door Ottens, Baricade hier. 127.

224.18. Batsjans Koning hier. 162. Macassa-
Bolting vermoord. 218.ren hier. 186. Viaming tast het aan. 189.
Bonoa. Door van Speult belet hun Menschen-199. Saidi weer hier. 200. en veroverd.

X Komt tot ons over. 125.rooven. 40.195, 200.
Maalet Verbond met ons. 128. VlamingAssaloelo. Serraan hier 14. Valt van ons

af. 79 lokt hen. 172.184. Plaatst hen aan de Ro¬140In genade aangenomen.
Atidjuah. denberg. 204.10.

Borgers. Rlagten over hen.Aesjien om hulpversogt door d’Hitoeesen. 94.150.
d'Azevedp hier, en zyne verrichting. Bornee Gacob.) vermoorde 211.16.

II. DEEL. o de



BLAD.WYZER.
to. 87. Brengen ’t verraad van Pais uyt-de Heer Both hier met d’Ambonse Princen

209.170. Setten zich tot den Landbouw.
12, 37. 2660.Sithiongko, Capiteyn geworden.Brand hier. 213. Onder Padbrugge twee- Christenen. Soya werd Christen. 16. Vervolgd

maal.
17door Hair, en Laulata hier14.Brit (Antoni) hier.
55.Clappus-losch door van Speult geplant36Brock. Pieter van den Brock hier.
53.Staat van ’t zelve onder van Gorcom-Buiten-Comptoiren te besoeken ingesteld.32.

169.Cnipping koopt Rekeningen.Zyn Dood.Buytendyk voor Assahoedi. 200.
207.Zyn bedrogCodjali. Gerangen. 139.202
40.Coen hier, en zyne verrichtingeu. 12, 12Balk Capiteyn onder de Vicq- Zyne

Komt zegepralende, van Banda. 45.274.van des Bussche, Capiteyn hier.
53.verrichtingen toen. 45-51. Zyn dood.

199.Colofino, Prins in Ternate.C.
274Comans hier.

274.Combang CPati) in Hassans plaats.Me Heer Caan hier met de Heer van Die-
223de Heer Cups hier voor een spring-tocht.D

men. 106. Werd 1ide Landvoogd hier
Raalet in vyandschap met de Heer Hurdt

en wat onder zyn Regeeringe voorviel, van
223. Werd aeste Landvoogd hier, en het130141
voorgevallene onder hem. d 227. tot 229.34van Caarden hier, en na Ternate

Coracora-Ordre van de Heer De Vlamiug. 161.Caybobo. Gysels verrichting hier 94. Versoeli
Cos. Gesaghebber hier. Misleid door Madjira.besetting. 129. Op Lochoe geplaatst. 18.

165, 169. Is weder Gesaghebber. 195.Cajoan, Capiteyn Hitoe gemaakt. 104. Ont-
Werd Landvoogd in Ternate. 205. Komtslagen. 113. Scherp bejegend van Caan.
hier om met de Heer Hastaert te spreeken.132.

Cos¬215. Werd hier 174e Landvoogd.85Calamatta valt ettelyke maalen af. 165,
burg op Boero gelegt, en het verdere on-Gaat na Macasser22198, 199. 202, 209.

29 220.der hem voorgevallen.205.
Heer vanoster W’illem Jacobszoon) met de50.Calimbatta, Gesant van Ternate.

107.Diemen hier.183.Calleboe.
205.204,zowaJla (Sengadii) op Manipa. 18.4Calouay (Batoe )
214.211.Syn slegte beloften , gestraft.HunCambello's opstand, verbond, &amp;c. 32.37.
en tdeHeer Coyett. 27st° Landvoogc hier,stoudheid. 65. Hun verbond met Lucaszoon

260262.voorgevallene onder hem78. De Heer van Diemen, en Koning
210.Cruyt-meulen hierHbamza hier. 118. Wederspannig, en aan-

20.Cunal verslagen door Furtado.getast. 123, 124. 126. Vrede versogt, en
133 75hun verbond

D.Capaba. 13. Patiwani hier, en Kakiali ver
moord. 140, 141. Belegerd. Veroverd. 145

met een Vloot na Ma-Jan Dam Gohan,147 149
Werd 18de Landvoogdcasiar. 215.Capiteyn Hitoe, D’jamiloes naam. 7, 101

hier. 220, 221.Wie die naam eerst invoerde 14
Dampier in Ternate. 261.Carbonkel-steen. Verhaal van den selven. 271.

avid Kijay. I.Cardinesa, Gesant uyt Ternate. 45
OcHeer Demmer komt hier. 131. Werd 1 2e.221D. Caron’s moeite met de Heer Marville.

Landvoogd. 133145. En ’t verder voor-de Heer Carpentier. 53

gevallene onder hem242D. Carpius droomen, of gesigten.
De Heer Deutecom, pe. Landvoogd , en ’tCaspar Janszoon, ade Landvoogd hier. 37. 38

voorgevallene onder zyne Regeering, vanHoc't Casteel Victoria, krygt zyn naam29

Door Gy- 104. tot1 16. Lucièla en Vesting veroverd.onder van Zeyst bevonden. 59
Djamtloe. Prins van Gilolo, &amp;c. 4. Sendstaat. 130sels verbeterd. 128. Slegren

een Gesant na Japara, diens PangiranghemVernieu wdVergroot door Vlaming. 195.
den Jitel van Patinggi geest. 6. Veroverd197. Een barm ’er aangebragt. 224. Rua
een Dorp op Honmoa, &amp;cphius Advys over ’t zelve. 238. Haar E 78.

