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Hoe veel Godsdiensten hier bekend zyn. De oudste Godsdienst van Java-Heydensch.
Brama en Eswara van ouds hunne Opper-Goden. Werdt Mohhammedaansch by de
komst van Sjeich Ibn Moelana. Beschryving des Mohhammedaanschen Godsdiensts.
Die geen Hoofd-Godsdienst is. Den Instoller der zelve is Mohhammed. Der Mohham-
medaanen Leer-stukken in 't korte. Hunne Hoofd-secten. Waar die leere al door gebro-
ken is.

gegeven te hebben; behalven dat hun
A dat wy alles ’t geen zoo

vaart op de landen, bevorens reeds by onstot de beschryving, als tot de
aangehaald , hen mede groote gelegent-grondvesting der stad Batavia
heid daar toe gegeven heeft.behoord, nadrukkelyk opgesteld hebben,

Ik zal my niet inlaten om die Goden,zal het nu ook tyd werden , eens van de
of ook dien Godsdienst dezer Heydenenzaaken van den Godsdienst, voor zoo
te beschryven, aangezien dat zeer uyt-verre die of tot het Eyland Java, of tot
voerig , door de Heer Abrabamus Roge-de stad Batavia betrekking heeft, te
rius in zyn afzonderlyk werk over den

spreken. Godsdienst der Heydenen op de kust vanMen heeft hier in’t geheel vier Gods-
Choromandel, en daar om streeks, endiensten, de oude Heydensche, de Mo¬
verder door den Heer Philippus Baldeus,hhammedaansche, de Chinesche, en de
achter aan zyn werk over Malabar, Cho-Christelyke Godsdienst van ouds her
romandel, en Ceylon, gedaan is, tot

vervolgens gekend.
welke beyde , wy den nieuwsgierigenHet is zeker , dat de Javanen voor ’t
Lezer wyzen, alzoo dit ons anders nood-invoeren van den Mohhammedaanschen
zaaken zou, te verre buyten ons bestekGodsdienst, en toen zy nog onder de
te springen, te meer, alzoo wy eldersMadjapahitse Vorsten stonden, in wel-
breeder hier over spreeken.ken tyd alles onder hen zeer duyster was,

Ao. 1280. en 1290. ontmoette Mar-en waar van wy dierhalven zeer weynig
cus Paulus Venetus de meeste Ryken opmet zekerheid konnenzeggen, volslagen
Java Minor, of op Sumatra (alleen deHeydenen geweest, en dat de Opper-
Eilandvolken van Ferlech (of Perlac)Goden, die zy van ouds onder 't Hey-
uytgezonderd) nog in die staat.dendom eerden, en in zommige plaat- voor Ao. 1406. was het gantsche land

zen tot nog toe eeren, geen andere, dan
van Java nog volslagen Heydensch, enBrama, en Eswara, geweest zyn.
schoon wel eenige Vorsten (te weten,Deze kregen zy van de Kust van Cho-
die van Damak, en Padjang reeds ietsromandel, en Malabar, gelyk zy zedert
van de Mohhammedaansche Godsdienstdien tyd ook een groot deel van de Ma¬
wisten, zoo was egter het Land alommelabaarse, en voor al van de Sanskritse
nog in de diepe duysternis van het blindeLetter en Taal (zynde de taal der Ge-
Heydendom als verzonken , waar in zyleerden en der Bramines aldaar ontleenden.
hier en daar in de diepste gebergten vanen hier en daar onder hun taal vermeng-
Java tot nog toe gebleven zyn.den, waar toe zommige zaaken, dien Hey- Werd

Mag men egter geloof slaan aan de
Mohhanm-denschen Godsdienst betrekkende , wel

rechte en naauwkeurigste Javaanen, 2OOmedaan-de meeste en eerst aanleyding schynen
isseh.IV. DEEL.
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is het zeker, dat dit Eyland eerst recht
Mohhammedaansch geworden is wan-
neer Sjeich lbn Modlana, een Aribier van
geboorte , zich Ao. 1406 ontrent de
plaats, daar nu de stad Tsjeribon is, quam
nederzetten.

Deze Arabier (die anders ook wel lon
Isyael, en ook van anderen wel Machdoem,
gelyk wy bevorens al getoond hebben,
genaamd werd) heeft eerst op Atsjeh Oo
Atsjien) Posah , Tsjampa, Djohor, en
hier by den Djati-Berg omtrent Tsjeri-
bon, en naderhand ook op andere plaatzen
van dit Eyland de Mohhammedaansche
Leer alomme geleerd, en verbreyd.

De Koningen van Damak en Padjang.
in die tyd twee van de magtigste Vorster
op Java , door ’t groot gerugt van zyne
heyligheid, en ongemeyne ervarenheid
in de gronden van die Leere, gelokt om
dien grooten en verwonderensweerdigen
Heylig te zien , gingen met eenige
Priesters’er na toe , die een preuve van

zyne kennis namen, daar over verbaasd
stonden, en hem aanmaanden , om die
van Galoh en Padjadjaran (toen nog vol
slagen Heydensch te gaan bekeeren. Hy
dede dit ; maar maakte zich te gelyk ook
nieester van die Landen, gelyk hy na-

derhand ook van Lampon, op Sumatra.,
en van meer andere plaatzen aldaar ge-
daan heeft. Al welke zaaken wy bevo¬
rens, toen wy van Java in 't byzonder

spraken, reeds hebben aangewezen.
Dezen Sjeich Ibn Modlana nu moet men

als den voornaamen grondvester en plan

ter van dezen Godsdienst niet alloen op
Java, maar ook van alle de Landen om

de Oost, zedert hy daar gekomen is
aanmerken.

Vermits wy nu onder de zaaken van
Amboina, en wel in 't byzonder daar wy
van den Mohhammedaanschen Godsdiensi
aldaar spraaken, beloofden dit uytvoeriger
te zullen doen , wanneer wy over dien
Godsdienst onder de zaaken van Jaya han-
delen zouden, aangezien Pati Toehan de

zelve van Java, of van Giri, in Amboi-
na, gebragt heeft zoo zou het dan nu
wel ons werk zyn, om van dezen Moh-
hammedaanschen Godsdienst te spreken;
maar vermits verscheyde mannen van oor-

deel, meynen, dat ieder een juyst niet
evenveel smaak in zulk een uytvoerig op-
stel van dezen Godsdienst, als daar over
by my gemaakt is, vinden zoude, zoo
heb ik my laten overreden , om dit ge-
heel buyten dit werk te houden, om ’1
zelve niet te verre buyten het uytgege
ven bestek te doen uitdeyen; met voor
nemen , om het in vervolg van tyd op
zich zelven uyt te geven, alzoo dit hier

anders maar gebroken werk maken zou-

de, en wy 't beter oordeelen dit alles.

zoo als het betrekking tot malkanderen

HE ZAAKEN
heeft, zuyrer byeen te houden, ten
eynde een liefhebber, die lusi heeft, om
verder kennis van den Mohhammedaan-

schen Godsdienst te hebben, dit dan in

't byzonder voor zich nemen, of daar
laten kan

Ook is’er bevorens nu en dan al 't een
en’t ander van dezen Godsdienst in 't
werk van Amboina gezegt , waar mede
zich de Lezer zal konnen vergenoegen
doch om hier egter zoo geheel en a
niet af te scheyden , en nog zoo veel'er
van te zeggen, als wy meynen tot een
ruw begrip van dien genoeg te zyn, heb-
ven wy hier hanne voornaanste leerstuk-

ken van hen kortelyk aangehaalt, en met
een letter, hoe verre dit onkruyd zig al
verspreyd heeft, aangewezen.

Van den Mobbammedaaaschen Godsdienst.

Om dan van dezen Godsdienst met

ordre te spreken, moeten wy voor af
zeggen , dat gelykter maar drie Hoofd-
Godsdiensten zyn (te weten , de Jood-
sche Heydensche, en de Christelyke)
deze dierhalven niet als een Hoofd-Gods-

dienst kan aangemerkt werden, en in
zich zelven maar een mengel-moes uyt
deze drie te zamen gesteld, en ten dee-
len uyt de zuyvere fonteynen des O. en

des N. T. en ten deelen uyt de drek
poelen zoo van’t Jodendom, als van der
ouden Sabeischen en Saraceenschen Gode

dienst zoo onverstandig, en zoo bot te za¬
men gelapt, is dat men de uyterste reden

theeft om zich te verwonderen , hoe

mogelyk is, dat zoo vecle en zoo groo-
te volkeren, waar onder ook al verschey-
de verstandige zyn , zich aan zulken on-
gegronden dwaling, en zich zelven on
verre stootende Godsdienst hebben kon-

nen overgeven.
De opsteller en invoerder van dezen

wandrogtelyken Godsdienst is Mobhan¬
med, een Arabier, en zoo hy voorgeeft
uyt de Edele Koreischiten tot Mekk-
geboren, alwaar hy , na dat hy lange
tyd by een weduwe gediend, en de zel-
ve getrouwd had, eyndelyk tot die dwaas-

heid gekomen is, om zich voor een Pro-

phect, en wel als de laatste Propheet van
God gezonden, uyt te geven, ende we-
reld van dien tyd wys te maken , dat hy
den Coraan (gemeenelyk den Alcoran ge-
naamd) uyt den hemel bekomen had, als
een algemeen Wet-boek voor de zon-
daaren, waar na zich alle, die eeuwig be-
nouden wilden werden, te schikken had-

den; hoewel men op deze en gene plaat-
zen klaar ontdekt, dat hy dit Boek zelf
by stulken ten deelen te Melka; ten
deelen te Medina, door hulp van een
Jood, en een Nestoriaansche Monnik, op-
gesteld heeft, na dat die van Mekka,
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Van den GODSDIENT
zonden der Geloovigen op de voor-dic hem over zyne valsche lecre vervolg-
bede van Mobbammed vergeven , dogden , hem die stad uytgejaagd, en ge-
dat by de godloozen in de helle straffendwongen hadden na Medina te vlugten.
zal ; dog die wyzen van straffen, byWat hy in dien Coraan schryft, kar
hem inj zynen Coraanverdicht, zyn be¬ieder, die ’t lust, lezen , daar men dat
quamer om iemand die te doen besporgansche werk door veel doorslaande be-
ten, dan omze te gelooven.wyzen van bedrog , diefstal uyt andere,

6. De opstanding der dooden staaft hy mede.van grove botheid, en van zyn beestelyk
hoewel'er veel Mobbammedanen aangedrag ziet, alzoo by daar in als een vuy
twyffelen.overspeelder meer als eens voorkomt, en
en eeuwig leven voor de vromen in 't7zich niet schaamd God tot een voorstan-
Paradys erkend by ook, maar gelykder van zyn geyle lusten te maken.

by een godlooze en geyle boef zynHy geeft voor dat God eerst Moses,
gansche leven door geweest is, alzoodaar na David, toen Jesus Christus, en
heeft by ook een Paradys, of ettelykeeyndelyk hem als den volmaaksten der
Paradyzen van dien aard, zoo vuyl.Propheten gezonden heeft, om de dwa-

als men zou konnen bedenken, verdicht.lende wereld te recht te brengen.
Ondertusschen bekommerd zig de smalDe byzondere Leerstukken der Mo¬

le gemeente onder hen zeer weynig met al-hhammedaanen gaan.

le die dingen ; latende dit voor rekening1. over God, dien zy als een eenig Ged
der Priesters ; maar het voornaamste vanaanmerken , dog erkennen hem maar
den Godsdienst der gemeynte bestaat in 'tals eenen Persoon, loochenende de God-

onderhouden van hunne besnydenis, was¬heid van de Zoon en van den H. Geest
schen , vasten , bedevaarten, gebedeDus weeten zy ook cenigzins van de
stonden, en in’t geven van aalmoesseneygenschappen en besluyten Gods te spre
aan den armen. Over al welke plig-ken ; dog hoe verwerd zy dit doen
ten Mohhammed hen in den Coraan me-zullen wy op een ander tyd toonen.
nigvuldige bevelen geeft.2. Aan dezen God schryven zy de schepping

Over dien Coraan nu is een Hhadietsvan alles toe ; maar hoe grof en onge¬
of uytlegging van verscheyden gemaakt,grond hy dit alles doet , kan in den Al-
welke den grond tot de verscheyde Sec-coran gezien worden.

ten en gezindheden onder hen gelegtOnder deze stoffe handeld hy ook van de

heeft. Zy zyn menigvuldig, dog de voor-schepping der Engelen zoo buytenspoo-
naamste der zelve zyn de vier Hoofd-rig, dat men veel reden heeft om zich

Secten van lon il Melech , Sjafei, Fafsafite verwonderen, hoe by zulke zotte din-

bi, en van Hambeli, Aboe Hanifegen daar over heeft durven schryven
Bchalven den Coraan nu hebben Mo¬Gelyk mede over zyn 7. Paradyzen en

hhammeds navolgers in ’t bewind ook hunmenigvuldige Hellen.
werk gemaakt om; ’t zy uyt zyn mondDus spreekt hy ook van’s menschen-schep¬
een menigte van spreuken, die zy vanping; maar zeer vonderlyk, reppende
hem hoorden, aan te teekenen, of welvan geen erf-zonde.

ook deze en gene zaaken, van hem aan-Hy erkend Gods voorzienigheid, en steld

geteekend , en in een kist bewaard, opook vast, dat ; menschen-eynde be¬
te zamelen , en daar uyt een werk op tepaald is. Hy, of zyne navolgers, zyn

ook volslagen voor de vrye wil van der maken, het welk zy de Suna noemen
mensch zynde by na als de Mischna onder de

Joden; dog deze werd alleen by de Tur-Hoe zeer by ook Jesus Christus verheft
zoo erkend by hem dog maar voor een ken en de verdere navolgers van hun ge-
mensch , en wel voor een groot Pro¬ voelen, met immers zoo veel eerbied
pheet maar verheft zich zelven, al al was die den Coraan zelve, aangeno-
den laatsten, boven hem men, maar de Sjais (waar toe de Persiaa-

Wat grollen by van zyne gehoorte en le- nen, die van Golconda, Viziapoer, &amp;c.
behooren verwerpen dezelve, en richtenven, en van Maria verhaald, ziet men

hier en daar in den Coraan overvloedi zich alleen na den Coraan, en na de uyt-
doorschitteren. Hy loochend ook, dat legging van Aali daar over gemaakt.
hy aan t kruys geleden heeft , en by Hoe godloos nu Mohhammed in zyn
gevolg mede zyn begravenis en opstan¬ leven geweest, en hoe bespottelyk, er

gerlyk, ongerymd, en fabelagtig deding, maar staaft zyn hemelvaart
Hy steld mede eenen dag des oordeels vast, Coraan ook in zich zelven is, zoo heefi4.

op welken God over de werken des men egter deze verleyder,zoo door zich zelven,
schen oordeelen zal. als door zyne medchelpers, of Chalifâs

5. Hoewel hy een algemeene Kerk toestaat, zoo veel ingang by vele volkeren gekre-
zoo spreekt by van dezelve zoo vlec- gen, dat men verbaast moet staan , hoe
schelyk, dat het zich zelven alomme in zoo korten tyd zoo grooteen deel van

schaamt, ook gelooven zy dat God de de wereld zich aan de woorden en ’t
WetA 2

Waar die

Leere al

doorge-
broken is.



De Gods
dienst der

Chinee-
en.

JAVAANSCHE ZAAKEN
Wet-boek van zulk een botten bedrieger gaders verscheyde Koninkryken daar aan-
heeft konnen onderwerpen. grenzende, zyn met dezen suurdeeglem

Hy heeft daar ann niet alleen Arabien; al mede besmet. Men vind'er voetstappen
maar binnen een eeuwe een zeer groote van op de Maleytse Kust tot Djohor, Pa-
menigte van Landen, onder den Grooten tani en in Zinim, en geen mindere op de
Heer staande; en daar na ook de Ryken Kust van Malabar, en hier en daar op
van Fez , Marocko, en’t grootste ge- Ceylon, gelyk mede in Tonkin, Tsjam-
deelte van Barbaryen, benevens vecle an- pa en andere nabuurige Ryken.
dere Ryken van Africa en Asia , van E- Dus heeft de Leere van dien bedrie-

ger zich ook niet weynig in de Eylandengypten, en d’aangrenzende Ryken af, tot
Celebes, Borneo,van Java , Sumatraaan d’Atlantische Zee, onderworpen,en

tehen gedwongen Mohhammedaans Boeton, Amboina, Banda, Ternate, Ti-
mor, Mangindanao, Madagascar, en inwerden. Tot al welke dwaashedenHe-

de Majotse Eylanden mitsgaders in meerraclius bloedschande en ongeregtigheid,
andere Landen van ’t Oosten en ’t Wes-inde slegte staat der Christen Kerke

ge¬die tyd in 't Oosten, met alle haare ten, zoo gelukkig uytgebreyd, dat zy te-
by- genwoordig een zeer groot deel van denschillen over de leer-stukken , haar

aardbodem met haar vergift besmet.geloove, en verbastering van zeden, on-

kunde, en ketteryen, zeer veel aanseyding Gelyk nu die Leere op ’t Eyland Java
vanhebben gegeven, waar toe zyn verbod, alomme doorgebroken is, alzoo heeft

niet over zaaken van den Godsdienstte zich die ook tot nog toe daar zoo sterk

schryven of te twisten, niet weynig uytgebreyd, dat men, zeer weynig plaat-ge-

holpen heeft, gelyk dat omstandig, zoo zen uytgenomen , zeggen moet , dat
uyt den Coraan zelf, als ook uyt veel an- by na geheel dit Eyland Molihamme-
dere schriften, gezien kan werden. daansch is.