De Heer Van Diemenhier. 106. 116. Sie ver-delheden bevel 'er over 240. Der zelver
der onder de Landvoogden Deutecom , enbevel onder de Heer de Vicq 243. De Ring
Uttens. Versoekt Koning Hhamza hier.muur voltoid. 245. Gebreeken, onder de

Heer Van der Stel. 264. 111, 113.
Djoemat.Catharina (Sinjora) op Manipa. 171. 178. 10.

e Heer Dompken, Voorsitter hier-Cawa (Pati) anders Perdana Moelay. 2. 3 5 130.

Dorstenburg een Vesting op Bonoa-slaat tegen Zemandjadi. 184.

Duarte. Don Duarte.Celebes, ’t Noorderdeel veroverd door Ma 8.

cassar. 97
Ceram Laoet. Maakt verbond met ons. E.54

Gedwongen door Gysels. 91.Van Kime-
laha Loehoe geplaagd. 127. Vermoorden Jaar Edelheden last ontrent verscheide Saa-

ken. Siet dit onder ider Landvoogd: enverscheide Nederlanders. 210. vallen af, en
maaken weer Vrede. in Amboina’s Beschryving, onder de Be-216, 217.

Ceram. Oost-Cerammers onder Ottens in ge schryving des Ampts, van ider Bediende in
nade aangenomen. 116. t bysonderDe Coracora’s

van hier weigeren voor Hhamza te ver- Een-oogige. Vier Een-oogige, en hun seldsaam
schynen. 123. De Vesting voorval.Dwingeland af 275.

Engelsen hier. 12, 19. Doen Sabadyn van Loe-181.gebroken.
hoe verhuysen na Cambello. 37. Vertrek-veroverd Ni¬Ceylon. De Heer Lucaszoon ,
ken uyt Amboina. 37. Vrede met hen, en127.gombo.
zy weer hier geplaarit. 45. MocjelykhedenHermanChincesen. Komen hier. 55. de

53.met hen over 't werk in Amboina.di-eerste Capiteyn. 87. Gysels, de tweede
Erf-
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komst. 11i, 113, 118. Ziet verder onderErf-brieven aan 't Casteel door de Heer Van

Zynde Regcering van Uttens en Demmer.56.Speult uytgegeven.
156.Dood.
Zy-171, 194.Hast's vuysen Eed, en toeleg.F.
216.211. 213.ne versoening met ons

8.(ative. Beoorloogd door die van HitoeHakiri, na Boero; en na Ternate ontbo-
JanVersoelt de Portugeesen by zich. 15.103. 147.den.
DePais hier Hoofd, en onthalst. 132, 18710Falat.

181.Fretis hier in zyn Plaats.66le Febre hier.
Met ons ver-Hatoe aan strand geplaatst. 103.62Forten. Lyst der zelve onder van Zeyst.

110.soend.Francx moeite met Cops. 227. President in
ge-Hatoepetolz. Veel Macassaaren hier dood228Ternate.
201slagen.168de Fretis (Andries) Hoofd van Hative.
Op¬Hatochaha ; verbond met Houtman. 34.Furtado. 1020. Van Wolfert Hermanszoon

stand onder Gysels. 90. Versoekt Vrede.voor Bantam geklopt. 21. Komt weer in
109.Amboina, en zyne verrichtingen. 21, 22 28

3. 28.Hatoe Nockoe.lhamahoe doet hem wyken. 23. Gaat na
3.Hatoesoewa.Ternate. 23

De Heer van den Heuvel Commissaris hier.
Zyn gevaar, &amp;c. Gaat na Banda 91,91.G.
Vat Radja Siseoeloe s aanbieding qua-73.

lyk, en gaat na Ternate. 94 BeschuldigdDe Heer Gabri , de 29e. Landvoogd hier.
de Heer Gysels 95. Werd 8e. Landvoogd,281. 282
En ’t verdere o-der hen voorgevallen. 9o-6 9Galerans.

Hidajat. Werd Stadhouder. 2, 44. Zyn vui-’t voor-DeHeer Gysels, ve. Landvoogd , en
len handel met ons. 51. Zyn dood. 55.

13.105geval lene onder hem-
Hila. Nieuwe Logie hier. 90. De Heer vanGilolo s Prins , Perdana Djamiloe. 4. Komt

117.Diemen, en Koning Hbamza hier.op Hila, en werd in Zee geworpen. 118.
157.118. Reduyt hier versterkt.

204 1274.Hicoe. En saken der Hitoeesen-Giri. Soekt Javaanen
Hitoelama. Op Amboina eerst bevolkt. d 2.HocGoeli Goeli. Maakt verbond met ons. 54 Bakar van Batsjan hier. 3. Perdana Dja-

Gysels ’t nier vond. 91. Van Uuthoorn hier.
miloe. 4. Dood des Konings. 103. Barica-210. 214. Keller hier, en zyn Dood. 211
de hier afgebroken , en sy tot afval geperst.214. Maakt Vrede na hun afval 216. 217.
116. 128. door de Macassaaren aangetast.

218Vesting Oost-cynde afgebrolen. 131. Door Caan versterkt. 132. Hun be¬
155Gommersdorp, Capiteyn in Banda.

151.dryf onder Demmer.Goram Gorammers. 3, 4. 5. Djamiloe bied
Hoedbanden. Goude en Silvere uytgedeeld,den Prins van Goram zyn Dochter aan, &amp;c

door van Speult. 307, 57. Door Lucas.48. Maakt een Verbond met ons. 54. in
83.29977.genade aangenomen 116. Malim van Go-

Hoelong veroverd door Verheiden. 176. Vero-Hustaartram’s versock afgeslagen. 161.
180.verd door De Vlaming.Valt af, enhier na toe tweemaal. 215.
210.Hoeloug CCapiteyn) afgeset.

216, 217maalet Vrede.
II.Hoen hier, vernieuwd Hitoe’s verbond.

Gorcom. Jan van Gorcom se. Landvoogd hier.
34.3335. Gaat na Ternate.d5666.en ’t voorgevallene onder hem-
2.Hoesakaa, een Bogt op Hitoe-D. Groenewoud's Huysvrouw Overleden. 281 Hoetoemoeri. Door Houtman aan 't Casteel

89Guaffo hier uyt Ternate.
gelegt. 3. 36. Gedwongen door van Speult.260van Gyn koopt Reekeningen op
37. Op Baguwala gelegt door van Gorcom.

8 111, 113.
H. Hoewamohel. Siet Cambello. Lessidi. 56, 65,

66, 97 309, 165. 204. Waar deze volkeren
204.verplaast zyn.e Heer de Haas 24e Landvoogd hier, en

Hollanders. Komenhier. 0. Van der HagenL t voorgevallene onder heni.

hier. 10. 20. Matelief hier. 11. Houtmanvan der Hagen (teven) hier. 10. 20. Beleger
trekt in ’t Kasteel Victoria. 11. Hoen, Bothde het Casteel te vergeefs, en maalet 't cer-
Reynst, Blok, hier. 11, 12. Van Spenlt,ste Verbond. 20-27. Laar hier volk , dat
Reaal , Coen, van Diemen hier. 12, 13.Heemskerk mede neemt. 28. Komt Ao.
Waruyk hier. 20. Den Koning van Noes-1605. weer in Amboina, en veroverd het.
sanivel zend Gesanten om de Hollanders na28, 29

Hun komst hier naderBantam. 22. 28.Hassan Socleyman'; deel in de saak , van Pat
Gy-beschreven 25. Vrouwen hier doorLima. d Een tocht na Batavia, hem toege-
65.els gebragt.staan. 259. Zyn trotse intrede hier van Ba

32. Ver-Hongi-tocht ingesteld door Houtman.tavia, en gunst aan heim bewesen. 267. Zyn
Zie hiervolgd door van Speult. &amp;c. 40.Dood, Begravenis , en nader Beschryving.

van verder onder de Regeering van ieder272
Landvoogd. Scherp belast. 224. Onder9.2Hhadji Kimelaba.)

Onderde Heer de Haas na Boero. d-LynHair vervolgd de Christenen hier. 17.
167, 280.de Heer Van der Stel.18.Dood.
veroverd.Hoximoa. Een dorp door Djamilbe127.Haja van Kimelaba Loehne geplaagd.

d.6. 7. Des zelfs staat onder Leutecom.19.Halaene (Oensoe) Hoogmoedig. 12, 13,
105, 107. 110. Vestingen op Poorto, Ha-83.80Zyn stoute Daad, en Dood.
toewana door Vlaming gelegt. d. 195. Nieu-184.Hals toe, een Vesting op Bonoa.
we Vesting hier geordonneerd. d. 230.HierHbamza werd Koning van Ternate. 65.

250.Duurstede hier gebouwd. d.en zynversogt door de Heer van Diemen
Hoof¬OO 2



BLADNW
Hoofden. De vier hoofden van Hitoe. 25.

Een Vischhoofd de schatting aan hen. d. 9.
Cornelis Houtman. 25.

Werd eersteFrederik Houtman hier. 1I.
Landvoogd. 29. Vernieuwd het Verbond
met de Hitoeësen. 30. Steld de Hongi-
tochten in. 32. Verplaatst die van Hoctoe-

moeri, en vertrekt met eenige Amboinee-
36.sen na ’t Vaderland.

Halfi ’t Verrichting met den Koning van Sise
oeloe. 94

Werdde Heer Hardt Gesaghebber. 223.
Werd a1steLandvoogd van Banda. 227.

Landvoogd, en zyn verder bestier hier. d
228.

I.

Vapara. Djamiloe send een Gesant herwaards
6. Gaat 'er zelfs na toe. 7. Toevan Besi

gaat herwaards. 9. Kiay Maas hier Pange¬
rang. 9. Gesant deses Pangerangs , by die

10van Hitoe

19.Javaanen. van Japara. 19. Radja Giri.
26.hier weder gekomen tot onderstand.

Een Vaartuig van Giri hier. 29. De Heer
240.Haurdt als Veldheer na Java

DoerIbamaboe door Pércira veroverd. 19.
Furtade wyken. 23. Trouwloos. 80. Aan-
getast door Gysels , dog versoend. 85. 90.
Nieuwen Eed onder Vlaming. 172. Geeft

Op Loehoezich over aan Vlaming. 181.
gelegt. 184. D’lhamahers geslagen door

190de Alfoereesen.
Inang Pengaso Besi. 3

de Jong, Gesaghebber. 220. Heeft moeselyk-
heden met Marville. 221. Haar Edelhe-

Pre-den schryven over hem. 223. Werd
223sident in Ternate.

sadiiJonker. Capiteyn Jonker, Soon van Sen
15)Cowasse.
85Itawata Afgebrand.

225Justitie-Raad versterkt.

K.

13Rakiali, en ’t voorgevallene met hem.
41.

Kediri. Een Gesant uyt Ternate. 145
Kelang. Van Speult belet hem ’t menschen-

rooven. 40. Madjira en Saidi hier gevlugt.
181. Vlaming verplaast ze aan de Rooden

204.berg
105.Kellemoeri. Nootenboomen hier ontdekt

Keller. 183. Op Xoela, &amp;c. 202. 221,214

Kellibon. Nooten-oomen hier ontdekt. 105

Kerk. Door de Heer Lucassoon gebouwd.83.

Oude Maleitse Kerk afgebrooken. 209. De
sluyt om een Nieuwe Hollandse Kerk te
bouwen. 268. 151712 voltoid. d. 281

2Kila Keli.
Kimelaba. Sakra-Toewans. Kakasingkoe.