In ’t Oosten sloeg men tot dezen Men moet egter hier nog byvoegen,
Godsdienst ook in het ryk der Persen, dat de Mohhammedaanen zich niet door

maar (gelyk wy reeds aangemerkt heb- eenig geweld zoo verre uytgebreyd,
ben) met een groot verschil tusschen de maar dat alle hunne belyders vrywillig
Sunnis en Sjais, en aan die kant ook by uytgezonderd maar zulke, die zich met
de Usbeekse Tartaaren (die mede Sjuis een Mohhammedaansch vrouwmensch

zyn) over¬ onvoorzigtig vermengen, of die onvoor-
Het bleef daar niet by, maar hy drong zigtig de woorden van hunne belydenis,

met zynen Coraan ook door in het Ryk van la illah illallab Mobbammed resoel ullahb,
den Grooten Mogol, die zich verklaar- dat is , daar is geen God dan God, en
de Sunnis te zyn, gelyk die van Golcon- 'tMohhammed den Gesant Gods in
da en Viziapoer zich mede aan de streng bywezen van een Mohhammedaan uy-
der Persiaanen, als Sjais, hielden. ten) zich zelven Mohhammedaansch ver-

Veel Ryken van het Groot Tartaryen, klaard, en die leere aangenomen heb-
en zelfs eenige Landen van China mits¬ ben.

TWEEDE HOOFD-STUK.

De Christelyke Godsdienst. Wat Godsdiensten op Batavia geoeffend en geduld werden.
Eersie grondvesting van den Hervormden Godsdienst in Indien, en op Batavia onder D. Hul¬
scbos en Dubbeldryk. Met goedkeuring harer Edelbeden. D. Dubbeldryk tot Predi-
cant °. 1621. aangesteld. De Graaf als Proponent op de vloot na Goa. Batavia in No¬
vember Anno 1621 eerst in openbare schriften gesteld. Voorslag om by de intrede des Nieu-
wen jaars Maleyts te prediken. Aanmerkingen op t bekeeren der Chineesen en Javaanen in
hun eygen taal. Als ook in ’t stellen van een Professor in de Maleytse taal op een der Aca-
demien. Maandag tot den dag der vergadering gesteld. D. Hulscbos na de Oost gezonden.
en D. Dubbeldryk Predikant op Batavia gemaakt. De Maleytse dienst begonnen. Staat
der school en der ledemaaten. D. Hulscbos verdronken. D. Dankerts hier uyt Amboina.
D. Dubbeldryk na Amboina.

Ehalven den Mohhammedaan- buyten Batavia gesproken hebben, en als
schen is’er van ouds her, een wy daar over zoo, als 't behoord, zou-
tweede Heydensche Godsdienst, den handelen, hadden wy wel een groot
te weten, die der Chineesen, bock daar toe alleen van nooden.

geweest. Gelyk geheel China meest in 't byge-
Wy hebben bevorens al iets daar af loove en den afgoden-dienst als begraven

gerept , wanneer wy van de Chineesen, legt , alzoo is dat Land met een oneyn-
en in 't byzonder van hunnen Tempel dig getal van dwaalgeesten vervuld, die

van
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van tyd tot tyd dit voll, dat anders in
allerley zoort van wereldsche zaaken by

uytstck schrander en zeer gaauw is , (en
dat van zich zelve zegt , dat de Mo¬
hhammedanen, en Nederlanderen een
zy twee oogen , en andere'er geen heb-
ben) zoodanig hebben weten te blind-
docken, en aan den dienst van hunne nie
tige afgoden, als mede aan hunne waar-

sgeryen, tooveryen, en wat dies meerze;
is, dermaten te onderwerpen, dat men 'er
ten uytersten over verbaast staan moet.

De Leere van Confutius alleen , een
van hunne grootste en beste Wysgeeren

Ermaakt een tamelyken Foliant uyt.

van geen minder beslag zyn die van
Lauw-Zoe , van Sjj-ca, Wija, en meer
anderen.

Men kan dat eerste werk, dat gedrukt
is, en verder over de zaaken van hunnen

Godsdienst, de beschryving van China.
mitsgaders die van den Jesuit Le Comte,
en meer andere van die vaders , na zien,
alzoo ’t onmogelyk is ons zelven nu in
zulken zee in te laten , dewyl ons oog-
merk maar is, hier aan te halen dat deze

Gods-dienst, onder meer andere , van

ouds her op dit Eyland mede is bekend

geweest
Buyten deze drie is de Christelyk

Godsdienst hier mede ongetwyffeld al
zedert de komst der Portugeezen bekend

geweest, die van ouds op Gressic, Japa
ra, en meer andere plaatzen niet alleer

aangegierd; maar nu en dan ook vast ver-
blyf daar gehad hebben; dog ik heb eg-
ter niet konnen bespeuren , dat zy daar
Priesters ter bekeering der Mohhamme-
daanen, of der Heydenen gebruykt, of

vaste kerken of kerk-diensten, (gelyk an-
ders wel in andere Eylanden om de Oost

gehad, of dat zy iet aanmerkensweerdigt
in dezen opzigt daar verrigt hebben.
Waar mede wy dan van de algemeene
beschryving der Godsdiensten van dit Ey
land, tot de byzondere, die hedensdaags te
Batavia plaats hebben, en daar van des-

zelfs eerste beginzelen af geoeffend zyn,
zullen overgaan.

Binnen deze stad heeft men van ouds

wel Mohhammedaanen, en Chineesen
gehad , dog aan geen van deze beyde
werd toegelaten in de stad zelve, maar
wel daar buyten hunne Tempelen te heb-

hen, en daar alleen hunnen Godsdienst te

peffenen; hoewel men Ao. 1648. in 't ver-

haal van de Kerkzaken der Christenen zien

zal, dat zy toen beyde een Tempel in de
stad hadden , dieer nog al lang'er na
bleef.

De Mooren hebben een Tempel op
de weg na Ansjol, buyten de Rotter-
dammer poort; en de Chineesen twee,
een pas buyten de Nieuwe poort edie

enwy bevorens beschreven hebben)

SDIENST.
een ontrent Noordwyk, of wat buyten
den grooten weg van Jakatra, by de
Chincesche Graven; in welke Tempels
zy den dienst, ieder volk onder zyne
Priesters, gerust konnen en mogen oef-
fenen.

De Christelyke Godsdienst werd hier
in de stad alleen, en uyt de zelve geen
andere, dan de Hervormde, geoeffend,
en ook geen andere geduld.

Verschyde maalen hebben deze en ge-
ne Jesuiten , ’t zy ten tyde van den Op-
per-Landvoogd , de Heer Camphuys
Ao. 1684. en 1685. ’t zy ten tyde
van den Heer Opper-Landvoogd van
Hoorn , by ’t houden van stille byeen-
komsten hier en daar in de stad, de Room-
sche Godsdienst getragt te oeffenen, en
dus verder uyt te breyden ; dog het is
hen van tyd tot tyd zeer streng verbo-
den, en heugd my zeer wel, dat 'er, on-
der den Heer van Hoorn, in ’t begin van
Ao. 1707. een Pater Sylvester met
meer anderen, uyt Batavia om geban-
nen , en met nog drie Franciscaan-
sche Priesters na Timor vertrokken is
zynde toen dit hun bedryf oorzaak ge-
weest, dat ook verscheyde borgers na 't
raderland, en (die inlandsche vrouwen
hadden) na Ceylon vertrekken moesten.

Dus valt ons maar alleen van den Her-Eerste
grond-vormden Godsdienst te spreken, en na-
vesting

der te zien , hoe die begonnen is3 wat van den
voortgang die gehad heeft, en welkc Her-

vormdenmannen daar toe van tyd tot tyd, zoo in
Jods-

de Nederduytsche, als in de Postugee dienst
sche, en Maleytsche Gemeynten,ge

bruikt zyn. Indien het waar is,’t geen
men my verzekerd heeft, dat 'er in ’t Ba¬
tavisch Resolutie-Bock der Hooge Re¬

geering van Ao. 1619. onder de Heer
Jan Pieterszopn Coen, tot Ao. 1677. of
678. aan de dood van de Heer Maat-

uyker geen letter van de Kerkelyke zaa-
ken te vinden is (alleen zeer weynige uyt-
gezonderd) zoo zal zulx myne schriften
te weerdiger doen zyn; alzoo men oor-
deeld, dat ieder Generaal de papieren on-
der zyn bestier voorgekomen, of ver-
duysterd, of na zich genomen heeft.

De eerste en oudste Predikant in dienst in Indien.

der Oost-Indische Maatschappy (om dit
van de grond af op te delven) waar van
ik leeze , is Philippus Pieterszoon van
Delft geweest , die op ’t Schip Amster-
dam, onder den Onder-Zeevoogd, Wy-
brand van Warwyk, uytgevaren zynde,
Ao. 1598. den 27. September op ’t Ey-
land Mauritius tweemaal predikte, en
daar een Madagascaarschen slaaf Laxrens

doopte, zonder dat ik verder van dezen
Heer, of zyn dienst iets leze, of aan-
geteekend vinde, dat niet te verwon-
deren is , alzoo de onzen toen nog geen
vaste plaats hadden.
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Ik ontmoet ook in de vloot van de reeds zynde, te bedienen.

Heer Zeevoogd Steven vander Hagen ee- Om by de Predikanten , bier reeds zyn-3.
nen Predikant D. Abrabamus vander Beets de , twee Ouderlingen , volgens de ge¬
genaamd , Ao. 1606. in November met woone Kerk-bestiering in ’t Vaderland,
de gevangens uyt Malacca gelost, en toen te mogen kiezen.

op t Schip Orangie by den Heer Zee- Dat zy ook uyt last van den Heer Op-4.
per-Landvoogd en zyne Raaden drie ofvoogd Matelief Opperkoopman gewor-
vier maanden aan alle gechristende Die-den, en Ao. 1607. op de Witte Leeuw

zoo na ’t vaderland vertrokken is. naars der E. Maatschappy zouden mo¬

gen aanzeggen, dat zy zich op denNa dezen tyd heeft men de eerste Pre-
Sabbath-dag, zonder verzuym tot hetdikanten, en Kerken van ’t Oosten, om
gehoor van Gods Woord zullen hebbende Oost, en in de Landvoogdy van Am-

boina gehad, gelyk wy daar getoond heb- te begeven
ben. Dat'er nader ordre , dan tot nog toe ge¬5.

Wat ordre men nu ontrent de zaaken schied was, op de maniere van te trou-
van den Godsdienst, al by het eerste op- wen, om alle wanordre voor te komen,

gesteld mogt werden.luyken der stad Batavia, zoo van wegen
6.de Kerken-Leeraaren en verdere be- Dat ook voortaan ’t arbeydsvolk op den

dienden, als van wegen de Heeren van Sabbath-dag van hun dagelyks werk
de Hooge Regeering van Indien, gesteld ontslagen mogt werden, op dat zy in
heeft, zal ons zoo al vervolgens, of by staat zouden zyn , van dien dag te
besluyten, onder hen genomen en op- konnen vieren.
geteckend, of wel uyt deze en gene brie-

ven, met het gene daar uyt, als tot die In dezen tyd nu liep het verband van
zaken betrekking hebbende , getrokken D. Hulsebos aan de E. Maatschap-
was, omstandig blyken. Wy zullen, py na ’t eynde , en schoon zyne zaa-
om dit ordentelyk te doen, ieder onder ken hem in 't Vaderland daar riepen ,
zyn Jaar, met Ao. 1620. beginnende, wierd nogtans zyn dienst en verblyf tot
voorstellen ; hoewel ons uyt een brief het verder bewerken van deze Ker-
aan de Classen van Amsterdam, Enkhuy- kelyke zaaken niet min nut en noo-
sen en Middelburg, blykt, dat D. Hulse- dig geoordeeld, en daar door zyn Eerw
bos al Ao. 1614. ter dier plaatze, of daar bewogen nog voor een tyd hier te bly-
ontrent Predikant geweest is. ven, tot men gelegenheid hebben mogt,

Deze eerste en oudste aanteekeningen om een ander bequaam man in zyn plaats
nemen dan begin van Ao. 1620. als voor- te stellen. Ook zou hy zyn uyterste best
noemde D. Adriaan Jacobszoon Hulscbos, doen, om D. Jacob Antoniszoon Dubbeld-
mede in 't Casteel Batavia, eer zy door ryk benevens hem te houden , en in den
de Heer Coen ontzet wierden , besloten dienst te gebruyken , alzoo die nu eeni-
geweest, aan de Leden van zyne vergade- gen tyd in zyn by-wezen, en ook in zyn
ring (toen uyt nog een Predikant , D. afwezen, de plaats op Jakatra reeds be-
eujacob Antoniszoon Dubbeldryk, Propo¬ kleed, en den dienst aldaar waargeno¬
nent, en nog drie Krankbezoekers be¬ men had.
staande) voorstelde, deze navolgende din- Dit eerste Kerkelyk Batavisch besluyt
gen aan de Heer Opper-Landvoogd Coen, vind ik op akatra genomen te zyn den
en de Heeren Raaden van Indien tot 14. January Ao. 1620 ; en was aldus
grondvesting van den Godedienst aldaar, onderteekend.cnder

D. Hulse- te verzoeken:
bos, en Adriaan Jacobsz. Hulsebos.
Dubbeld-I.Een bequame plaats na de gelegenheiddes Jacob Antonisz. Dubbeldryk.ryk.

tyds , tot het waarnemen van den Cornelis Maes.
Godsdienst, zoo wel in het Maleyts, Johannis Bloem.
als in ’t Nederduyts. Cornelis Lubbersz.

2. Om het Avondmaal aan de Leden, daar

DERDE HOOFD-STUK.

Queek-schoole te Leyden opgericht. En verder verhaal der zaaken van den Godsdienst
opJava van den Jaare 1624. tot 1630.

1624. En 2. Augusti vond men goed , den eersten als Predikant aan te stellen,D. Dub-

uyt vier voorgestelde perzoo¬beldryk en den 3. en 4. besloot men binnen een
tot Predi- nen, te weten, Jacob Antoniszoon) maand een begin van den Maleytsen dienst
kant A. Dubbeldryk , Michiel Schagen, te maken.
1621. Thomas Schagen, en Hendrik van Soest, Ook besloot men den 23. September,aange-

steld. dat
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Van de GOD
121 dat Wouter Wouterzoon de Graaf met de

De oradf Heer Dedel, ordinaar Raad van Indien,
als Propo¬

als Proponent voordien togt, op de vloot,
rent op
de vloot, na Goa en Malabar mede gaan zou-
na Goa. de, met de zelve magt om te doopen,

als aan D. Joséph Danielszoon gegeven
was.

Bata via Tot dezen tyd toe had men in alle open
in No¬ bare schriften niet anders gebruykt dan Ja-
veroe katra, dog den 13. November dezes Jaars
1621.

begonnen hier en elders den naam van Ba¬cest in

openbaa tavia te lezen, zonder van Jakatra voort-
re schrif- aan meer, dan alleen voor zoo verre het
ge Koninkryk van die naam aangaat, te rep-
meld.

pen
Voorslag Men had bevorens al menigmaal, en
om by de vooral den 3. Augustus, om alle zonda
intrede
des Nieu-gen Duyts en Maleyts te prediken , een
nJaars voorstel aan den Heer Opper-Landvooge
Maleytschen de Heeren Raaden gedaan, dog al-
te predi¬ zoo’er geduurig verhinderingen voorge-
n.

komen waren, sloeg men dit nu den 18.
December wecr voor, en wierd door

D. Dubbeldryk, op den tweeden Kersdag,
met dat te prediken, begonnen

Ondertusschen gaf men van hier ook
aan verscheide Classen in 't Vaderland

van de zaalten , hier voorgevallen, ken-

is, waar op ook by zommige der zelve
geant woord is

Aanmer In de tweede brief aan een dezer Clas-
kingen o

sen zie ik , dat de Kerken-raad van Ba-
t belcee-

tavia toen al met veel reden noodig oor-ren dei

Chiniee- deeld, dat'er in de Portugeesche, Chi-
sen, en necsche, Maleytsche en Javaansche taa
savaanen

dienst gedaan wierd. Ontrent het Portu-
in huin

geesch en Maleytsch is dat, niet zondercygen

2I. vrugt, in't werk gesteld (gelyk wy ver-
der zullen zien) maar ’t is onbegrypelyk,
dat'er nooit moeite gedaan is by de Pre-
dicanten aldaar, om eenige vrugt onder
de Chinesen en Javaanen in hun eygen taa
te doen, dan alleen, dat ons A. 1652. we

een bloote aanmaning van de Regeering
daar toe aan de Predikanten voorkomer
zal, zonder dat dit egter van gevolg ge-
weest is, niet tegenstaande zy middelen
daar toe beraamd hebben.