Djamali Aladdin. 9. 24. Locleboc. Adja-
dana. 11. Bassi Franggi. 19. Anglasari.
Lawaladdin. 24. Sabadin, werd Stadhou-
der. 12, 37. Zyn Dood. 44. Hidajat,
vervangd Sabadyn. 12, 13,44. Lochoe en
Leliato. 13. Dagga. 140. Ludi. 51. Hi-
dajat's dood, en vervangen door Leliato.
55. Loehoe vervangt Leliato. 80. Doet
ons 't Comptoir op Loehoe lichten. 89.
Versoend zich weer met ons.Verdre
moetwil der Kimelaha’s. 91. 93. 95, 105.
Leliato's wrevel. 109. 110 111 113. Ver-
soekt Macassar om hulp. 116. Loehoe en

YZER.
Leliato vast geset ; dog Loehoe los. 118.
Weigert Hbamza te ontfangen. 123. Tast
Lessidi te vergeefs aan. 126. Hy plaagt de
onze zeer. 127. Zyn geveinsd versoek om
vrede. 128. Gaat na Macassar, en komt
weer. 129. 130. Zyn verrichting op Wa-
wani, en Huwelyk. 130. 132. Zyne ver-

Hbamza’ssoening met ons. 133. Doet ons
Werd vandubbelhertigheid blyken. 135

Hbamza met al de zynen ter Dood gedoemd.
137. Hy en veel van zyn Geslagt gevan-
gen, en onthalst. 139. Leliato op Bai-via
onthalst. 145. Tamin Amsara Stadhouder.
174. Stadhouders of Kimelaha’s verder af-

77.gekeurd
Klaudia, Gesant des Konings van Ternate. 9.
Klooster onregtvcerdig door Cops voorgestaan.

227, 228.

L.

aûla valt af' veroverd. 125. 126, 196.L.
Labatta CKatsjili. 50.

De grooteLandraad. Ingesteld door Blok

Leden vandoor van Speult ingesteld. 38.
Een Nieu-dien , onder van Gorcom. 63

we op Hitoe, door Vlaming ingesteld. 204,
Verandering ontrent dievan Hitoe.205

214. 215. 219. Den zelve aan 't Casteel.

Landvotoigden hier. 29. 37. 38. 39.

Lanveroe van Bonoa doet ons veel dienst. 183,
164.

Larike. Valt van ons af, dog keerd weer.
79. Steene Reduyt door Gysels gemaakt.

96. Door Kakiali overrompeld. 130. Door
131.Caan versterl’t.

Latea. 3 4¬
Latoe door de Portugeesen veroverd

24.

Latochalat. 9.

Latoe Sitania. O¬

17.Laulata een andre van Hair gesonden.

Lawadyn gevangen door verscheiden en ont-

halst. 144. 145.

Laxamanas Dochter van Kakiali versocht. 117.
Zyn dood, en Soonen. 143. 147.

Lebelehoc 's Stoute Daad 227.

Lecatoelin onthaist. 172.

Leydekkers Droomen. 241.

Lessi gesiraft. 167.

de Goude Leeuw verzeild. 159.

Lessidi's Opstand. 32. Verbond met hen ge¬

Ma-Dog Trouwloos. 37.maakt. 33.
ken weer een Verbond met van Speult.SI.

Gysels verrichtingMet Lucaszipa. 78.

hier. 96 Versoend met ons. d. 16. Moord
nier, en steene Vesting. Vrugreloos door

Kimelaba aangetast. 126. Geschillen hier.
156. Moord door Imani Swacki bedreven-

169.
Leliato. Stadhouder, en zyn slest gedrac 55,

81.6S,C6.75
Liëla. Moordenaars hier geftraft. 181

10.Lihat QPati.

ge¬Liliboy versoend met ons. 110. Beloofc
hoorsaamheid. d. 115. In genade aangeno¬

146.men. 123 140. Eenige onthalst.
Lilobesi 3.

Pati Lima’s verraad. 243.

9Lisakota
Lissabatta. 3. 4. Veroverd door van Speult,

Hidajat. 44. Komt tot ons over. Vla-
mings verrichting hier. 159. 160. Geschil-
len hier met d’Alfoereesen 165. Contract
Verbonden.

247.de Heer Lobs hier onthaald.
Locki



BLAD-WYZER.
Moerlag179. 180 veroverd Capaha, met Verheyden.Locki veroverd door Vlaming.

151. Roeid de Nagelen op Boero uyt.Loehoe. Kimelaba Lochoc. 80. Regeerd miet
Leliato. 82. Gevangen genomen 85. Siet 155.
verder Kimelaba.

N.Lochoe. Pati Lochoe , en Bay Warnoela, &amp;c.

23. 37. Maken een verhond met Lucas-
Tagelen. Eerste Nagel-prys 26. Naderzoon. d. 78. Ons Comptoir hier gelicht

0 43. Op Hoewamohel uytgeroeid.prys.onder hem 82. Onder Gysels. 85. Patac-
56. 90.ka hier, en ’t Comptoir hersteld. 86. Ot- Aangeplant, en verandering der
Nagel-gewassen. 65. A. 1640. afgescheept,tens hier. Verdre Saaken der Loehoenee-

88 194. en A. 1647. d. 128, 155. Nieuwe Nagel¬sen.

Uytgeraeid op Boero.Instructie 1353Loepa. Jati Loepa.
Op Manipa , door Vlaming uytge-'t -de Heer Lucaszoon &ae. Landvoogd hier, en 155

d. 67 127 geroeid. 174. Groot Nagelgewasch. d. 176,voorgevallene onder hem.

182. Nagel-verkoopen verbooden. 145.Luciela veroverd; en Deutecoms vrugteloose
Veroverd door de Jonge Nagelboomen hier aangeplant. 203verrichting hier. 105.

Heer van Diemen. 106. Vestingen afgebro- 215. ’t Nagesplanten gestaakt. 223. Last
Ontrent de Nagelhoomen: 228. Harer E-ken. 109. Veroverd door Verheyden. 176

delbeden bevel ontrent de zelve 240. De

Heer Schaghens middel tot vermindering derM.

zelve. 250. Vermindering der zelve, on-
der de Heer van H’erkendam. 259. Uyt-Kiay Maas Pangerang2aaas (Njay ) 2.Mvanaoan.
geroeid onder van der Stel. 261, 262. Na-

gelen 1706. afgescheept, en hoe veel op deMacassar. Aali send een Gesant herwaards 82

comptoiren , en Overwigten. 261, 262Werd vergeven van dezen Koning. 83
Welke uytgeroeid; en welke nog in wezenVeroverd Celcbes N. Decl. 97. En nader
264. 269. Nagelen A. 1707. en Overwig-berigt aan ons van hier. Zend hulp aan

Nagelboomen doorten. 265, 266. 267.Kimelaha Lochoe. 98. De Heer Van Die-

de Hitoeesen verswegen. 272. Nagel-oegst.jaen maakt Vrede met hen, &amp;c. 116, 125,

1709. 170en 1711. 274. 280. Nagelboo¬126. Ridjal: om hulp herwaards, en Toe¬
men omgewaeid. 276En Kimelaba Loehoe-vjale. 127, 129

Nahoebesi opgehangen. 199.ge-Coracora’s door Caan tegen dit Ontset
9¬NVailay.sonden. 130. Tasten Hitoelama te vergeefs

III.Nalabia versoend,aan. 141. Jonken op Hatoewe, en hun
6.Nasedeki (Aboebakar.Sibori Bapa heruvertrek. 132. 133. 134.

136.veroverd.Nau Binau. 28.waards. 131. Bericht van de Macassaaren, er

127d.3215&ac Negombo door ons veroverd.
Madjira’s Saaken. d. 128-209. Nocan Samaloshoe. 5.

166 Nocloa veroverd door Vlaming.Makjan. 180.
8 Noessalaoer. Moord hier door Leliato gepleegd,Malalat.

183. 200. en D. Priserius gevangen genomen.Male (Frans ) 105.
Versoel-t Vrede. 109, 110. Vlaming134Malim (ntijeh. legt

161 hier een Vesting.Malim van Goram. 195.
Noessa-lapi.201Malim Boegis. 5.
Nocssa Teso. Reduyt hier gelegt. 125. MoordMarnalo, soekt de sal:en te verbeteren-5. 79

nier door Madjira’s voll.Vlamings RegeeringMandarsjab Koning. 171.
Noessanivel en Hitoc. 9. Send Gesanten omSiet Verbecks Regce156. Afgeset. 165.

168. onzehulp te versoelen. 22, 28. Andrea dering, &amp;c.

Sict Vlamings Regcering Soysa overleden, en vervangen door ThomasMantla Koning.
de Soysa hier. 132. Is-am Noessanivel op de165

Manipa. Maakt verbond met van Sprull. 52 Laha geplaatst. 143. Vlaming legt 't geschil
des Rommgs en der Hoofdenby. 157. Nieu-Gysels verrichting hier. 97. Vry verklaard
we Koning, onder de Heer van derStel.door Hbanza, onder een eigen Sengadji:

met ons versoend. 123. 129. Cnmans hier 274.

Nooten-boomen ontdelt op Kellibon , en Kel-gelegt. 136. Vlaming hier. 163. Moord
lemoeri. 105. Op Werinamahier door Madjira’s volk. 171. Door Vla- 155.

Nootenperken hier uytgedeeld. 268.Madjira en Said.ming uytgeroeid. 174.
Naniali door ons veroverd.hier. 181. Hoofdvesting der Vyanden ont 199.

dekt. 183. Wantrouw hier gelegt , door
verheyden. 190. Geeft Gyselaars aan Vla- O

ming. 194.
Velilima's en Oelisiwa’s,  Factien.16Mardheykers-Quartier’s Oorsprong. 31.
) Oloe Ahoetan. 10.9Marta Djoeta.

Uerien gelicht, en vrugteloos bestormd.Moe¬Marville, 19e. Landvoogd hier. 221. 163,
104. Amer komt tot ons over, werdjelyk en quastig. 221. Maakt Contract mei be¬

legerd. 128, 29. Versterkt door Caand’Alfoereesen. 221. Zyne verdere buyten- 131.der

erimessing 18.222.spoorigheden, en Dood
Uerong. Maalet verbond met ons.Massalyn. 32. 54.

Olon. Way Olon.1733.Mateliefhier, en zyne verrichting. 11,
ma, valt onder Deutecom af. 105, 106. verNeemd eenige Princen mede na Holland,

geers door Leliato belegerd 105, 106. Ca-en gaat na Ternate. 33
Maynene na Ternate vervoerd. bauw en Caisolo veroverd ; Alfoereesen171.

Versoeken Vrede onderhier. 1093 110.Meermin hier gezien. 281.
Mibirdiigoena. Deutecom , en andre. Vlaming hier na 't13.

Mochot voor Hitoelama onder Otiens. Bad. 159. Legt hier een Vesting.131. 195.

Oost-Pp



B L A D-WYZER.
260.Oost-eynde (een Vesting) afgebroken. Rekeningen opgekoft.218
275.Orangkajen-Feest hersteld. de Heer van Riebeek voorgesteld.224.