Ik heb zeer veel moeite aangewend

om die laatste taal te leeren, gelyk ik ook
een Dictionarium, of woorden-boek in
’t Nederduytsch en ’t Javaansch gemaakt
heb, dog geen gelegenheid gehad , om
myn talent daar ontrent te konnen beste-

den. Ook hebbe ik, by myn aanwezen

op Batavia, myns wetens, nooyt een
woord in Kerken-rade hooren spreken,
om iemand der Predikanten tot het aan

leeren der Chineesche of Javaansche taal

aan te moedigen, en ik kon niet mer
ken , dat daar eens aan gedacht werd, daar
het, mynes bedunkens nochtans het rech
te middel was, om onder die beyde vol
keren de meeste vrugt te doen.

En by aldien men van die eerste tyden

enSDIENST.
1621.dedes Christendoms in Indien , doen
Als ookClassis van Walcheren van ’t oprechten
in ’t stelvan een Collegie te Leyden niet alleen
len van

in de Theologie, maar ook in de Ma¬ een Pro-
fessor inleytse taal sprak , dat heylzaam midde
de Ma-van de Studenten, die men na Indien zen
leyt-den wilde, ook in die taal en in mee
sche taal

andere Oostersche taalen te oeffenen in op een

der Aca-’t werk gesteld had, de Maleytsche Kerk
demien.op Batavia zou veel aanzienlyker en ster

ker geworden zyn, als zy nu is. En in-
dien men nu nog dat zelve middel ge-
bruykte, en een Professor in die taal op
een van de Academien aanstelde, het zou
zekerlyk groote en gewensche vrugten,
en die Predikanten by hun komst in In-

dien gelegenheid geven , om aanstonds
in twee Kerken gebruykt te konnen wer-
den ; daar zy nu dikwils lang ledig loo-
pen.

A. 1622.Den 10. Jan vond men goed om voor-
Maandagtaan maandags, in de plaats van donder
ot dendags, te vergaderen
dag van

Wy hebbens bevorens van de aanstel Vergade

ring ge-ling van D. Dubbeldryk tot Predikant we
steld.gesproken; maar hy wierd by haar Edel¬

heden niet eer , dan op den 15. dezer,
goedgekeurd.

Op den 18. dito verzogt D. Hulschos
aan haar Edelheden, om eens na de Buy-
ten-Kerken te mogen gaan, ten eynde
hy te beter kennis van die Kerken kry-
gen , en by zyn togt herwaards en na 't
Vaderland in staat zyn mogt om te beter
opening daar af te geven , waar op hem
door haar Edelheden toegestaan is, om

met 't Schip de Eendracht dien togt te
mogen doen.

Den 20. wierd D. Dubbeldryk Prcdi-
kant van Batavia in beyde de taalen ge-
maakt, en den 23. dito bevestigd.

Den 24. dito kreeg D. Hulsebos volle D. Hulle-
bos na delast van den Kerkenraad, om de Kerken
Oost ge-van Amboina, Banda en der Moluccos
zonden,

uyt haren naam te gaan opnemen en be¬ en D

dezigtigen, en om , verzeld zynde van Dubbeld-

ryk Predi-Krankbezockers Adam Tsbrandszoon, e1

kant ofHendrik Theuwiszoon, met de Kerk-die
Batavia

naaren aldaar het noodige te bezorgen,gemaakt.
en zoodanige besluyten tot vaststelling
dier Kerken te nemen, als zy zouden
oordeelen in die tyd en plaatzen te be¬
hooren. Hy vertrok den 1. February der-
waards, en eerst na Amboina.

Ook had men nu al bevorens den Ma-

leytschen dienst hier begonnen; dog D.
Dubbeldryk schoon in die taal redelyk
ervaren , begon dien dienst in 't eerst
maar lezende , hopende wel haast van
buyten te prediken, gelyk daar op in
December gevolgd, en dit zedert merke
lyk toegenomen is.

In de Batavische school waren te dier Staat der
Schooltyd 92 jongens, 45. meyskens,de on
en dergens eerst onder Carpentier, en daar na
Ledema-

on- ten.



AVAANSCHE ZAAKEN.8
romandel zenden wilde , om ’t Avond-onder Otto Ysbrantzoon van Santen, en de1622.
maal daar, te bedienen; dog zyn Edelheidmeyskens onder Mr. Jan van den Brock
keurde dit af-De laatste Ledematen had men hier

Men stelde ook voor aan haar Edelhe-bevonden 23. oude en 8. nieuwe te zyn.
den , om in de week eens Maleytsch teTerwyl D. Hulscbos na Ambon was,
prediken, dat toegestaan wierd.predikte D. Dubbeldryk alle zondag eens D. DD. Wouter Melchiorszoon werd den 9in’t Duytsch, en eens in 't Maleytsch. Mel¬October verzogt, om in Vergadering meIn July kreeg men bericht, dat D. Hul- chiors-D. Hulle
de te-zitten, schoon zy aan zyne wettige zoon, enbos ver- sebos, zoo als hy ’t gat van Amboina in-

Stevens¬dronken bevesliging twyffelden. Ook verzogtenliep, met Tobias Camzius, en Adriaan
ZOot.zy daar toe D. Caspar Stevenszoon.Corneliszoon Paauw , gebleven en ver

Sen 27. October belastet zyn Edelheid
D. Dan- dronken was; dog D. Dankaarts was on-

den Kerkenraad ook voortaan , de Va-kaarts dertusschen Ao. 1622. uyt Amboina hier
hier uyt derlandsche brieven, die zy derwaardsgekomen, verzoekende na ’t Vaderland
Amboina zonden, aan hem over tegeven, om datgaan.te

te bezorgen, waar in die van den Ker-Van Ao. 1623. vind men geen letterD. Dub
kenraad swarigheid vonden ; dog zybeldryk aangeteekend, zoo dat die papieren weg¬
moesten het doen, alzoo de Heeren Be-na Am- geraakt moeten zyn. Dog in dit Jaar

boina windhebbers dat belast hadden, dog zynvertrok D. Dubbeldryk na Amboina.
Edelheid raadde hen daar over na ’t Va-Ao. 1624
derland te schryven.In dit Jaar hadden de Heeren zeven¬A. 1624 D. Candi¬Ondertusschen wierd D. Candidius na

Queek- tienen tot Leyden ook een Queck-school
dius naTernate geschikt, dat zyn Edelheid goedschool te van eenige jonge Studenten opgericht, Tnate

Leyden keurde , ook zou D. Caspar StevenszoonDWI¬om die metter tyd als Predicanten na In-
G9e¬

tens naWiltens na Banda ter hulpe van D. Dide-dien te zenden.recht.
rikszcon vertrekken , dat den 20. dito bandeD. Justus Heurnius, ondertusschen hierD Heur¬
goedgekeurd wierd.nius, en gekomen zynde, wierd in Seroyens plaats

Du Praar Ao. 1626.als Scriba aangesteld; welke Seroyen
hier. By nader berading over de zaaken van A. 1626.nu als Ouderling afging.

D. Dubbeldryk, vond men den 11. en 22.D. Joannes du Praat, was hier nuook
January wederom goed , hem na ’t Va-in September verschenen.
derland te zenden, alzoo by in zyn er-Men vond nu op het aandringen van
gerlyk leven voortging. Dog zyn Edel-zyn Edelheid ook goed, dat men ’s mor-
heid stelde dit, tegen het goedvinden vangens na de predicatie trouwen, en ’s na-
den Kerkenraad, nog uyt.middags na de Predicatie doopen zoude.

Den 19. February verscheen D. Jaco-In de maand October zie ik, dat D.D. Diriks-
bus Tolenius, Predicant, van Amsterdamzoon hier Antoni Dirkszoon ook hier was, en dat
met 't Schip Schiedam op Batavia geko-men nu besloten had voortaan over de
men, hier in de Vergadering ; dog dieCatechismus te prediken, en een cate

D. Tole¬Heer leefde niet lang , en komt den 23chisatie te houden.
nius dood.

April al als overleden voor.Men stelde nu ook een politicquen
D. Dubbeldryk, nog al dagelyks in zynCommissaris in den Kerkenraad, en, zoo

quade wegen voortgaande , is op zyne’t my voorkomt den Heer Jacques Specx;
gebragt (al-getuygenissen uyt Amboinadog hy schynd’er toen nog niet veel ge-

zoo hy in Banda al voor een tyd in dienstkomen te hebben.
geschorst was) de 2. Maart geheel afge- D. Dub-D. Dankaarts en Heurnius wierden aan

beldrykzet door den Kerkenraad , dat ook denzyn Edelheid gezonden , om te verzoe- afgezet.
9. dito door haar Edelheden goedgeken , dat D. Dubbeldryk uyt AmboinaD. Dub¬
keurd is.beldryk mogt werden opontboden, en dat D

cooite- Den 4. Juny verscheen in VergaderingDankaarts met nog een tweede der-
den, en D. Nicolau; Molinaeus , die met 't SchipD. Moli-waards gezonden mogt werden, dat zyn

Leyden hier den 30. May aangeland neus hier-Edelheid toestond.
was.De donderdag wierd nu ook weder totDonder¬ Den 10. July verscheen hier D. Can- D. Candi-dags Ver-den dag van Vergadering gekoren-

gadering. didius, door den Landvoogd de Heer Le dius opge¬Den 14. November komen D. Justus
zonden.D. D. Febre in Ternate herwaards, wegens eeHeurnius, en Sebastianus Dankaarts alsDankaart

nige twist tusschen hen, opgezondenberoepene en bevestigde Predicanten vanen Heur- en gaf een bericht aan den Kerkenraad
nius hier Batavia voor, predikende Nederduytsch,
geplaatst over , waar uyt blyken zou, wat hy inen Maleytsch.

de Moluccos gedaan, en waarom hy her-Ao. 1625.
A. 1625. waards gezonden was, ten grond daar afD. Dankaarts had ondertusschen aan-
D. Du stellende het schandelyk leven der Ne-praat na genomen den last-brief voor D. du Praat,

derlanderen met byzitten aldaar, van alAmbon. om na Amboina te gaan, te bezorgen.
D. Can- het welk aan haar Edelheden een afschriftIn Julius leze ik hier van D. Georgius
didius gegeven wierd.Candidius, die men na de Kust van Cho-
hier. en
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Van den GODSDIENST.
van ’t Classis van Middelburg herwaards1626. Den 16. July verscheen hier ook Jo¬
gezonden, zonder dat my blykt waar hynas Aartszoon, Proponent laatst met 't

geplaatst isSchip Heusden uytgevaren, en hier over
Den 4. May wierd D. Candidius gelast D. Candi-Suratte gekomen

dius naoch on na Tayouan met den Krankbezoeker JanDen 22. dito wierden de zaaken van
Tayouan.-huldig Janszoon van Tekkeren te gaan , 't welkD. Candidius nader onderzogt, en bevon

bevon
by haar Edelheden goedgekeurd wierd;den , dat hy geen schuld , nog oorzaakden.

dog met eenen daar by gevoegd, dat hyof reden tot eenige beschuldiging gege-
Candidius het Euangelium daar met geenven, maar zig in tegendeel in alles zeer ze
groote vertooning, of ophef zou invoe¬dig, voorzichtig en stichtelyk gedragen,
ren , op dat de Keyzers van China enen men ook over zyn vertrek van daai
Japan zich daar aan niet stooten mogten.zeer geklaagd en gemord had , dog ten
en dat het beter was in eenige dorpenlaste van den Landvoogd quamen veel
Krankbezoekers te leggen.vuyle zaken voor den dag, en de zwaar-

In deze zelve maand komt my ookste reden van Candidius opzenden quam
voor, dat toen al ’t Gebed des Heeren, dedaar op uyt, dat hy had willen hebben
12. Artikelen des Geloofs, mitsgadersdat men de byzitten zou laten varen, en

eerstuk-eenige andere Leerstukken en gebedenwettig trouwen , weshalven hy den 2
ken in 'tin zeer slecht en gemengd Maleyts, enNovember volkomen door den Kerken
Maleyts

ook eenige in het Portugees overgezetraad in’t gelyk gesteld, en besloten was
waren.aan haar Edelheden over den Landvoogd

Van de agt verdere maanden van ditLa Febre te klagen, en straf te verzoe-

Jaar leze niets meerken, over dat hy een gemeynte zonder
Van A. 1628 vind ik mede geen Let-reden, en om zyne byzondere ongegron-

ter aangeteekend.de geschillen , van haren wettigen Lee-
A. 1629.raar beroofd, en zoo onweerdig van hem

Ik leze nu al van D. Abrabamus de Roy, A. 1629.en den Kerkenraad in Ternate gesproker
D. Dedog wanneer hy hier gekomenzy, blykhad , dat ik my schame om het hier uys
Roy hier.niet; hoewel ik geloove, dat hy'er niefte drukken. Echter oordeelde de Ker-

lang geweest was.kenraad alhier dat D. Candidius meer

Hy werd den 28. Februaay by denmiddelen, het zy by een protest, en be
Kerkenraad als derde Predikant van Ba-tuyging tegen den Landvoogd, ’t zy by
tavia gekoren, en D. Clarenbeck gelast D. cla-een nader verzoek , door de Gemeynte
na Banda te gaan , beyde welke beroe-renbeekaldaar voor hem te doen, behoorde in 't
pen den 27. by haar Edelheden goed ge-h Bandawerk gesteld te hebben , waar over zi

keurd wierden.hem nader berispen zouden, zynde ver
Ook was hier den 22. dito D. Robber-der hun besluyt zyn Eerw weder na

tus Junius, met 't Schip RotterdamTernate te zenden, al het welke mede
van Rotterdam aangekomen, nevens denzoo by haar Edelheden bevonden, en in
Krankbezoeker Jan Janszoon van Oost-allen deelen, gelyk mede zyne herzen-

dyk by de Heeren Bewindhebberen, buy-ding derwaards, goedgekeurd, en waar
ten weten van den Kerkenraad , aange-nevens van zyn Edelheid ook beloofd
nomen.wierd, dat hy dien Landvoogd over zyn

In deze maand kreeg ook zyn Edel-misslag vermaanen zou.
heyd , door verkeerde berigten van denA. 1627.
Opper-koopman, Pieter Dirkszoon, ge-Den 4. February verscheen hier de
schil met den Kerkenraad, dog de zaak,Proponent, Pieter Bonnus, met 't Schip
onderzogt zynde , werd leugen bevon-den Briel gekomen.
den.Ook vond den Kerkenraad goed , D

Den 31. Maart vond men goed D. Ju- D. JuniusMolinaeus na de Kust in plaats van den
nius na Tayouan, alzoo D. Candidius ern-na Ta¬s’jaars te voren overleden D. Follinus te
stig om zyne verlossing schreef, te be-Jouanzenden , en daar op de goedkeuring van
roepen; op welke tyd my ook de Krankhaar Edelheden te verzoeken, die'er dar
bezoeker Charles voorkomt.nu ook op volgde.

Den 28. Juny zie ik , dat de Propo¬Den 5. dito vond men nader goed D.
nent, Rogier Henrikszoon, van Suratte hierCandidius, met ernstig voorschryvens van
gekomen wasden Kerkenraad en van haar Edelheden,

Den 12. July verscheenen hier de Pre-nevens D. Bonnus na Ternate , en D. I¬
dikant, David Goriszoon, en Willem Hol-D. D.saac Rutenius, als Proponent met Bever-

C.7¬tenus, met Frederik Henrik , van Zeewyk aangeland , in Amboina by D. de
zoon, en

land.Praat te leggen, Candidius bleef hier, Holtenus.Ook komt daar een bericht voor vandog Bonnus schynd na Ternate vertrok
de Krankbezoekers Jesaias Lubbertszoon,ken te zyn.
Jan Brouwer , en Jan Dirkszoon, toenDen 15. April verscheen hier D. Joan-
leggende op Solor, die, gezien hebben-nes Cavelirius, met 't Schip 't Zeepaard,

de,IV. DEEL.
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de, dat Antonio d'Ornay, Bevelhebber op den geopperd, onschuldig, waar af zyn
Solor , genegen was de vesting der Ed Edelheid kennis zou gegeven werden ;
Maatschappy, en de Dienaars aan de ook beklaagde de Kerkenraad zig by
Portugeesen over te geven , voorgeno- haar Edelheden , dat een Predikant
men hadden dien Bevelhebber in verze staande onder zyn Kerkenraad, tegen al-
kering te nemen, en aan de Ed. Maat le Kerk-gebruyk aan , door den Fiscaal
schappy over te zenden, zoo ras daarsche voor den Raad van Justitie over nalatig
pen zouden verschynen. Waar over er heid in zyn dienst onder een deel schel-Scherp.

taal vaneen doorschooten, en Brouwer in een men en moordenaars, en over dat hy hen
deze Op¬boete van 4. maanden soldy gedoemc niet bestraft had, gedagvaard was , eer
per¬

46. zaak , waar van men geen voorbeeld inLand-
Den 18. October beslootmen ook D gansch Christenryk vond , van voornevoogd te

gen dePetrus Bonnus uyt de Moluccosherwaards men zynde zyne onschuld van stoel af t1

erkente ontbieden , om hem tot Predikant te kundigen , waar op zyn Edelheid der
r22d.

vorderen, en na Tayouan te zenden. Kerkenraad liet bekend maken, dat hy
Den 4. van deze maand was ook de voor den Raad van’t gericht mede on-

Fiscaal van den Heuvel over swaare laster schuldig bevonden, en het dierhalven
taal, en gegeven ergernis, afgehouden. onnoodig was, dit van stoel af te kundi-