1.6.Ridjali, beschryver van de kust HitoeOttens Hoofd op Lochoe. Bouwd een87.
Anders Savardjali genaamd. 13. Na Ma¬nieuwe Logie op Hila hier2¬ Komt
cassar om hulp. 127. Verbrand eenige dor-met de Heer van Dienaen Werd ge-106.

pen op Hitoe. 130. Gequest voor Wawa-quest voor Luciela. Werd roe. Land-
Lynni. 139. Werd opgeeyscht. 141, 152.voogd hier, en ’t verder voorgevallene on-
177.Neeven na Boero.der hem. 12. 130.

Rimbach op Cambello , &amp;c. door MadjiraJutgersz. op Hitoelama gelegt. 128.
169. 171.vermoord.van Outhoorns Dapperheid voor Hitoelama.

245.de Ringmuur voltoid. Siet Casteel.voor Assahoedi. 199. Gaat met de Hong
10.Roebohongie. Hier. 9. 18. Zyn dood.p Goelina Boero, zyn gevaar. 207.

Roematay. Maakt verbond met Houtman. 35Goeli, en verder wedervaaren. 210
doorRoodenberg. De Vesting Voorbaat hier

Verbeck gelegt, en afgebroken door Hustaart.
Vla-190. 206.Wat volkeren hier doorP.

ming verplaast. 205

va1In de straatRoos na Koela. 193, 195.Padbrugge. Trekt eenige Erf-Brieven in. 56
Sleg.Boeton. 198. Voor Assahoedi. 179.werd Commissaris, en 23e. Landvoogd

ten handel voor Boeton- 201.hier. 245. Nader beschreven, en 't verder
Rora veroverd door Verheyden. 76.voorgevallene. 56.

AdvysRumpbius moeite met Marville 221.Pais Gan) Hoofd van Hative. 132. Begin
over ’t Rasteel. 238.van zyn Verraad. 161. Nader Waarschou-

wing 'er tegen. 169.Verder uytgelekt, en

hy vast geset. d. 170. Zyn saak door Ver-
S.beck oudersogt, versonden. 182. Komt weer

hier van Batavia. 185. Gestraft, zyn ver-
167, 188.vanger.

ZynGAbadyn. 12. Werd Stadhouder. 37.Papoas. Cos na deze Eylanden. 168, 190. Ko¬
dood.ning van Salawat hier. 44.2

Sadaba komt hier. 96, 97. Voerd de Orang-Patacka. 66. Hoofd op Loehoe. 86. Ge¬

103.laja’s van Loehoe na Ternate.borgen door Leliato. 37.
S.Saboclau (Radja) met ons bevredigd. 219.Pati Wani Geslagen 103. Versoekt Macassar

erbonden. 225.120,om hulp, en brengtse. 125. 126. Gequest
79.165,Saidi. Sie Schaydi.voor Wawani. 139. Gaat na Capaha, werd
¬Sakra Toewana (Kimelaba.opgeeyst. 140, 141. Zyn dood. 147.

18.Salamat (Kaitsjili) ’s verrigtingen hier-Pati (Kijay) van Goram. 4,6. Pati Poeteb,
10.Saleman, een Ridder.of Pati Toeban. 6.
14.Sallat.Patinggi, 6.Titel van Djamiloe.

Samsamoe verstoord over Halaenes Hoogmoed.2,5.Pattoeri.
83.Zyn Dood.79.Paunoesa. 2. Na Batavia gesonden. 215

Sandjoeta. 8.Perdana Moelay, of Pati Cawa. 6.

Schaydi of Saydi ftont op tegen Mander.jah.6. 8.Perdands. 9.
165, 179. 161. Gevangen. 200.Perdrik (Daviè) werpt Gilolo’s Koningin

Schatting aan de vier Hoofden van Hitoe eeni204.Zee

Visch-hoofd. 9¬18Perceira.
Saptiroan 119.Ce¬Pittavyns ontrouw onder Vlaming. 155
de Heer Schaghen befchreven, als 25e. Land-156traft.

249 259voogd; en zyne Regcering.Placcaaten. Siet onder Padbruggens Rege ing.
de Heer Schenkenbergs dood. 274.Schaghens Regeering. 251.

Schepenen afgeschaft. 219.van der Plasse vermoord op Rarakit. 102,

Schulerus getroud met Juffr. Heemskerk. 281.Pokjens (pestilentiale) hier. 170.
Am.Selan Binaur (Pati) eerste bevolker vanPonggawa. 6
2, 4¬boina.Portugeesen, en hunne Saaken. d.419

Seroyen; Vrouw vlucht. 103. Werd Presi.du Praat heeft moeite onder Cops. 227.
131.dent in Ternate.Prins Goannes.) 12.

14.Serraan hier.D. Priserius gevangen door die van Noessa-
96, 109 11I, 116.Sibori ons Trouw.laoet. 5.

Sibori Bapa na Macassar. 134.

gebouwt door van Speult. 5.Siekenhuys.
OnderVoltoid onder van Gorcom. 58.

155.Vlaming.
de Silva. Sie Soya.Puarts-volk verminderd onder van der Stel.
Singasari, verliest een vinger door tegenwor-267.

157.steling.
214. 215.Sinoos.R.
verstaan.Siseoeloe '; Konings aanbod qualyk

94.aad van Justitie versterkt. 225.
6.Sitania (Oelima) 4. Latoe Sitania.R Rabbmaus (Abdub) dood.

175.
250.Snaats hoofd van Oma-Rarakit. Moord hier. 102. Vlamings verrig-

Socleyman ’s (Hassan) verhaal van Amboinaas1659ting hier.
2.eerste bevolking.vanReaal hier. Werd 3e. Opperlandvoogd

Socsoehoenan. Belegerd Batavia tweemaal ver-Indien. 38.12
79. 81 116.geefs.Reynst hier. 12. Verdryft de Engelsen. 70

31.38. van Solt hier.
Somayl



BLAD-WYZER.
151. Tiboro door ons veroverd. 188.Somayl doodgeslagen.

3. Tico, gevangen, en na Batavia , dog vry ge-Sopalioc.
211, 214. 216.steldSoya. Werd Christen onder de Portugeesen

Tidere ’, Koning op Keffing. 94. Door Hitoe16. Laurens de Sylva, overleden, en Hei-

Vrede met ons.om hulp versogt. 150.dense bedryven. Vervangen door Thoma
195125de Silva

163. Toeban. Princen van daar in Amboina 2. 5.Spaan, en Vrede met ons.
8.227. CuutPati Toeban. 6. 22. Toeban Besi.Speceryez. Bevelen hier ontrent.

Demmerna Japara. 9. Pati Toeban, onderde Heer Specx 7e. Opper-landvoogd van Indi
opgeeyscht. 152. en overgeleverd &amp;c.en. 81. Keurd ’t verbond van Aali en

81. Tocha Pati 5.Hbamza goed.
109.Tochaha’ Koning beschonken.de Heer Speclman Commissaris, en zyn ver

Toeheasal, en Toebeloeson. 9.richtingen. 223. Goude Penningen aan 9.
10.Toehehiam.Orangkaja’s gegeven. 225. Zyn verrichte

Toekang226 3.saaken goedgekeurd.
b 2.Toeli Kijay )Werd ae. LandvoogdSpeult hier. 12.
En Toenawa (Pati )Provisie, en hersteld de Saaken. 39257.

6.Toetoe Hatoezyne verrichtingen hier 5
ons.Toeloecabesi's afval: dog komt weer byStadhouders des Konings van Ternaten. Sit

128. 129. Standvastigheid voor Hitoelama.Kiimelaba.

Komt weer tot ons over. d. 139.181.Steerister hier gesien.
Spand weer met die van Wawani aan. d.de Heer van der Stel, 28e. Landvoogd. 260
143, 144. Zyn goed voornemen verideld.289.En saaken onder zyn Ed. voorgeval
138. Werd hardnekkiger; opgeeyscht, enlen.

151, 161, 153.overgegeven.157Swacki (mam) beschuldigd.
151.Towale na Batavia.

147.Swagers dood.
Truytman mêt een Vloot na Macassar. 215.

Tijoeka (Kaitijili) Erf-Prins van Ternate. 10.
T.

V.

Tabakien (arsar) 13.

10Tabalele. 3 8. Na Banda.

Jaart. Op Amboina aan VreemdelingenTahalille Ela 2214, 21

verboden. 174. 227. Bepaald voor de204, 205Tahalile begenadigd door Vlaming.
Tama-Ela-Pcloe Borgers, en Chmeesen. 230. Op de Xoe¬3.

Tamboeko's Vorst werd Koning gemaakt. 198 ja’s, en Boero aan de Amboineesen toege-
Tamalessi gevangen , en na Batavia gevoerd 230.gestaan

109101, 105, 107. Ontslagen. Valentya. Na Banda gesonden tegen de ordres
107Tamilau mêt ons versoend. Comt uyt Ban-van haar Edelheden aan

da weer in Amboina. Zyn geld onwettig140.Tammatela' s dood.
hier opgesegt. 258. Zyn eerste vertrek naTani Hitoemessen. s

door Zyn tweede vertrek vanHollanc. 278.Agttien vastigheden hierTanoeno. 5.
281.Macassaaren nieiVlaming gelegt. d. 195. hier.

n

103.Valk slaat Pati Wani201doorgebroken.
18.Vasconselho (Sanchio-129.Tapi. Overrompeld onder Ottens

de Heer Verbeck, 9e Landvoogd, en ’t voor-6Tarroewese (Kaitsjili.
gevallene onder heim- d. 168 193.Tay (ntijeh) Vriendelyk te handelen 202.

Verheyden.Zyn dapperheid voor WawaniTebelia, gevangen, en onthalst. 135, 144. 145
138. Als gebannen na Capaha, veroverdTelleboan d. 135
dat. 151. Fabryk onder de Vlaming. 155Tepil CCapiteyn Hitoe) 21 22, 79. Dood
Verwoest Boero, Amblauw, en Cainbello.92.

175. Veroverd Luciela, Rora, Hoelong.182, 184Terbile, onthalst.
Werd Ma-&amp;c. 176. Is op Boero. 178.Ternate. Waruyk gaat herwaards. 27. Mate-

joor. 183. Legt Wantrouw’s Vesting oplief hier , van Caarden, en Hoen. 33. 34
201.Manipa. 190. Zyn Dood.De Heer van Zeyst herwaards, en Hham-

Verbonden. Van der Haghen met Hitoe. 20.za Koning. 65. Soekt Sadaba. 131. De
27. Vernieuwd door Houtman, en HoenCaan herHeer Stroy hier Pressdent. 131.
30. 333 43. Van Hoen imet die van Cam-rGesantenwaards met Madjira. 140, 141.

bello, Lessidi, &amp;c. 33. Van Houtman metvan hier in Amboina. 145. 148. Die een
die van Hatoeaha en Roemakay. 34, 35.sware boete invorderen , &amp;c. Hhamza’s

Van van Speult met die van Bonoa, Kelang,dood. 156. Mandarsjah Koning. 156. Van

en Assahoedi. 41. Van Hitoe vernieuwdden Bogaarde in Seroys plaars. 156. Man-
door van Speult: 43. Van de Heer Coen,darsjah's barsche brief by Madjira’s komste
vernieuwd met alle de Amboineesen. 46.van hier 158. Hy betaald Hhamza’s schul