Den 6. December quam hier D. Gys gen, zy daar en tegen hielden ’t noodig
bert Bastiaanszoon, met 't Schip Batavia en zyn Edelheid het weer daarom te meen

uytgekomen, dat, op het Zuyd-land ge- onnoodig, alzoo zyn zaak in’t gericht
bleven was. met veel gematigdheid behandeld was,

Hy wierd als Lid erkend, klaagde en dat het anders slegter met hem 22

sterk over den Koopman Hieronymus Cor- hy in een wereldlyken dienst geweestaf¬

neliszoon van Haarlem ’s bespottingen, die geloopen zou hebben.
daar na nog opgehangen is Zyn Edelheid hield mede staande, dat

Men had nu zedert eenigen tyd den dienst de Fiscaal hem zeer wel over nalatig
in het Stadhuys waargenomen ; dog al heid in zyn dienst gedagvaard had , en
zoo dit nu mede onbequaam’er toe wierd, zeyden Kerkenraad aan, dat hy voortaan

zou men na een andere plaats moeten altyd zo met een Predikant of Krank-be¬
omzien, en verzoeken zoeker, nalatig in zyn dienst, zonder den

A. 1630. Kerkenraad daar in eens te kennen, han-
Den 24. January verzogt D. Gysber- delen, en zulk eenen door den Raad des

Bastiaanszoon, diens zaak voor den Raac gerichts doen straffen zou, het welk de-
van Justitie diende , de voorspraak des zen barssen Heer (die niet veel kennis van
Kerkenraads by haar Edelheden, ter Kerk-zaaken, en de wyze van die te be-
eynde zy spoedig mogt werden af ge- handelen scheen te hebben, al ettelyke
daan maalen, om den Kerkenraad spyt aan te

Zyn Edelheid, de Heer Specx, had doen herhaalde; dog D. Heurnius zey daar
zedert zyne komst niet ten Avondmaal op, dat zyn Edelheid dat wel kon doen;
geweest , waar over door den Kerken- dog dat het tegen de voorregten van alle
raad aangesproken zynde, zeyde in ge Kerken in 't Vaderland in de geheele
moede dat niet te konnen doen, wegent Christenheid, en ook hier streed ; ja
den onregtveerdigen gerichtshandel, on- zyn Edelheid voegd’er nog by, dat zoo
trent zyn Bastard-dogter Zara Specx, en deze of gene Predikant of Krank-bezoe-
Pieter Cortenhoef, in 't werk gesteld, ker op een Schipzig in zyn dienst te buy-
weshalven hy met de Heer Pieter Vlak, tenging, zyn Scheeps-raad, al waren er
die als voorzitter van die Raad dit von meer Predikanten in de Vloot, hem maar
nis geteekend, en met Doctor Bontius zouden konnen afzetten, zonder de zel-
en de Fiscaal van den Heuvel, die'er over ve eens te kennen.
gezeten en gehandeld hadden, niet we D. Heurnius zeyde hierop, dat, alzoo
kon ter tafel gaan; waar op van den Heu- hier niemand middelaar was , die hen
vel, en Bontius over twist en op de klag scheyden kon, de Kerk het met droef-
te van zyn Edelheid, afgehouden zyn. heid moest aanzien , dat men haar hare

In dit Jaar vertrok D. Holtenus na Ban- rechten ontnam. Zyn Edelheyd zey eg-
da ; dog van D. Goriszoon, lezc niets ter, dit niet te willen doen, en hen de
meer. geringe zaaken wel toe te willen laten,

Sen 18. Maart verscheen ook de en hen te willen voorstaan in hun eer
Krankbezoeker Marinus Gideonszoon van dog hen verder niets, van’t gene de re
den Houten, die (gelyk wy naderhanc geering na zyn oordeel toequam, te wil-
zien) tot den dienst gevorderd zal wer len overgeven. Ook zeyde hy, dat, zoc
den lang hy zag, dat het wel ging, schoonter

Den 15. April keurde de Kerkenraad al overlang, van een Politicque Commis-
D. Bastiaanszoon in de zaak door den Fi- saris in Kerkenrade te zenden, gesproker
scaal tegen hem op last van haar Edelhe was, hy denzelven nog niet stellen zou

En
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En dus betoonde deze Heer Opper-
Landvoogd een groot dog zeer onverstan
dig en bitter bestryder van de regten der
Kerke te zyn, en zeer weynig agting
wat hy daar af verder opgeven mogt
voor de Kerkelyken te hebben , waar o-
ver men niet veel redenen had van zig te
verwonderen , alzoo hy een Heer was

die zich in opzigt van zich zelven ook
zeer weynig aan den Godsdienst en aan
't Avondmaal liet gelegen zyn , willen-
de daar niet aankomen, om dat de Ker-
kenraad op zyne betichting niet aan-

stonds gereed stond , om die gene , die
hy daar niet geerne zag (hoewel hyze
niet eens behoefde te zien) zonder wetti-

ge reden’er af te houden. En dat hy ook
de pluyste van leven niet was, wees zyn
bastaarddogter Zara wel uyt

Ook had zyn Edelheyd, in twyffel
getrokken, of men D. Gysbert Bastiaans-
zoon wel weer op den stoel behoorde te
brengen, weshalven die van den Kerken-
raad , die met geen man , die de stoel

onweerdig was, wilden zitten , verzog-
ten te mogen weten , wat zyn Edselheic

(zoo’er iets wezen mogt tot zynen laste
had , daar by voegende , dat zy anders
nogmaal goedgevonden hadden, zyn on-
schuld van stoel bekend te maken

Zyn Ed. daarentegen oordeelde het ge-
noeg, dat hy by haar Edelheden, by die
van’t gericht, en by den Kerkenraad voor
onschuldig gehouden wierd, en zey ver-
der (wel voelende dat hy aan de grond
was, alzoo by niets t’zynen laste te ber-
de brengen kon dat hy hem weerdig
kende de stoel weer te betreden.

Tegen dit alles zey Heurnius, dat die
afkundiging daarom noodig was, om dai

men hem voor een tyd heymelyk, en
buyten zyn schuld, van zyn dienst afge-
houden, en hem dat eenigzins in verag-
ting by de Gemeynte gebragt had.

Wat hy dog verder daar over zeggen
mogt, zyn Edelheid en begeerde dit niet
te hebben, zeggende, dat dit niet alleen
onnoodig ; maar ook buyten reden en

gewoonte was, daar byvoegende dat hy
zoo by ’t begeerde , van den Raad van
Justitie bewys van zyne onschuld beko-
men kon, en dat men die gene, die hem
qualyk daar over zouden mogen bejege-
nen, straffen zou.

D. Heurnius voerde hier tegen nog
veel andere redenen , die egter wey-
nig ingang by dezen Heer hadden. On-
dertusschen hield D. Heurnius Son-
dags daar aan, of den 12. April in 't
stadhuys Predikende , de Gemeyn-
te de onschuld van D. Bastiaans-
zoon voor, toonende , dat die man
niet misdaan had, en dierhalven weer-
dig was den stoel weer te betreden,
Hy gaf ook naderhand den Kerken-
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raad reden , waarom by dit toen gedaan
had

Den 25. dito, ontbood zyn Edelheid
de geheele Kerkenraad voor zig in Ra-
de van Indien, en vraagde of deze af-
kondiging van D. Bastiaanszoons on-
schuld door D. Heurnius uyt harenlast

geschied was, daar hy hen uytdrukke
lyk gezegt had , dat hy dit onnoodig
hield. D. Heurnius zelf zey aanstonds van
neen, en dat de Kerkenraad hem dat
niet belast , dog dat hy dit uyt zig zel-
ven gedaan had , om ’t geschil, hier o-
ver tusschen zyn Edelheid en den Ker-
kenraad gerezen, uyt den weg te ruy-
men , willende liever alleen daar over ly-
den, dan dat zyn Edelheid daar over de
gehecle Kerkenraad , die'er dog mede
voor was, aantasten zou, toonende eg-
ter aan de andere zyde , dat hy niet een
woord ontydig (gelyk zyn Edelheid
meynde) en ook niet onbehoorlyk tot na-
deel der overigheid, maar alleen de on-
schuld van dien man, zoo zy in waar-
heid was en lag, voorgestelt, en dier-
halven ook niets gedaan had, dat eenige
berisping verdiende.

Zyn Edelheid zeyde, dat hy daarom
ook hem alleen daar over aanspreeken,
en de andere antwoordde, dat hy dat, met
ods hulpe; ook alleen wel dragen zou,
willende, zoo hy’er byvoegde, het woorc
Gods in zyn mond niet laten binden.
Waar op dan , na veel andere redenen
de Kerkenraad scheydde.

Op dezen zelven 25. leverde D.
Heurnius aan de Kerkenraad , na dat hy
met den Ouderling de Hand, berigt van ’t
voorgevallene tusschen hem en zyn Edel-

heid aan de zelve gegeven had, een ge-
schrift over, van ’t gene hy op den
Predikstoel wegens D. Bastiaanszoons on-
schuld gezegt had, in al 't welke niets
berispelyks gevonden zynde, oordeelde
den Kerkenraad , dat D. Heurnius in al-
len dezen wel gedaan had.

Gelyk nu deze Opper-Landvoogd
met den Kerkenraad en Kerkelyken zoc
overhoop lag , alzoo spiegelde zigde

Buyten-Landvoogden hier mede aan,en

volgden die voetstappen, gelyk wy datin
Quiryn Raamburg in Banda op dezen tyd,
en elders, ontmoeten zullen.

Ook wierd nu (zoo ik zie) 't Avond-
maal op twee plaatzen, in 't Kasteel, en
in ’t Stadhuys, bediend.

Men sprak zyn Edelheid nu ook aan
over de Heer Vlak, en Doctor Bontius,

alzoo die wenschten weder ten Avondt

maal te gaan, ontrent welke (zoo den
Kerkenraad daar op stond, en dit verzogt
zyn Edelheid zeyde zig geerne te willen
laten vinden ; dog dat men egter de ee-

re van zyn dogter, zoo veel de billyk-
heid toeliet, herstellen moest.
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JAVAANSC12
1630. Den 26. September verscheen de Pro-

D. Bon- ponent Bonnus alhier en deed bericht van
nus hier

den staat der Moluccos, en van de Kerke
in Amboina.

Den 17. October versogt de Proponent
Aartszoon na ’t Vaderland te gaan , dat
hem geweigerd is.

D. Baf- D. Bastiaanszoon verzogt den 24. me-
tiaans- de met zyne Dogter derwaarts te ver-zoon wi

trekken , dog de Kerkenraad oordeeldena ’t Va¬

derland. beter, dat by hier bleef. Wilde hy dit
egter zelf by zyn Edelheid verzoeken,
hy kon. Hy verzogt daarop den 31. dat.
zoo by niet na ’t Vaderland ging, hy

dan, by ’t verzenden, voor anderen mogt
gezonden werden.

D. Bonnus verzogt ook , dat men op
zyne verdere bevordering denken wilde.

VIER DE HO

Vervolg der zaaken van den Godsdienst.

A. 1631.
1631. En 21. January komt voor dat
Maleytse het Euangelium Matthei door
werken

Albert Reul (zonder dat my
Stetgemaet

blykt, wat hy geweest zy) endoor

Reul, &amp;c andere schristen , in 't Maleyts overge-
zet, in druk gegeven waren.

Zyn Edelheid eyschte toen ook ’t ad
vys van den Kerkenraad over verscheyde
zaaken , wegens welke zyn Ed. een be¬
sluyt op den 23. dito overgeleverd is.

Zyn Ed. zeyde dat hy dit KerkelykHarde

taal van besluyt verwierp , dat hy dit ook nooit,
zyn Edel en alleen maar haar oordeel, en geen
heid.

besluyt, afgevorderd had, en dat hy
't besluyt daar over aan zich zelven
hield , zeggende dat de Kerkenraad een
Predikant voor een half jaar by leening.
en niet als gevolmagtigde, na Amboina
zenden kon.

De Kerkenraad bleef ondertusschen
by haar besluyt volharden , verzoeken

de zyn Edelheids schriftelyk antwoord,
zoo’er in het zelve iets was , dat zyn

Ed. mishaagde, willende zyn Ed. geer-
ne in alles genoegen geven

Verdere Zyn Ed. zeyde, dat hy niet verstond.
gesccen dat D. Holtenus, op Neira in Banda leg-
met hem gende , door den Landvoogd aldaar ge-

licht, en in Amboina geplaatst zou wer-
den, ten ware dat men den Kerkenraad

in Banda , daar ’t nu wel ging, in on
rust helpen wilde : want zyn Ed. wilde

niet toestaan , dat D. Bastiaanszoon, in
de plaats van Holtenus op Neira zou
gelegt werden; zoo dat D. Bastiaanszoon
in dit Jaar derwaards schynd gezonden te
zyn.

Zyn Ed. belaste weer , dat de Ker-
kenraad een Maleyts-kundig Predikant
dien zy best missen konden, na Amboi-

HE ZAAKEN
1630.dat hem beloofd werd, zoo ras men uyt

Tayouan ant woord krygen zou.
VerzoelMen vond den 31. October ook goed
om eenby een smeekschnift aan haar Edelheder
nieuwe

om een nieuwe Kerk te verzoeken. Kerk.

Den 16. December verscheen hier uyt
’t Vaderland, met 't Schip Deventer

D. Hel¬D. Helmichius Helmichii, en op de zelve
nichiityd verzogten , D. Dankaarts alzoo zyr
hier.

tyd al anderhalf jaar uyt was, en Heur Dankaarts

nius, diens tyd haast zou uyt zyn, om ont en Heur-

nmius ver-slag, waar by de laatste voegde, dat hy
zoekenmits dat de Kerk van Batavia’er niet
ontslagdoor lyden moeste) dit voor al verzogt

om volgens ’t oogmerk, waar mede hy
in Indien gekomen was, het Euange-
lium in Key, Aroe, Solor, Timor, en
in andere plaatzen, te verkondigen.

OFDSTUK,

Op Java van 1631. tot 1635.

na, niet als gevolmagtigde maar ter leen,
zoude zenden, of, zoo zy ’t niet dede,
dat dan haar Edelheden het zouden doen.
Waar op de Kerkenraad , om verdere
moeite voor te komen , D. Dankaarts D. Dan-

verzogt , om by leening na Ambon te kaarts na
gaan, zonder zig met de zaaken der Pre-Ainbomd.
dikanten in Amboina te bemoeijen , dat
hy gewillig aannam.

Den 9. February is goedgevonden by De Don-
den Kerkenraad, en by haar Edelheden derdags-
den 20. goedgekeurd , dat' er donderdag preek.
’s morgens ten 9. uuren gepredikt zou
werden.

Den 6. Maart verscheen hier de Pre D. Bu-

herusdikant D. Henricus Bucherus, met ’t Schit
hier.Vlissingen, van de Classis van Zeeland.

D. Helmichii schynd in ’t begin van D. Hel-
dit Jaar na Amboina vertrokken te zyn michtus

na Aim-alzoo hyler toen al was.
boinaDen 5. Juny verscheen uyt ’t Vader

land D. Abraham Rogerius, van Amster D. Roge¬
dam, met 't Schip Wezel, als Predi- nius hier

verschee-kant.
1enDen 12. July gaf D. Dankaarts , nu
Dan-

weer hier gekomen zynde, bericht vankaarts

’t gene hy in Amboina verricht, en hoe veC1

hierhy de Kerk’er gevonden had. Dat D
Melchiorszoon den volke daar zeer onaan-
genaam , en maar bezig was om zich
en Du Praat by 't zelve in kleynagting
te brengen, door hunne beloften niet na
te komen.

Den 3. July wierd de Proponent Bon-
nus na Tayouan beroepen , en den Pro-
ponent Jonas Aartszoon zou men na Su-
ratte zenden; en alzoo de Opper-Land-
voogd beter oordeelde uyt de twee ove-
rige Predikanten alhier, met de Vloot
onder de Heer Philip Lucaszoon, ’er een
mede te geven, zoo oordeelde de Ker-

ken-



Van den G O D
1631. kenraad best een Predikant nevens D

D. Roge¬ Aartszoon te zenden, waar toe D. Roge¬
nius op nius den 29. dito gekoren,en den 31. di-
de Vloot

to by de Regeering goedgekeurd is.
Ook verzogt D. Aartszoon, nual lang

Proponent geweest zynde, tot Predikant
gevorderd te werden, waar over men zey
met zyn Ed. te zullen spreken.

Verzoel Den 11. September vonden zy goed,
om een weer om een Kerk te verzoeken , alzoo
Kerk.

zy zich nu nog in ’t voorpand van ’t
Stadhuys behelpen moesten.

Op deze zelve dag verscheen ook in

de vergadering D. Wilhelmus Vinmannus

gewezen Predikant, nu als Krankbezoe¬
¬ker, van Middelburg, en verzogt weer

tot Predikant gevorderd, of anders na 't

Vaderland te rug gezonden te werden
Ook verzogt hy te mogen Proponeren

dat hem toegestaan is voor een tyd aan
boord te doen, daar na aan Land , en
den 16. October, op de Reede

Den 2. October verscheen hier mede
Heem uyt ’t Vaderland, D. Joannes Heemstede.
stede hier met 't Schip Hollandia, als Predikant.

Den 4. October verzogt ook D. Dan-
kaarts om zyne verlossing , die men aan
zyn Ed. voordragen zou.

Den 11. December verscheen hier,
D. Mid- D. Florentius Middelhovius als Predikant
delho- van de Classis van Rotterdam, met 't
vius hier.