Van van Speult met die van Lessidi en Ma-den. 163. Afgezet, en Manilba Koning
nipa. 51, 52. Met die van Ceram Laoet,165. Gaat na Batavia. Komt weer in
Keffing, Goram, Goeli Goeli, &amp;c. 54.Amboina. 177. 178. Saidi vlucht uyt Am
Van Jan van Gorcom en Leliato. 58. Vanboina herwaards. d. 181. Grooten hier
Lucaszoon met Leliato, en Aali. 15. Metgedood na Mandarsjahs verzoening. 186.
die van Lochoe, Cambello, en Leffidi. 78.Vlaming herwaards. 189. Mandarsjab by
De Heer Specx keurd goed de VerbondenBoero in levens-gevaar , door Calamatte's
inet Aali, en Koning Hbamza. 81. Vanafval 195, 199. Vlaming herwaards met

Van vanGysels imet die van Tobo. 87.Mandersjab , dien hy hersteld. 199. Cos

Eedden Heuvel met de Hitoeesen. 101.hier Landvoogd. 205.
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gesiraft.Way Poetel. 4. Moordenaars hiervan getrouwheid vernieuwd, door de Hee

281.
van Diemen onder alle de Amboineesen-

5.Walmata.112. En in’t bysonder door die van Hi-
103.Wani. Pati W’axi door Valk geslagen.toe. d. 113. Vernieuwd tusschen Hbamza
23.Warnoela. Bay Warnoela.en van Diemen. 110. Van Ottens met die
2.B’aruyk hier. 20 26. Na Ternatevan Bonoa. 128. Van Caan met die van

271Seldsam Waterperssing A. 1708. en 1711Van dito, met dieHatoewé , &amp;c. 131.
280.van Cambello. 132. Van de Vlaming met
103.Wawani door van den Henvel aangetast

Van dito met diedie van Rarakit. 163.
109.Vlugt der Hitoeesen herwaards. 102von Goram. 167. Van dito, met die van
130.Kimelaba Loebue 't verrichting hier.Ihamahoe. 172. Van de Vlaming met Man

ennToestand onder Deramer, bestorindMet de Oost-Ceramimers.darsjak. 177.
gecfsveroverd. 137, 138. Versoelt te ver206. Van van der Beck met Hatoewe en
140.genade.Ptolematta. 191. Van dito, met Macassar

ghen.eglopers. Last 'er ontrent onder Sch-a203. Van Hustaart met de Oost-Ceram-
Van258. Moejelykheden met hen ondermers. 207. Van dito, met Kimelaba Hasi
761.der Stel.211. Van dito met de Oost-Cerammers.
13.Wyns hier.de Heer217. Van Cos met die van Hoeanalo 219.

102.Wyntges vermoord op Raralkit.Van dito, met de Radja’s Sahoelar, en So-
259.van Werkendam 260. Landvoogd.miet. 220. Van Marville met d’Alfoeree-
ge-En nader beschreven. Buyten-postensen. 221. Van de Heer Hurdt, met die

licht. 259. Middelen tot vermindering vanvan Haja. 225. Tusschen die van Lisa
Nagelen. 259. ’s Landvoogds huys verbe-225batta, en Radja Sahoclan.
terd. 259. Hassan toegestaan een tocht na105,D. Vertrecht'; doen qualyk geduyd.
Batavia. 259. Zyn Ed. vertrek na Batavia108
259. Vervangen door de Heer Coyett. d;Vestingen gemaakt door Vlaming op Bonon.

200.184. DoorVerbeck Voor-aat. 190. Door
155.Werinama. Nooten hier.Door Vla-Verheyden Wantrouw. 190
126.Westerman veroverd Laala, en zyn dood.en Honimoaming op Tanoeno , Oma,
119.181, 135. Siasat op Boero. 202. Nanmer
28.D. Wiliens, eerste Predikant hier.aan eenigen gegeeven. 205. Voorbaat docr

207.de Heer Hestaard afgebrolen.
de Heer de Vicq, 22e. Landvoogd, en ’t voor

X.
gevallene onder hem. 240244

Vischhoofd tot schatting gegeven aan de 4hoor VOela. Vlaming herwaards, onder Verbeck.
den van Hitoe. 9.

N 182, 188. Roos herwaards gesenden. 193.de Heer de Vlaming 13e. Landvoogd, en het
195. Keller herwaards. 202. Vlaming, en154. 166.voorgevallene onder hem

De Xoelas intvan Uuthoorn hier. 202.Vlaming 15e. Landvoogd, en ’t voorgevalle
hun Koning bevredigd. 208.194.205ne.

12.)Vogel CCapiteyn
Voorbaat. Een Vesting op de Roodenbergge¬

Z
190.legt
83.Vrouwensoon : Bedryf.

Zaal (Hezrik) ’s verrichtingen hier. 17.163.Uliassers. Vlaminghier. D
Zagve-bosch inkomen 1706, 1707. 262,Urbanus gedwonge Manslag, en zyn wonder

268.276.lyke verlossing van een gevreesde dood.
Zain ul Abedien, of Zainalabdyn. 6.15Usnail.

168.Zeeuw ontdelet Madjira 's verraad.
door vantZegelringen (Goude) uytgedeeltW.

39.Speuli.
Vn nZeman Djadi, Pati Selan Binaur 's naamWaccasthoe in genade onder Ortens en Dem

C.Staat. 6 Slaat tegen Perdana Moelay123. 140mer aaingenomen.
58.van Zeyst als Commisiaris hier.Way. Leliato’s moord hier. 91. Overvallen

onder Verbeek. 174.
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DRUKFEYLEN

In des Tweeden Deels, tweede Onder-Deel , genaamd
A MBONSCHE SAAKEN.

Bakar, die anders tot een Nama SoesoeFol. 3. Colom 2. Bakar anders Nama Soesoe (of -¬
(of Borst-Naam Noessa tapi had.Borstnaam) Noessa tapi.

Hhockom.14 2. Holoekom
- Lawaladtin.24 2. Lana Laddien.

Rompoin.262 2. Rompein.
De Lust.270 2. de Last.