Schip van die zelve naam. Hy had wel
zyne getuyg-schriften by zich; dog zy
voldeden niet , alzoo hy geen commissie
of last-brief van den Kerkenraad nog van
de Heeren Bewindhebberen had. Hy zey
dat hy niet geweten had dit nodig te zyn,
meenende dat het genoeg was als daar o-

ver aan den Opper-Landvoogd en zyne
Raaden geschreven was

Den 16. December zond de Opper-
Landvoogd Specx, de Heeren Vlak en

van der Burg, beyde Raaden van Indien.
in Kerkenrade, om hen verscheyde za-
ken bekend te maken, en daar onder

besluyt dat haar Edelheden genomen had¬
den , om over al 2. Politicque Commis-

sarissen in den Kerkenraad te stellen , en
ook ’t beroepen der Predikanten aan zig
te trekken. Dat als eerste Commissaris-Eerste

Commls¬ sen hier verschynen zouden de Heer Arend
sarissen

Gardenys, buytengemeene Raad, en Ja-
Politicq

cob van Vossele geheymschryver van zyn
Edelheid. Als ook, dat haar Edelheden

besloten hadden , ten eersten een Kerk
te bouwen.

D. Can- Den 16. December is ook D. Candi-
didius uy dius hier uyt Tayouan verschenen.
Tayouar

Ook zeyde de Kerkenraad, dat zy die
Politycque Commissarissen niet wilde aan-
nemen, nog hen plaats geven , voor dat
zy daar over na ’t Vaderland aan de

Heeren Bewindhebberen, Classen en Sy-
noden geschreven hadden, en dat zy zoo
daar op als op de Kerkenordre, eerst na-

SDIENST.

der order zouden afwagten, biddende
zyn Edelheid, dit zoo lang op te schor-
ten.

Den 17. verbood zijn Edelheid (die
den Kerkenraad overal zogt te kortwieken
en haar magt te benemen) dat men zekere
overspeelster, een weduwe Jannetje Rey-
nenburg genaamd , geen openbare schulc
bekentenis zou laten doen, zijndehef
genoeg , dat zy dat voor den Kerken-
raad bekend had, alzoo die gemeynte teer,
en die gewoonte hier nieuw was ; dog
D. Heurnius gaf hem tot antwoord, dat die
gemeente niet teer, maar zeer ruw was,
waarom hier ook strenger tugt , dan in
’t Vaderland , geoeffend wierd) en dat
ook die gewoonte niet niedw, dewijl die
in ’t Vaderland gebruykelijk, en hier
zelf een swaarder, te weten , die van
den Kerkelyken ban, ontrent Tryntje
Floris (die zig, schoon in ’t Vaderland
een man hebbende , aan de Koopman,
Pieter Dirkszoon weer verloofd had , ge-
bruykt was, ter tijd toe dat zy over haar
gedrag berouw betoonen zoude.

Zijn Ed. zey egter dat die bekentenis
voor den Kerkenraad genoeg was, en
dat hy niet zou toelaten dat deze Juffr.
Hams in’t openbaar die bekentenis dede
niet begerende dat men dit hier in-
voerde, niet tegenstaande men zijn Ed.

zeyde , dat zy daar toe gewillig was ;
Wat deOdog de Kerkenraad vond goed deze
Kerken-penbaare bekentenis haar te laten doen
raad hiermaar dezelve tot het naatste Avondmaa
ndede.

uit te stellen. Ook bleef zijn Edelheid

volharden met overal 2. Commissarissen

Politicq in de Kerkenraad te willen zen-

den , waar op de Kerkenraad goed vond
daar over het oordeel , en de stemmen

van alle de Predikanten, zoo der tegen-
voordige, als der afwezende, in te ne-
men.

Den 17. besloot men de voornoemde Politic
que Com¬2. Commissarissen, by een schriftelijke
missaris¬

verklaring, als'er toe gedwongen zijnde.sen ge-
te dulden , ter tijd toe dat men uit het duld.
Vaderland nader schryvens, en een vast

gestelde Kerk-order kreeg, zullende zig
voor eerst aan die van de Heer De Car-

pentier houden ; en dit geschrift wierd
door deze navolgende Leden ondertee-
kend :

Abraham de Roy.
Justus Heurnius.
Georgius Candidius.

Sebastianus Dankaarts.

Gysbert Bastiaanszoon.
Joannes Theodorus Heem stede.
Jacob de Hard.
Andreas Duraeus.

Cornelis Theunisz. Drent.
N. Gibson.
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Waar uyt ons dan ook blijkt, dat D.
Bastiaanszoon uyt Banda weder hier ge
komen is. Ook zie niet, dat D. Midael-

bovius nog erkend was als Lid , die nog
na zijne dimissie, en ontslag van zijn
Scheveningse Kerk onder zijn boeken
299.

Den 18. dito verscheenen de twee
voornoemde Heeren Politicque Commis

sarissen met een schriftelijke last van
haar Edelheden in de vergadering, om

endaar te zitten, alles aan te teekenen,
daar af bericht aan haar Edelhedente
geven.

Ik zie ook, dat men de gewoonte hier

had, van de genen, die niet neerstig ge
noeg tot ’t gehoor van Gods woord qua-

men, af te houden van de tafel des Hee-
ren.

Den 22. dito vond D. Middelhovius
cen getuyg-schrift, van de Heer Job.
l'Empereur in de Hage uyt name der Pre
dikanten getekend, ten bewijze van zij-
ne verzoening met die Classis, en met

een aanbeveeling van hem weer te be-
roepen, waar op hy dan voor eerst weei
tot den Kerkdienst aangenomen is, tot
dat men uyt het Vaderland nader schry-
vens over hem krijgen zou, waar af zijn
Edelheid kennis zou gegeven werden
aan wien men ook voorstelde om een
Kerkelyk dienaar van hier na ’t Vader
land te zenden, om uit hun naam een
vaste Kerk-ordre voor Indien te verzoe

ken, waar van zijn Ed. zig niet afkeerig
betoonpe

Den 23. December vond zijn Ed. goed,
dat men D. Middelhovius tot nader ordre
uyt ’t Vaderland, maar in den Kerk
dienst gebruyken kon.

A. 1632.
1632. Dit Jaar ging D. Bastiaanszoon weer
D.D.D. na Banda, en D. Heemstede na Amboina
Balvaans van waar D. Wouter Melchiorszoon Vi-
zoon,Heemste triarius hier quam, en na ’t Vaderland
de, vitria-vertrok.

rius. Den 8. Januari verzogt D. Middelho-
vius, om nevens de vaste Predikanten in
een vaste beurt te prediken ; dat bevo¬
rens nu en dan wel geschied, dog zedert
afgekeurd was , waar op men den 15
dito nader overwoog, of men ook de
Buyten- predikanten voortaan wel zit
plaats in de vergadering behoorde te ge
ven , alzoo zy schadelijke gevolgen uis
hun zitten daar trokken, meenende, dat
zy nevens de vaste Predikanten hier dar
ook in een vaste beurt moesten prediken;
dog 't besluit daar over is tot de naaste
Vergadering uitgesteld.

Den 22. dito verzogt de Heer Garde-Voorstel
uys ’t oordeel des Kerkenraads over hetlen van

de Hee verzenden van een Predikant na Amboi-
Caurdie na, en diende hen ook aan , dat'er by
nys. haar Edelheden een besluit genomen was,

HE ZAAKEN
1632.om de nieuwe Kerk te bouwen , en er

een begin af te maken. Ook verzogten
deze Commissarissen de Brieven, na 't
Vaderland gezonden, te lezen, en ’t oor-

deel des Kerkenraads, of de Buiten-Pre-

dikanten in de Vergadering mede zitting,

hun predikbeurten als andere, en ook
beurten, om huisbezoekingen te doen,

zouden hebben.
Men zou ook een inzameling van ee-

nige penningen doen , om die tot 't op-
bouwen van de nieuwe Kerk te gebrui-
ken, waar toe de Heer van der Burg, en
D. de Roy zouden werden aangesteld.

De Ker¬
zyDe Kerkenraad zeyde ook ,dat

kenraad
ernvolgens ontsangen last der Classer

an haal
Bewindhebbers, niet vermogens wa recht niet

gen overge-recht der Kerken, hen vertrouwd, tes
ven enz.nharen eed aan anderen over te geven.

dat het derhalven van haren post wa¬ 5o¬

ver ’t verzenden der Predikanten niet al¬

leen haar oordeel te geven; maardie ook

te beroepen, en dat het zelve aan haar,
en niet aan de regeering alhier, stond
en dat deze hare last ook by de Heeren
Bewindhebbers goed gekeurd was.

Ook weigerde zy op dien zelven grond
hare brieven aan de Heeren Bewindheb-

beren, en aan de Classen geschreven, aan

haar Ed. te laten lezen, alzoo dien eysch
met de ordre van die Heeren streed.

Ontrent het zitten der Predikanten in

Kerkenrade vonden zy goed , dat zy'en
mogten komen, om al, ’t geen hen be
liefde, aan te teekenen; dog zittende op
een byzondere plaats, en dat men her
nu en dan met bescheidenheid een pre
dikbeurt geven zou, waar in zy vast stel-
den dat, en haar Edelheden, en de ge
meynte, genoegen zoude vinden. Ook
zouden zy met de vaste Predikanten de

byzondere huisbezockingen eens ’s wecks
doen.

Ondertusschen was D. Heurnius over
een predikatie, den 25. Januari gedaan
op t Schip Rotterdam vastgezet. De
Kerkenraad , die na gezien hebbende,
vond’er niets berispelyx in, maar dezel

ve, by een eenparig oordeel met Gods
woord, en hare stoffe over een te ko¬

men , weshalven zy ook besloten , om
zyn ontslag te verzoeken

Men ziet uyt alle omstandigheden

klaar , dat deze scherpe Heer Opper-
Landvoogd, hoe zagt en voorzigtig ook
door D. Heurnius behandelt, een byzon-
dere bitterheid van geest tegen hem, ze-
dert dat hy de onschuld van D. Bas-
tiaanszoon tegen zyn last van stoel afge-
kondigt had, heimelyk gevoed hebben-
de, maar gelegenheid zogt, om zig op
de eene of de andere wyze aan hem te
wreeken.

Den 19. Februari verzogt hy zelf aan
zyn Edelheid om zyn ontslag.

Den

D. Heur

nius vast

gete¬
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Van den G O D
Den 24. dito verzogten de Heeren

alVlak en Gardenys aan den Kerkenraad
weder hun oordeel , wie D. Melchiors

zoon verlossen, en wie men op Lonthoir

plaatzen zou ; als ook dat men D. Dan-
kaarts en Heurnius vragen zou, of zy
genegen waren langer hier te blyven.

De eerste zeide, dat hy dit Jaar geer-
ne na ’t Vaderland wilde vertrekken, en
de ander dat hy nog wel 2 Jaaren bly-

en wilde
Over ’t stuk van ’t verzenden en be-

roepen der Predikanten vond men goed
geen oordeel te geven, maar een besluit
daar over te nemen , en daar af kennis
aan haar Edelheden te geven, en dier-
halven wierder besloten om D. Heem-

stede in plaats van D. Melchiorszoon na
Amboina, en D. Gysbert Bastiaanszoon
op Lonthoir te plaatzen. Dog hoe hen

dat daar na bekomen zal, zullen wy in
t vervolg zien: want had zyn Ed. te vo-
ren scherp geantwoord, hy zal’t nu hier

op nog scherper doen.
Den 4. Maart wierd D. Heurnius ont-

lag andermaal verzogt. En op deze
dag volgde ook zyne verschyning in
de Vergadering. Hy stelde voor , om
zyne onschuld openbaar voor de gemeyn-
te te doen blyken ; dog men oordeelde
best het daar by te laten ; waar by zyn
Eerw. dan zeyde zig gerust te zullen
houden.

Den 9. April, ontbood zyn Edelheid

Specx den ganschen Kerkenraad weer
voor zich in Vergadering der Heeren
Raaden, zey D. Heurnius aan, dat haar
Edelheden goedgevonden hadden , dat
hy met de gereed leggende scheepen na

de Kust van Choromandel vertrekken

en, van daar wedergekeerd zynde, na't
Vaderland gaan zou, verbiedende hem

verder weer in Vergadering van den Ker-

kenraad te komen, of hier te prediken,
en dat om de onbehoorlykheden op gis-
teren door hem in Kerkenraade gepleegd,

by de voorstelling door hem aldaar ge-
daan

Den 3. May verzogt de Kerkenraad,
dat D. Heurnius van’t gaan na de Kust
mogt ontslagen zyn; dog de Opper-
Landvoogd bleef daar op staan, zeggen-
de egter , dat zoo D. Heurnius 2. Jaaren
by leening op de Kust wilde blyven, zyn
Ed. dan nader over zyn zaak spreeken
wülde.

D. Heurnius weygerde wel dit te doen;
dog is egter daar na nog na de Kust ver-
trokken.

D. Dankaarts geeft in overweeging
aan de Vergadering de instructie der Hee-
ren Bewindhebberen, waar op zich zyn
Edelheid beroepen had, bewyzende daar

mede, dat alles , by voorval van dierge-
lyke zaaken by benading met de naburi-

SDIENST. 15
1632.datge Predikanten geschieden moest

nogtans geheel tegenstrydig door zyn E-
delheid behandeld was, en dat men der-
halven de instructie aan zyn Ed. behoorde

te vertoonen. Men besloot daar opdit

enin ’t byzonder door een Predikant
niet uit naam van den Kerkenraad , te
doen.

Den 6. May nam D. Heurnius zyn af¬
scheyd, en vertrok na de Kust.

Den 15. Juli quam D. Rogerius weer D. Roge¬
rius uytvan zyn Suratse togt, pryzende den Heer
Suratte.Philip Lucaszoon byzonder als een hand-

haver van de zaaken van den Godsdienst.
stelde voor een Krankbezoeker zoo wel
n Persien, als in Suratte, te leggen, en
maakte bekend , dat de Heer van Hazel

die al ’t Jaar te voren als Bevelhebber in

Suratte lag) de 150. Psalmen in 't Maleyts
overgezet had.

Den 22. dito verzogt de Heer van Vos¬
selen uit zyn Ed. naam’t oordeel des Ker-
kenraads over een Predikant in Dankaarts
en Molinaeus plaats, en of men een Pre-

dikant op de Vloot na Suratte zou kon-

nen missen; dog zy zeyden den 30. dito
zig over ’t eerste nader te zullen beraden,
by Heurnius te rug-komst, en by de
komst van nog een Predikant uit 't Va-
derland; dog hielden ’t noodig een Pre-
dikant na de Kust te zenden.

ScherpeZyn Ed. liet ook weten aan de Ker-
aal vankenraad , dat hy geen besluit van haar
zyn Edel

maar alleen haar oordeel verzogt had , heid.
om een Predikant te verzenden, en dat

hy met zyne Raaden na zyn goeddun-
ken daar over een besluit nemen zoude.
en die dat van hen niet aanstond , kon
na ’t Vaderland vertrekken.

Door denDie van den Kerkenraad ant woordden
Kerken-hier op by een vertoog, dat zy gedaar
raad, ze-

hadden zoo, als zy meynden, dat het be
dig beant-

hoorde, en dat schoon zyn Ed. gezegi woord.

had maar hun oordeel'er over te eysschen.
zy egter als wettige Dienaren Jesu Chri-
sti niet hadden konnen nalaten , ’t geen
tot hun ampt behoorde, te weten , om
een Predikant wettig te beroepen, alzoo
dit hun werk was, zy daar toe gevol¬
magtigd waren van God, gelast by hare
instructie , door de Heeren Bewindheb-

bers goedgekeurd, en door hare gewisse en

by ecde daar toe verbonden, alzoo zy dat
aan de Kerk en Regeering in 't Vader-
land gesworen hadden, behalven dat zy
nu van de Classis van Amsterdam en Zee-
land , en ook van de Heeren Zeventie-
nen gelast waren, zig na den ouden voet
van de Kerken-regeering, zo als die

magt Jaaren lang geweest was te rich-
ten.

D. Jacobus Vertrecht verscheen ook op D. Vert-
dezen 5. Augustus alhier, met 't Schip recht hier-
Emilia, van Middelburg, als Predi-

kant.
Den
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Den 12. dito verzogt D. Jonas Aarts-

zoon , weder zyne bevordering tot Pre-
dikant, alzoo nu lang Proponent ge-
weest was, of dat men hem anders wil

de toestaan na ’t Vaderland te gaan Men

beloofde hem zyn Ed. hier over te spre
ken.

Sen 31. dito is D. Vertrecht, op goed-
keuring van zyn Ed. met de Vloot, na
Suratte gelast te vertrekken.

Den 2. September was Jannetie Rey-
nenburg wel bereid, om zondags'er aan
openbare boete te betuigen, en zig met de
gemeente te verzoenen , dog dit wierd
by zyn Ed. uitgesteld, tot dat hy (te we¬

ten de Heer Brouwer , die nu Opper-
Landvoogd was) hier over met de Heer
Specx zou gesproken hebben.

Ondertusschen was nu D. Heurnius
van de Kust weer hier in de Vergade

ring verschenen ; had de Kerk aldaar.
door D. Molinaeus yver zeer wel bevon

den ; verzogt verder de voorspraak der
Vergadering tot herstelling in zynen

dienst alhier, dat zy hem beloofden aan
zyn Ed. te verzoeken , die ook aannam

met de Heeren Raaden’er over te zuller
spreken.

Den 10. September ontbood zyn Ed.
al de Predikanten by zich, en zeyde, dat
hun smeekschrift van den 20. dito wat
te scherp was, verklaarde dat hy zighou-
den zou aan de instructie der Heeren

Meesters; dog alzoo'er D. Heurnius niet
by was, is dit weer uitgesteld.

Den 11. dito, quamen zy weer alle,
met D. Heurnius voor beide de Opper-
Landvoogden en Raaden, zeggende, dat

zy by ’t vorig beslotene bleven volhar-
den, en dat zy op ’t smeckschrift schrif-

telyk zoude antwoorden, gelyk zy den
12. dito ook deden, waar in zyn Ed.
zeyde , dat wy ons na de Scheeps in
structien richten zouden, en hem maar
ons oordeel over ’t verzenden van een
Predikant te kennen zouden geven.

De Kerkenraad betuigde den 13. van
haar recht niet te konnen afstaan om
Predikanten te beroepen, om redenen
bevorens reeds gegeven, waar by zy ook
den 15. bleven volharden, waar over zyn
Ed. D. D. Heurnius, de Roy en Mr. Du-
naeus zeer hard bejegende.

Den 17. dito is D. Rogerius een schrif-
telyke last door de Heer van der Burg
nu Commissaris Politicq, behandigt, om
zig uit naam van zyn Ed. op t Schip
Weesp in zyne bediening te vervoegen.

Die van den Kerkenraad, raadden hem
van zyn Ed. een vaste gemeynte te ver
zoeken. Ondertusschen hebben zy hem
op Paliacatta geplaatst, zoo hy van zyn
Ed. belast wierd daar te blyven, en be¬
stelden hem daar toe ook een beroep¬
brief.

HE ZAAKEN
169.Den 23. dito verscheen hier uit ’t Va¬

Rrankbe¬derland Alonse Bourgeois, met 't Schip de
zoeker

Leeuwin, met magt van den Kerken-met magt
raad van Amsterdam om te doopen , dat om te

doopen.hier verboden wierd.

Den 14. October stelde de Heer Brou-
wer voor, of ’t niet noodig was een in-
zameling van penningen te doen tot het

Maleytsmaken van een Maleytsche Kerk ; dog
hiersde Kerkenraad oordeelde het best, da
morgens

men ten 7. uuren Maleytsch predikte in zepredikt.
de Duytsche Kerk.

Den 21. October gaf de Heer van der

Burg te kennen, dat D. Heurnius van de D. Heur-
schorzing van zyn dienst by haar Edel-nius ver-

zoend.
heden ontslagen, en volkomen herstel-
was.

D.Candi-D. Candidius werd als vierde Predikant
dius 4devan Batavia, op aanbeveeling van zyn
Batavise

Ed. door den voorzitter voorgedragen, Predi
en eenparig verkoren, waar op men zyn kant
Ed. goedkcuring verzoeken zou

D. Jonas Aartszoon, staande op zyne D. Aarts-
zOon.bevesliging als Predikant, zou nu mede

in de Vergadering zitten. Hy schynd in't

volgende Jaar na Ternate vertrokken te
zyn alzoo hy'er A. 1633. in D. Schotte

’s plaats al was.

Den 21. December zogt zyn Ed. de
Openbaret0zaak van Jannetie Hams al weder uit
boetstellen, dog liet egter cyndelyk aan der
door Jan-Kerkenraad over, om hier in te doen
netie

zoo als ’t behoorde, die noodig oordeel-Hams.

de dat dit openbaar geschieden moest,
gelyk zy aannam twee dagen daar na te
doen.

Ook bleck uit een brief door D. Heur-

nius aan D. Walaeus in ’t Vaderland, dat 'er
nu 500. Ledematen op Batavia waren.

A. 1633.

Den 6. Januari vond men goed zyn A. 1633
Ed. voor te dragen de noodzakelykheid
van ’t oprechten van een gezelschap van
eenige Nederlandsche en Mixtice jon-
gens tot Krankbezoekers en Proponen-
ten.

Den 17. droeg de voorzitter uit naam
an zyn Ed. de Heer Brouwer voor, de

groote hope van bekeering, die men in
Amboina wegens de Alfoereesen van Ra-
dja Sahoelau, en anderen, had, weshal-
ven men dienstig oordeelde een bequaam
man daar na toe te zenden, dat D. Heur-

nius, mits openblyving van zyn plaats
hier, aannam te gaan waarnemen, ’t geen
haar Edelheden byzonder behaagde

Den 3. Februari verscheen hier D. Mo¬ D. Moli-

linaeus van de Kust van Choromandel met naus hier
en D. Ro¬een getuigenis van de goede stand de
gerius opKerken aldaar, en dat D- Rogerius daarde Kust.

in zyn plaats gebleven was.
Den 10. dito zie ik, dat D. Junius in

Tayouan leggende , om nog een Predi-
kant op Sinkam verzogt

D. Mo¬



Van den G O D
D. Molinaeus bood zig by zyn Ed. aan,1633.

om hier de Portugeesche dienst waar te
nemen. Dog die wees hem na den Ker-
kenraad, die dit ondienstig oordeelde,
alzoo’t maar tot afbreuk der Maleytsche
Kerk strekken zou, weshalven men maar

by de Maleytsche (waar over al veel re
deneringen tusschen de drie vorige Op-
per-Landvoogden, en den Kerkenraad
gevallen waren volgens vorige besluyten,
zonde blyven.

D. Candi- D. Gandidius wierd den 5. May op ze-
dius na kere voorwaarden by zyn Ed. goedge-
Tayouar

keurd, na Tayouan beroepen. Dog dat
hy by zyn te rug komst hier weer Pre-
dikant zou zyn, gelyk hem den 28. dito
dit ampt zeer plegtelyk opgedragen is.

Ook verscheen nu de Krankbezoeker
Julius Ruelius, met ’t Schip Middelburg.

D. Ver- D. Vertrecht verscheen hier den 23 Ju-
trecht uitni weer uit Suratte, en prees den Heer
Suratte. Lucaszoon ook zeer als een voorstander

van de zaaken van den Godsdienst.
Den 21 Juli quam hier van Enkhuy-

sen Jan Janszoon Priserius, met 't Schip
Venhuysen.

D. de Roy verzogt ook, wegens gesta-D. De
Roy ont-dige swakheid, zyn ontslag na ’t Vader-
slagen.

land, als mede, dat hy , by 't schryven
aan de Classis van Walcheren en Amster-

dam, in een van die Classen geplaatst
mogt werden , om zig te beter van zyn
oordeel ontrent de Indische zaaken te

konnen bedienen, dat hem alles toege
staan is.

Men vond den 18 Augusti ook goed.
dat, by ziekte van een Predikant, of an-
der voorval van oneenigheid, &amp;c. met

eenige Ledematen, een Buyten-Predi-
kant , in ’t Vaderland bevestigt zynde,
dan hier ’t Avondmaal zou mogen waar-
nemen , want Dankaarts , en de Roy
ziek, en Candidius en Heurnius na Ta¬
vouan en Amboina zynde, zoo was'er
geen ander vast Predikant hier.

D. Moli- Op den zelven dag is D. Molinaeus tot
næus vaft aste Predikant van Batavia by den Ker-
Predi- tenraad gekoren , dat haar Edelheden
kant hier

goedkeurden.
Den 6 October verscheen D. PetrusD. Schot-

te uii Schotte, uit Ternate hier in Vergade
Temate

ring.

Jobannis Heemstede in Amboina.D.

verzogt zyne verlossing van daar, die den
21 dito, toegestaan wierd. Ook ver-

zogt men D. Schotte, zig hier langer in 't
Land te willen verbinden , dog hy was
daar toe ongenegen , alzoo al een Jaar
over zyn tyd had gediend.

D. Ver¬ Den 3 November is D. Vertrecht, als
trecht na vervanger van D. Heemstede, na Amboi-
Amboina. na beroepen, en den 10 goedgekeurd.

Ook zie ik, dat de Buyten-Predikan-Dienst

der Buy- ten in dezen tyd de huysbezoekingen
ten-Pre- mede waarnamen nevens de vaste Predi-
dikanten IV. DEEL.

SDIENST. 17

kanten, en dat ook de nalatigheid in 't 1633.
nooren van Gods woord iemand onweer-

dig maakte om ten Avondmaal te gaan.
Den 8 December, nam D. Schotte de

Rcede waar.
Teeder¬Ook zie ik in ’t volgende Jaar gevallen

heid on-jan perzoonen, hier van’t Avondmaal ge:
ttrent

houden , om dat zy te veel by iemands
Avond-

vrouw verkeerden, of zig maar eens maal.
dronken gedronken hadden, waar in zelf
de algemeene Ontfanger, en andere van
aanzien, niet verschoond wierden.

A. 1634.
Den 30 Maart zag men met verwon-h. 1634.

De Heerdering, dat de Heer Opper-Landvoogt
Brouwer

Brouwer , geen Lidmaat was , die daargeen Lid-
over zou werden aangesproken. maat.

9. Dan-Den 3 April bleek, dat D. Dankaarts
14u6.

overleden ; en aan den Krankbezoeker
dood.

Jan Janszoon toegestaan was te propo-
neeren, dat hy tot genoegen gedaan had.

Vermits nu, by de dood van D. Dan-
kaarts , in de Maleytsche Kerk niet kon

gepredikt werden , alzoo D. Molinaeus,
nog D. Schotte daar toe niet in staat wa-
ren zoo zou D. Molinaeus den 14 May

D. Moli-een Portugeesche predikatie doen, alzoc
næeus al¬hy s jaaren in die taal op de Kust gepre
een Pre-

dikt had. En dus zou men de eene zon-
likant.

dag in de Maleytsche, en de andere zon-
dag in de Portugeesche taal prediken ;
waar tegen men egter nu niet opperde
gelyk wel te voren) dat ’t Portugeesch
tot afbreuk der Maleytsche Kerk dienen
zoude ; dat my maar als enkele nyd te-
gen D. Molinaeus, die men die eer bevo¬
rens misgunde, voorkomt, en dat men
dien neerstigen Heer nu niet verder had
konnen beletten, alzoo hy nu mede wat

meer te zeggen had, en hier maar alleen
nu van de vaste Predikanten was.

Den 15 Junius verscheen hier D. Sa- D. Carre-
lier hier.muel Carrelier met ’t Schip Fredrik Hen-

rik, van ’t Classis Middelburg, als ook

Marinus Gideons van den Houten, van Mid-
delburg, met 't Schip ter Veer.

Men kreeg, by schryvens van D. Heur-
nius en Vertrecht, berigt van de dood van

D. Cla-D. Clarenbeck, en D. Bastiaanszoon in Ban
renbeckda, A. 1633. al overleden.
en Baf-

De Proponent Abasuerus Hogesteyntiaans-

die al eenige Jaaren in Suratte gelegen zoon o-
had wierd van D. de Roy , en ook van verleden.
le Heer Directeur J. van der Graaf, al-
daar sterk aan deze Vergadering aanbe¬
volen ; die nu op Batavia schynd geko¬
men te zyn.

D. Schot-Na Juni leest men niet meer van D
te over-Schotte , die omtrent deze tyd zal over
eden.

leden zyn.
Den 29. dito wierd aan Marinus Gi-

deonszoon van den Houten een text gege-
ven, om te proponeren , en den 13 Juli
was door zyn Ed. voorgeslagen, om den
zelven, Hogesteyn, en Jan Janszoon Pri-

sorius,
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ferius, nu nog Krankbezoekers zynde,
tot den predikdienst te bevorderen, zoo
zy zich voor 10 jaaren verbinden wil-
den. Deze, en ook Jan Roemers, een stu-

dent, zouden alle week door D. Molinaus

ondervraagd werden, omze tot den dienst
te behelpen.

Ook was in Augustus D. Heemstede uit
Amboina na Banda vertrokken

Den 5. October, quam hier D. Anto-
nius Verbagen, van Utregt, met ’t Schip
Zutphen, van de Classis van Amsterdam.

Den 12 dito quam hier D. Holtenus

ait Banda , die den 23 December na 't

Vaderland ging, en gaf bericht van den
staat der Kerk aldaar, zeggende, dat den
Proponent Pentcasen, op Poelo Ay lag.

Den 19 dito verzogt Carolus Agricola
tot den Kerkendienst bevorderd te wer¬
den.

Den 26 dito verzogten, de Propo¬
nenten Hogesteyn, en van den Houten, tot
Predikanten gevorderd te werden, dat te-
gen den 12 en 13 November toegestaan
was

Den 2 November is D. Carrelier al-
nier tot vast Predikant gekoren, en D.

erbagen na Banda beroepen.
Den 13 dito ging 't onderzoek van D.

Hogesteyn, vanden Houten, en Jan Jans-
zoon Priserius, ten overstaan van den Di-
recteur Generaal , de Heer van Diemen,
voort, die daar op Predikanten gemaakt
zyn, en wierden den 16 dito goedge-
keurd, op welke dag D. van den Houten

ook na Amboina in des overleden D.

Helmichii plaats beroepen is.
Den 14 December quam hier van de

Kust van Choromandel de Krankbezoe
ker Jan Jakobszoon, en Jan Janszoon

VYFDE HO

Vervolg der Zaaken van den Godsdienst op

A. 1636.
En 10. dito is D. Sonneveld na

Amboina beroepen, en den Pro-
ponent Ruteau na Banda, om

den Proponent D. Pontcaasen
te vervangen zoo hy opquam , en om
weer hier te komen.

Den 28 April is D. Hogesteyn na Ta¬
vouan beroepen, en den 1 May goed ge-
keurd.

Alzoo de Heer Joh. van der Burg tot
nu toe als Commissaris Politicq gezeten

had, en als Landvoogd na Tayouan ver-
trok, zoo verscheen de Heer Lucaszoon
in Vergadering, vragende, of die Heer
iemand redenen van klagten by zyn zit-
ten aldaar gegeven had. Men zeyde van
neen, en wenschte zyn Ed. alle beden-
kelyken zegen op zyn Reyze.

HE ZAAKEN.
Brund wierd na Ternate gezonden , om 1634.
Her man Janszoon te verlossen, en is hem

Verloftoegestaan, by ’t afwezen van D. Aarts-
22n

zoon, kinderen te doopen, dog geen be¬Krankbe

zockersaarden, als met voorkennis van den Pre
om tedikant.
doopen.A. 1635.
A. 1635In dit jaar ging D. Verhaagen na
D.Ver¬Banda.
hagen na

Den 18. Januari , wierd D. Hogesteyn panda.
gelast de Reede (hoewel ’er een zeer D. Hoge-

steyn,&amp;c.slegt gehoor was) waar te nemen, mei
deD. Jan Janszoon Priserius , by beurten Reede.

welke laatste den 1. Maart na Banda be D. Prise-

roepen is , om na Key en Aroe te gaan ersus na

Banda.dat ook goed gekeurd wierd.
Den 19 dito quam hier Joris Pieters-

zoon van Hoorn, uyt Arracan, aan wel-

ke toegestaan is kinderen te doopen, al-
zoo hy ’t reeds in Arracan gedaan had.

Wees-Den 20 Juni hebben haar Edelheden
huys op-oegestaan, een Weeshuys op te richten
rericht.

Den 2 Augusti verscheen D. Danie D. Son-
Sonneveld , van Middelburg, gezondenneveld

door 't Classis van Walcheren, nevenshier.
den Krankbezoeker, Jan Blok.

Den 13. September vond men goed,
alzoo’er nu vier Predikanten op Batavia

waren, dat D. Molinaeus alle zondag Por-
tugees, en een ander Maleytsch, prediken
zou, alzoo’er buyten zyn Eerw nog D.
Carrelier , Hogesteyn, en Sonneveld waren.

Den 27 dito quam hier de Krankbe-
zoeker Jan Willemszoon, van Amster-
dam, met 't Schip Wezel, en Abraham
Ruteau, met 't Schip Hollandia, die tot
Proponent onderzogt was door D. Festus Propo-

nent metHommius, en had van den Kerkenraac
verlofomvan Amsterdam verlof bekomen , om te
te doo¬

mogen doopen. pen.

OFD-STUK.

Java. Van 1636. tot 1644.

Ook stelde de Heer Lucaszoon in des

zelfs plaats den Heer. Gysels, ook Raad De Heer
zyzelsvan Indien, als de vorige Heer, voor
ommis-

en men vraagde rond, of iemand ook iets
saris Poli¬

tegen dien Heer had, waar op mede neen ticq-
jezegt zynde , wierd zyn Ed. verwel-
komt, en de andere Heer bedankt; dog
die eerste beleefde omvragen, of men
ets tegen dezen Heer had, werden in de-
ze jegenwoordige tyden niet meer ge-
pruykt, en de Heeren komen’er nu maar

op een Extract van de Hooge Regeering
zitten.

Op deze tyd quam hier ook uyt Ban-D. Ru-
teau hier.da, D. Ruteau,

D. Joannes Lindeborn, Predikant tot p Linde-
Erkelens , en door den oorlog verdre-born,
ven, verscheen hier den 11 Juli, met de Krankbe

rzoeker.Fluyt Oost-Kapel als Krankbezoeker
met
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1637.ontrent de zaken van den armen, afschaf1636. met last’om hem te vorderen.

fende, ’t geven van briefkens by de PreD. Vertrecht was nu ook hier geko-D. Ver¬2

dikanten aan deze en gene armen, dattrecht uitmen, dog geschorst; maar wierd den 6
niet meer zou mogen geschieden, alsAmbomen 15 September hersteld.
met kennis van den Kerkenraad.D. Gerardus Leeuwius , gewezen Pre-D. Leeu-

D. Leeu-D. Leeuwius is beroepen na Tayouanwius hier-dikant tot Voorburg, verscheen hiermei
wius na

den 13 Julii, en uyt Banda verscheen nugezonden van ’tSchip Middelburg , Tayouan.

D. Joannes Heemstede , en D. van den DHeem-Classis van Wascheren, als Predikant
siede na 'tHouten uyt Amboina. Ook schyntDD. Linde¬ Den 26 dito, vond men goed D. Lin-
Vader¬

boin als Heemstede dit jaar na ’t Vaderlant verdeborn, als Predikant weer aan te stel
land.Predikant trokken te zyn. D. vanna ravolen, en na Tayouan te zenden.

de jonge den Hou-D. Carrelier catechizeerdeDen 15. September gebied zyn Edel-2.
ten uytdogters nu, en zou dit jaar het zelveverheid , dat voortaan, na 2 a 3 maanden Amboina.volgen; en den 10 Augustus is D. Scho-Voorreg verblyf hier, de Buyten-Predikanten , D. Scho¬

ten 21 tanus door den Kerkenraat verkoren, on ranus nazoo wel als de vaste, zouden voorzitre
de Buy Goamet de vloot na Goa te gaan.en schryver der vergadering by beurter
ten-Pre

Jan Britsen van Antwerpen verzogzyn, als ook dat zy de huysbezoekingdilanter
Doopenden ; October, dat hy gelyk bevorensdoen, ’t Avondmaal bedienen, in 't zel-
gewey-volgens last en magt aan hem gegevenve gestoelte, dog dat de vaste hier zou- gerd, en

zou mogen doopen en trouwen. Dog dit toege¬den voor aan zitten , en dat zy mede in
is hem, schoon zyne last wettig was, nu staanhunne vaste beurten Prediken zouden; en
geweygert, en aan Daniel Macque naD. Vertrecht zou de eene zondag voorde
Ternate toegestaan.middag, en de andere na de middag, Ma

D. Candidius zou met de eerste sche- D. Candi-leytsch, en ook even zoo D. Molinaeus
dius na 'tpen na ’t Vaderlant vertrekken.Portugees prediken
s'ader¬

Den 3. November verscheen hier van land
D. Scho- A. 1638.Amsterdam D. Joannes Lalius Schotanus, A. 1638
t2165 De HeerDen 18 Januari zou ook nu in demet 't Schip Zutphen.
ier van derplaats van de Heer Gysels, als CommissaOok is D. Vertrecht toen na Banda
D. Ver¬ Lyn,ris Politicq , de Heer Cornelis vander Lyntrecht na beroepen. Commis

algemeen Boekhouder, zitten, en wiertBanda. saris Poli-Den 15 dito bood D. Molinaus aan
ticq'er gevraagd door de Heer Lucaszoonom, by D. Vertrecht ’svertrek, Maleytsch

die hem inbragt, of iemand iets tegenen te gelyk Portugees te prediken, ’t geer
zyn E. hadde , en, neen geantwoordOrdre opaangenomen, en zeer gepreczen wierd

de beur- zynde, wierd zyn E verwelkomt.t eerste zou by voor, en ’t laatste na de
ten Den 28 dito quam D. Schotanus weerD. Scho-middag doen. D. Carrelier, en Schotanus

hier van Goa, en den 5 Juli uyt Terna-tanus vanzouden voor-en namiddags Duyts in 't
Goa.te D. Jonas Aartszoon, met genegenheitKasteel, en in de stad prediken, en de D. Aarts

om na ’t Vaderlant te gaan.drie broeders zouden de donderdag: zoon uyt
Den 12 dito , is D. Schotanus beroe¬ Termateby beurten waarnemen. Dog by ziekt

D. Scho¬pen na Zinkam.of versterf, zou’er in de Inlandsche
tanus naDen 27 dito quam weer hier D. Heur-Kerken maar gelezen, en dan de Duytsche
Tayouan.nius uyt Amboina met zeer loffelyke ge-Kerk weer door D. Molinaeus bedienc

tuygenissen van zyne vyf en een half ja-werden

rigen dienst aldaar, wierd verwelkomt,Ook zou D. Molinaeus 't Maleytsch na
zeer bedankt, en verzogt zitting, en zynD. Vertrechts vertrek eerst beginnen
beurt in ’t prediken, als voren, te neen voor Maleytsch-kundige leden in
mende Vergadering eerst een preuve van

Ook verzogt D. Heurnius toen, na 14 D. Heurzyn bequaamheid in die taal geven, onder
tnius najaaren dienst in 't Oosten, nu na ’t Va-goedkeuring van zyn Edelheid, die mer

Vader¬
derlant te vertrekken wierd ernstig totdaar vast over spreken zou ; dat den 1 land.
langer verblyf verzogt ; dog volherdenDecember nader besloten werd, te we-
de by zyn verzoek, zoo wierd dit toe-ten, dat hy ’s morgens Maleyts, ’s mid
gestaan.dags Portugees prediken, en dat D. Car-

Den 18 dito verscheen hier D. Theo- D. Boots-relier en Schotanus ook by beurten Ma.
man hier.dorus Cornelii Bootsman, met 't Schitleytsche en Portugeesche geschrevene

Zutphen , van Amsterdam, als Predi-predikatien zouden voorlezen.
kant.D. Leeu Den 2 December wierd bessoten dat D

wius na Den 22. November beslootmen. DeLeeuwius met zyn Edelheid op den Tocht
Amboina Heeren Zeventienen weer te verzoeken,na Amboina gaan zou.

om een seminarium op te richten.A. 1637.
D. vanDD. van den Houten ging nu nevensA. 1637. Ook verscheen op den 30 dito D. Can
den Hou-D. Candi OIHeurnius na ’t Vaderlant, nemendedidius uyt Tayouan , en de Krankbezoe-
ten na 'tdius uyt heden ook afscheyd van de Vergade-ker Pieter Laurenszoon, van Malacca. Vader¬Tayouan
landDen 1I May stelde men ook ordre ring.

A.C2
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162. 270Hecr Commissaris bestraft over zyne mis-A. 1639.

A. 1639. slagen, waar op hy beterschap beloofde.Den 3 January beslootmen alzoo D.
D. Aart. Hy, op een punt zittende, verzogt dendartszoon na ’t Vaderlant vertrok , den
zoon na ' D. Scho¬12 Maart aan zyn Edelheit, om in deKrankbezoeker Dirk Janszoon met magtVader¬

tanus hier¬Predikatie, en in’t gebed in de stad teom te doopen na Ternate te zendenland.
steld.

D. Stuy- gaan, die hem dat in ’t Kasteel toestondOp heden verscheen hierook D. Simon
lingius en naderhant ook in de stad, hy verzogtStuylingius, van Delft, met 't Schip Am
hier.

ook herstelt te werden. ’t Geen den 11sterdam, en zynde van die Classis der
Juni geschiede, en den 14' ingaan, enlaatste stad als Predikant gezonden, en

D. Moli- waar op hy een reyze na Malacca doenD. Molinaeus wierd den 9. Juni, na 13
næus ver zou; dog moest openbare schult voor dearen dienst, na ’t Vaderlant verlost; dog
lost. gemeente bekennen, en leedwezen too-zal hier na blyken, dat hy na Ceylon

nen.ging
D. Baku Men kreeg ook bericht van’t slechtD. Jan Claaszoon Bakus verscheen hier.
hier. met 't Schip Haarlem, van Amsterdam, gedrag van Jan de Lange in Ambon, zich

in den den drank verloopende, en dieals Predikant.
Den 1 Augustus wierd aan Joseph Ba¬ daar over in den dienst geschorst was.

kelaar op Ceylon toegestaan te trouwen, Den 17 dito is D. Joannes Bavus naD. Bavu

Tayouan beroepen, om D. Junius te ver-na J aycen te doopen.
L2n.Sieken er lossen.En op heden is den eersten steen van

Weeshuis Zieken-en Wees-huys gelegt. Den 27 dito quam D. Marinus Gideens- e ven
G7e den Hou-zoon van den Houten, als Predikant vanD. Jau Claaszoon Barus, met ’t Schip
n

ten hier.Leeuwaarden als Krankbezoeker uytge Classis van Walcheren, met ’t SchipFreKrarkbe
noeer derik Henrik hier.komen, wierd door die van Enkhuyzen
Baru- sterk aanbevolen, om hem tot 't Predik- D. Joannes Loosveld verscheen als Pre- D Loos-
Prcd

ampt te vorderen, en men vond goec kant, in de voorleden of in deze maand; veld hier
Eant

hem , den 15 Juli hier verschenen zyn- dog vinde dit niet net aangeteekent
de, den 18 dito, wegens zyne bequaam Den 5 October quamen’er weer nieu-D. Sche-

u5 a¬heit tot Predikant te onderzoeken , dat we klagten over D. Schotanus, die daar
schori.op den 19 in de tegenwoordigheit van op van zyn Dienst, en van ’t Avond

den Opper-Landvoogd de Heer van Die maal gehouden is , welk eerste haar E-
men, de Heer Philip Lucaszoon, alge delheden den 15 dito goedkeurden.
meyn bestierder van den Handel, en van Den 19 dito verzogt D. PriseriusinD.
den Heer zan der Lyn, tot genoegen ge- Amboina zyne verlossing, om zyn vrouwrius ver-

zoet po¬schied, gelyk hy toen ook tot Predikant uyt het Vaderland te halen, ’t geen toe
ggevorderdt is, waar op hy de Canones Sy gestaan is, en in zyn plaats wierd der
D. Bundzedi Dordracene heeft onderteekent, zul- waards gezonden D. Jan Janszoon Brura
na Anlende kort daar na bevestigt werden. die eerstdaags als wettig Predikant stont
boina.D. Mo¬ Den 29 Augustus nam D. Molinaus daar na toe te gaan , dat ook van haa-

EsN aan, schoon verlost zynde, om met de Edelheden goedgekeurd is.
CeJen. Heer Philip Lucaszcon na Ceylon te gaan, A. 1641

alzoo zyn Eerw. alle neyging, en voor D. Loosveld, is den 8 April na Malac-A 1641.
al ook die van deze Heer, daar toe zag, ca beroepen, ook was nu Herman Jans-D. Loos¬

veld nadie den 17 September zyn afscheid nam. zoon van Ratingen voor eerst weer als
D. Scho¬ Den 11 dito quam ook D. Schotanus Krankbezoeker aangesteld.
tanus uyt uyt Tayouan zonder Kerkelyk getuyge Den 9. May verscheen hier D. Junius D. Junius
Tayonan uyt Ta¬mis, en buyten dienst. Hy bekende schuld, uyt Tayouan, die den 13 dito bleek zig

vouan.en wierd tot beterschap vermaand ; dog weder verbonden te hebben voor 3 jaa-
den 19 dito belastte zyn Edelheit, dat men ren , om na die zelve Landvoogdy en
met zyne zaak tot nader schryvens wag- Kerk weder te gaan, zullende maande-
ten zou. lyks, buyten zyn kostgeld, 140gl trek-

A. 1640. ken, een soldye, nooit aan eenig Predi-
A. 1640. Den 2January bleck, by schryvens van kant, dat my beleend is, gegeven.
D. Leeu D. Junius, 't overlyden van D. Leeuwins Ook wierd nu eenon D. Mirkinius al-Een Pre-
wius

dikantcn ’t slecht gedrag van Schotanus aldaar, daar tot Puedikant, en D. Carel Agricol-46r4
en Pro-weshalven de Vergadering best oordeel¬ tot Proponent gevorderd.
ponentde, zyn zaak nog te laten berusten. Den 5 Auguffi verscheen hier mede genaakt.

D. Baku- Den 13 dito is D. Bakus na Ternate D.Fierensals Predikant , D. Abrabamus Fierens

na Ter- hier.beroepen, en dat den 16 dito goedge- van de Claffis van Walcheren, en wierd
nate keurt. hem als Lid zitting gegeven

D. Stuylingius schynt ondertusschen D van den Houten over den welkenD. vanD. Stuy.
den Hou¬lingius overleden te zyn, schoon dat niet aange- den 12 April al klagten ingebragt wa-
ten naoverle- ren, en die toen al voor schorssingteckent vinde. var
Cn.den. zyn dienst bewaard was, stelde het nuDen 27 February wierd D. Schotams

weder den 4 Septomber niet wel aan,hard van den Voorsitter, en van der
Tecs¬



Van den G O D
1641. weshalven aanbood, na vergiffenis ver-

zogt te hebben; om met de vloot na
Goa te gaan , dat den 14 goedgekeurt
wierd.
In deze zelve maand verscheen hier.

van de Classis van Walcheren D. Joan-D. Ster¬

tnemius nes Sterthemius, met 't Schip de Verce-
hier. nigde Landvoogdyen, als Predikant.
D. La Den 30 dito verzogt D. Carolus la Dos-
Dossa sa tot Predikant gevordert te werden, dat
Predi¬

toegestaan , by haar Edelheden goedge-
t.

keurt, en die den 29 October door D
Sterthemius wegens zyne bequaamheit on-
derzogt, en als Predikant aangesteld is.

In deze tyd was D. Brund hier voorD. Brund

uyt Am een springtogtie mede uyt Amboina ver-
boina schenen ; dog met voornemen, om op zyn

tyd weer derwaards te keeren.

Den 18. dito is D. Priserius door zyn
Edelheit tot Krankbezoeker vernedert,
zonder dat my blykt, waar over dit ge-
schied zy.

Ook vond men goed, dat D. Bakus uyt
Ternate D. Sonneveld in Amboina zou

gaan verlossen.
Den 2 December is D. Boot;man en D.

Sterthemius opgelegt den Inlandsche dienst
van D. Carrelier, zedert welke tyd zy hier
als vaste Predikanten schynen geplaatst
te zyn voor een tyd.

En is D. Carrclier dit Jaar na ’t Va-
derlant vertrokken , dog op de reyse o-
verleden ; ook schynt D Priseriu; toen
mede gegaan te zyn als Krankbezoeker.

A. 1642.

Den 26 Mey is D. La Dossa na de KustA. 1642.
D.La berocpen ; ook was D. Sonneveld hier
Dossa na uyt Amboina gekomen.
de Rust.

Den 16 Juni verscheen hier weer vanD Sonne
Goa D. van den Houten. Men vond denveld uyt

Amboina 23 dito goed hem , op goedkeuring van
naar Edelheden, te herstellen, alzoo hy

onder een zoort van schorssing geweest
was.

Den 15 dito verscheen hier D. SimonD. van

Brec van Breen, met 't Schip West-vriesland,
nier. van wegen Hoorn, of Enkhuysen, als

Predikant.

Zyn Edelheit en de Heeren Raaden,
hadden den 6 October besloten ; Predi-
kanten te verzenden, waar toe zy noem-
den D. Antonius Hornhovius na Puntogale,D. Horn

hovius en D. Sonneveld met den Heer Commissaris
Hilarius na Goa, en D. Antonius Hilarius na Ma-
naGale er

lacca. Zyn Edelheit verzogt daar op ’tMalacca.

oordeel des Kerkenraats, die dit allesD Sonne

veld na eenparig goedkeurde. Ook bleck hier by,
Goa. dat D. Hornhovius, en D. Hilarius hier

eerst gekomen waren , hoewel dit niet
net aangeteekent vinde, en D. van den
Houten zou na Banda vertrekken , omD. van

den Hou-D. Pontkasen te verlossen , dog den 3
ten na November wiert hy alweer van wange-
Banda.

drag beschuldigt.

sDIENST. 21

16es.Men wilde ook , om eenige redenen
dat D. Hornhovius, schoon te Emmenes
gestaan hebbende voor zyn vertrek, een
byzonder geschrift wegens de zuyverheit
van zyne belydenis geven, en ondertee-
kenen zou.

Den 6. dito maakte de Heer vander
Lyn bekent , dat hy voortaan niet meer
als Commissaris Politicq zitten; maar dat
de Heer Joost Schouten, extraordinaire De Heer
Raad van Indien hem vervangen zou, ge-Schouten

Commis¬lyk ook zyn Ed. bedankt, en de Heer
saris Poli-Schouten verwelkomt wiert.
ticq.

Ook droeg de Heer vander Lyn uyt
zyn Edelheits naam voor, dat D. Sonne-

veld de Maleytsche, en D. Rogerius de
Portugeesche dienst waarnemen zou, dat
de Vergadering imede nodig agte.

Ook wiert nu onder opzigt van D. DeLa-
tynscheSterthemius het seminarium der Latynsche
School

chool (waar van men den 15 September
opgericht.

A. 1640.. al een ophef op zyn Edelheits
voorstel gemaakt, maar waar van men
zedert niet gesproken had) met 12 jon-
gens begonnen, waar voor men de boe-
ken, daar toe vereyscht, ontbieden zou;
vaar over verder als gevolmagtigde ge-

steld werden, de Heer Simon van Alfen,
Baillu. Den Heer Raad-Pensionaris Joan
Maatzuyker , de Heer Mr. Herbertszoonyen

uyt den Kerkenraat Sterthemius, Fierens,
van Breen, en Sonneveld

Den 15 dito is goedgevonden , dat
men ’s morgens Maleytsch, en ’s namid-
dags Portugees, prediken zou, en den 29 inland-
dito verzogt Huybert Joriszoon na ’t Va-sche

dienst.derlant gaan.

A. 1643.
Den 12 dito verscheen hier D. Lau-

rens Persaau, met 't Schip Prins Hen-A. 1643.
D. Persantrik, van wegen de Classis van Zeelant
hier.als Predikant.

Den 19 dito verbood men uytdrukke-
lyk , dat geen Predikanten voortaan al-
leen met zyn Edelheit over Kerkzaaken
buyten kennis van den Kerkenraat, ge-
lyk door D. van Breen geschied was,
zouden spreken, gelyk ook kort daar aan
verbooden is, iet van ’t beslotene in Ver-
gadering te melden.

Men bevond op die zelve tyd het
Kerk-boek geschonden, waar over denKerkelyk

besluyt-Krank-bezoeker Evert Wouterszoon eerst.
bock mis¬en daar na ook D. van den Houten in Ban
handeld.

da den eed , van’er ontschuldig aan te
zyn , doen moest, hoewel de andere
broederen dien mede aanboden te doen,

dog de Heer Schouten, met de aanbieding
te vreden, zey dat dit genoeg zou zyn,
dat op den 26 dito voorviel.

Op dezen dag verscheen hier ook van
Mauritius de Krankbezoeker Henrik
Claaszoon vander Beck.

Den 2 February droeg de Commissa-
risC 3
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dat'er een Predikant na de Moluccos
diende gezonden te werden, vragende,
vie zy daar toe bequaamst oordeelden.

D. Sonne- D. Sonneveld is den 9 February na de
veld na Oost, zoo ’t my voorkomt, als Visitaton
de Oost der Kerken gezonden.

Sen 9 Maart ister, op voorstel van D.
Persant, een Cateehizatie in 't Duytsch
ingevoert , die na de predikatie geschie-
den zou.

Den 23 dito vont men zig bekommert,
om dat men nu en dan den Commissaris
iets zag aanteekenen, over ’t welke men.
met zyn goedvinden, zyn Edelheit na-
der spreken zou, om te weten, hoe zig
daar in te dragen.

D. Fierens is den 27 April als opzien-
der der Bibliotheck aangestelt.

De Heer Schouten, eenige tyd’er niet

geweest zynde , verzogt afschrift van 't
beslotene, dat zyn Ed. geweygert, en
door zyn Edelheit onnoodig geoordeeld
is.

Psalmen Den I Juni maakte D. Rogerius be¬
C1e¬ge kent, dat hy eenige Psalmen bevorens
zet. overgezet , en’er nu eenige bygevoegt

hebbende (te weten in ’t Portugees ver-
zogt, dat die mede aangenomen, en als
de vorige gezongen mogten werden; dat
goedgekeurt is, mits dat zy zouden na-
gezien werden.

Den 8 dito zie ik, dat D. van BreenD. van

Breen na na Tayouan stont te vertrekken.
Tavouan Den 7 Juli is D. Joannes Sterthemius

D. Ster-
beroepen na Puntogale, dat ook van zynthemius

Edelheit goedgekeurt is.na Gale.
Sp dezen zelven dag las men een brief

Verzock

van de Classis van Walcheren, waar byder Classis

van Wal- de zelve verzogt , dat dog de broederen
cheten nun best doen zouden , om de Indiaan-

sche taalen te leeren, en ook om eenig
sehriftuurlyk boek daar in over te zetten,
om te laten drukken. Dit was een zeer
goed verzoek; dog de Broederen die de
Inlandsche taalen leerden, en eenig boek,
ja den hecle Bybel overgezet hebben
heeft men, uyt enkel nyd, daar na min-
der, dan die maar Duyts predikten, ge-
agt, en hen vuylaardig, en zonder daar
over eenige beswaring te hebben, of hen
over dien bloedigen arbeyd te loonen
(schoon’er waren, die zeyden geen loon
te begeeren) tot groot nadeel der Indi-
sche Gemeynte in de later tyd, laten zit-
ten.

Den 21 September sprak men van de't Bevesti
Predikanten hier te bevestigen; waar opgen der

Predikan¬ yn Edelheit zeyde niet te konnen ver-
ten afge staan, ten zy de Predikanten zig zelven
keurd.

voor altyd aan die Gemeynte verbinden
wilden, en die dit van de Broederen niet

aanstont, die kon gaan, daar bevestigde
Ptedikanten waren; een bars en onge
grond voorstel.

HE ZAAKEN
Den 5 October verscheen hier weer 1713

DSonne¬
D. Sonneveld, en deed verslag, van
verrigtede by hem in Amboina, en in Ter-de oot¬
nate, tot veel genoegen der Vergade-
ring

Dit Jaar vertrokken D. Bootsman en D. Boots¬
Sonneveld, alzoo hun tyd uyt was, en zyman, en

onne¬
ongenegen waren langer te blyven, nave
t Vaderlant, dat den 16 October hen vader¬
toegestaan, en den 22 dito goedgekeurtland.
s by haar Edelheden; en namen den 14
December afscheyd.

Den 9 November verscheen hier D. D. Hap-
Joannes Happart, met 't Schip Zeelan-part hier.
dia, als Predikant van de Classis van Wal-
cheren.

Den 7 December wierd aan D. Bakus
in Ternate zyne verlossing na ’t Vader-

lant toegestaan.

D. Rogerius had ook, zoo heden bleek, D. Roge-

pgestelt een boek, Baals Priesters, ofrius 't Le-
ven dereen beschryving van’t leven der Brami-
Brami¬

nes , ’t geen hy genegen was na ’t Vader-nes.
lant te zenden, verzoekende dat het hier
mogt overzien werden, waar toe D. Per-

sant, en den Ouderling de Vlaming, gestelt
zyn.

Den 14 dito verscheen hier D. Junius, nius

wierd verzogt langer te blyven, dog zey- uyt la¬
vouan.de genegen te zyn na ’t Vaderlant te gaan;

leze ook dat de Proponent Hans Olef
in Tayouan was

Heden bragt de Heer Commissarisook ieuwe
in , een nieuwe Kerk-ordre zynde vanKerk-or-

de volgende Inhoud. En nu verzogt ooldre.
verlossing Isaac Franszoon; en Isaac Tho¬
meszoon Grinel zou mede vertrekken.

Generale Kerken-ordening,en Regle-
ment voor de Predikanten, Krankbe-
zoekers; Schoolmeesters, &amp;c. Item

middelen tot bekeering der Heydenen.
1643. 7 December.

Antonio van Diemen, Gouverneur Gene-
raal, ende de Raaden van India, over den
Staat der Vereenigde Nederlanden, in O-
rienten, allen den genen , die dezen zullen
zien, of hooren lezen, saluyt , doen te we-
ten , alzoo die van den Eerwaarden Ker-
kenraad dezer stede eenige tyd voorleden ons
te kennen gegeven , en vertoond hadden, hoe
dat de ordre met autoriteit van den Gouver¬
neur Generaal, Pieter de Carpentier, in
den jare 1624. op het stuk van den Kerken-
dienst, en t gene daar van dependeerd, be¬
raamd, met verloop van jaaren , ende ver-

agtering van zaken in veel poincten ongebruy-
kelyk geworden, ende alteratie, verbetering.
fte ampliatie was komen van nooden te heb-

ben, zoo hadden wy, estimerende geen ding
zoo zeer tot onzen pligt te pertineren als
zorge te dragen, dat de Kerken, ende den
Godslienst by goeden regel gehouden werde

goedgevonden haar Eerw. te authorizeeren,
de
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23Van den GODSDIENST.
Ten vierden, ende ten laatsten , in de o¬1623. de voorschreven ordre te resumeeren, en na

pentlyke bevestiging voor de Gemeyntegelegenheid van zaaken daar in zoodanige
in de Kerk , dewelke met behoorlykecorrectie, ofte verbetering te doen, als be¬
stipulatie, ende afvraging, vermaning,vonden zou werden te behooren , ende baar
gebed , ende oplegging der handen vanEerw als nu ons t gebesoigneorde geexhi-
den Dienaar , die de beveftiging doet,beerd hebbende , is dit luydende van woord
ofte een ander (indien'er meer tegen¬tot woord als volgd:
woordig zyn) toegaan zal, volgens het
Formulier daar van zynde.Kerken-Ordening, gesteld voor de

In de wettelyke beroeping der gene , de-6.Gemeynte van Batavia.
welke te voren nog eenige andere Ge-
meynte bediend hebben thet welke bly-Om goede ordre in de Gemeynte Christi

I.
ken zal by hare brieven van dimissie)te onderhouden , zoo zyn daar in noo-
zal meerendeels na de voorgaande ma-dig de Diensten , t’samenkomsten, op-
nier geprocedeerd werden, alleen, datzigt der Leerc, Sacramenten, en Ce¬
men deze verandering daar in waar.remonien, als de Christelyke straffe
neme ; vooreerst , dat, behalven dewaar van bier na ordentelyk zal ge¬
ordinaire onderzoeking na baar levenhandeld werden.
en leere , ook neerstig zal onderzocht
werden , hoedanig dat zy haar zelvenVan de Diensten.
in haren dienst ontrent hare Gemeynte
gecomporteerd ende gequeten hehben.2. De Diensten zyn vierderley, de Dienaa-

Ten anderen, vermits zy voor haar eer-ren des Woords , de Doctoren, Ouder-
ste confirmatie in den dienst eenmaailingen en Diaconen , tot welke geen
haar behoorlyke examen hebben uytge-andere , als bequame en Godzalige per-
staan, zullen niet genoodzaakt wezenzoonen, zullen gevorderd werder
haar zelven van nieuws zoodanige ex-Het en zal niemand, hoewel hy een Doc-3.
amen te onderwerpen, maar daar vantor, Ouderling, of Diaken zy, geoor-
exempt en vry zynloft zyn tot den dienst des woords, en¬

Ten derden , zullen ook in hare publyktde de Sacramenten te treden , zonder
bevestiging voor de Gemeynte niet dewettelyk daar toe beroepen te zyn , en
handen opgelegt, maar alleen, tot eenwanneer iemand daar tegens doet, en¬
teeken der gemeynschap, haar de rech-de meermalen vermaand zynde , niet
terhand gegeven werden.af en staat, zo zal de Kerkelyke Ver-

Zullen ook geen Predikanten , die eerst7.gadering, daar toe hier na genomi-
nieuwelyks uit het Vaderland tot onsneerd , oordeelen, of men hem voor een
overkomen, tot den publyken dienst desscheurmaker verklaaren , ofte op eeni-
Woords of der Sacramenten geadmit¬ge andere wyze straffen zal
teerd werden , voor en aleer dat zyDewyl de perzoonen, die tot den dienst4.
hare brieven van commissie des Classis,des woords beroepen werden, verschey-
van welke zy gezonden werden , aanden zyn, ofte zoodanige, de welke nooit
den Kerkenraad zullen hebben vertoond.te voren in dienst geweest zyn, ofte

8. Men zal geen Schoolmeesters , Krankbe¬die nooit te voren eenige Gemeynte be¬
zoekers , handwerkslieden , of eenigediend hebben , zo zal ook in de beroe-
anders, die niet gestudeerd hebben, totping der zelven verscheydelyk gehan¬
het Prodik-Ampt toelaten, ten zy datdeld werden.

men verzekerd is van bare singuliere-De wettelyke beroeping der gener, die nooit
gaven, als godzaligheid, ootmoedig-te voren in den dienst geweest zyn, be¬
heid, goed verstand, discretie, mits¬staat inzonderheid in deze vier navol¬
gaders gaven van welsprekentheid, zoogende stukken: vooreerst, in de verkie-
wanneer dan zoodaanige perzoonen zigzing , dewelke na voorgaande vasten
tot den dienst presenteeren, zal deen bidden geschieden zal door den Ker-
Kerkenraad, met advys van de Hoo-kenraad , ten overstaan ende met appro¬
ge overigheid, de zelve eerst exami-batie van de Christelyke overheid de-
neeren, en na dat zy dezelve in 't exami¬zer stede.

neeren bevind, haar een tyd lang inTen anderen, uyt de examinatie, ofte on¬
het prive (ten minsten een balf jaarderzoeking, heyde der leere en des le-

laten proponeeren , ende dan voordsvens, de welke staan zal by de Predi-
met haar handelen, als oordeelenkanten, en den Kerkenraad.
stigtelyk te wezen.Ten derden , in de toestemming van de

Dewyl een Dienaar des woords , eensLedematen der Gemeynte wanneer de 9
wettelyk (als boven gezegt is) beroepennaam des Dienaars den tyd van Veer-

zynde, zyn leven lang aan de Kerken-tien dagen pubiykelyk in de Kerk afge-
dienst verbonden is , zoo en zal hemkondigd zynde, geen bindernis daar te-
niet geoorloft zyn syn dienst te verla-gen komt.

ten,

1623.
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vertrekken, of anderzins, eenige ver- 1643.ten, en zig tot een anderen staat des
andering van Ouderlingen ende Diaco-levens te begeven ten zy om grooteen

nen zal moeten gedaan werden , zoodegewigtige oorzaaken, daar van
zal zulks in maniere als voren ook buy-Kerkenraad, met goedvinden van de
ten den ordinairen tyd mogen geschie-Hooge Overigheid oordeelen zal.
den.Een iegelyk Predikant zal gehouden
Dog op dat de Kerkenraad misschien15.zyn een jaar, voor dat de tyd zyner
niet t'eeniger tyd , door t excessive ge¬verbintenis geexpireerd is, aan de Hoo-
tal van Ouderlingen en Diaconen, mogtge Overigheid, ende den Kerkenraad
beswaard , ofte geincommodeerd wer-te kennen te geven, of by van voorne-
den , zoo zullen ordinair niet meer danmen zy te vertrekken, ofte niet, op
vier Ouderlingen ende vyf Diaconen totdat by zyn vertrek zyne plaats met een

den Kerkenraad geadmitteerd werden,bequaam perzoun mag verzien werden;
waar van de eene belft, indien hetdog by aldien de Gemeynte als dan niet
mogelyk is, om alle occasie van discon¬bequamelyk kan verzorgd werden, zal
tentement en jalousie weg te nemen ,de zelve Predikant gehouden wezen
uyt de borgeren van de Gemeynte, en-nog een jaar over zyn verbonden tyd
de de andere helft uyt de dienaars vante verblyven; maar indien hem na dat
de Ed. Compagnie , zal genomen wer-jaar nog geen successeur gezonden werd,
den.als dan zal by ordentelyk mogen ver-
Der Ouderlingen ampt is shehalven t16.trekken.

gene boven gezegt is met de DienaarenZoo het geschied, dat eenige Dienaars

des woords gemeen te zyn) opzigt tedoor ouderdom , ziekte ofte anderzins
hebben, dat de Dienaaren des woordsonbequaam werden tot oeffening van
mitsgaders haar andere Medehelpers,haar dienst, zoo zullen zy nogtans niet
ende de Diaconon , haar ampt getrou-te min de eere , ende de naam eenes
welyk bedienen, ende de bezoekingen teDienaars behouden , ende van de Be-

doen, na de gelegenheid des tyds, endewindhebberen , die haar aangexomen
der plaats , tot stigting der Gemeynte,hebben, na bare discretie eerlyk ende

zoo voor als na 't Avondmaal, kan ly-na bare nooddruft, gelyk medt de we¬
den , om byzonder de Lidmaten derduwen en weezen der Dienaaren in 't
Gemeynte te vertroosten ende te onder-gemeyn, verzorgd werden.
wyzen , ende ook andere tot de Chri-Der Dienaaren ampt is mede, geboden
stelyke plicht te vermaanen.ende de bedieningen des Woords aan te

Zullen mede uyt de Predikanten endehouden , de Sacramenten uyt te reyken, 17.
Ouderlingen by den Kerkenraad jaarlyksop hare Medebroeders, Ouderlingen en
met den aanvang van de maand Octo¬Diakener, de Kerkelyke discipline
ber twee leden gecommitteerd werden,mitsgaders de gansche Gemeynte, goede
dewelke onder de Gemeynte de bezoe-agt te nemen, ende ten laatsten met de

kingen zullen doen , om te zien, of ha¬Ouderlingen en Diakenen de Kerkelyke
re broeders de Predikanten in het bezoe-tugt te oeffenen, ende te bezorgen, dat
ken van de Gemeynte zich wel quytenalles eerlyk, en met ordre geschiede.
waar van zy aan den Kerkenraad zul-Onder de Dienaaren des woords zal ge¬
len rapport doen.lykheid gehouden werden aangaande de

Der Diaconen ampt is de aalmoessen.lasten bares dienstes, mitsgaders ook in 18.
ende andere inkomsten der Kerken, en-andere dingen, het welke ook ontrent
de armen-goederen, neerstelyk in te za¬de Ouderlingen en Diakenen te onder-

houden is. melen , ende de zelve getrouwelyk ende
vlytig, na den eysch der behoeftigen,
beyde der ingezetenen, ende der vreem-Van de Ouderlingen en Diakenen.
den, met gemeen Advys des Kerken-

raads uyt te deelen , de benaeuwde te14. Nevens de Dienaaren des woords zal
mede de opzigt en de regeering der Ge- bezoeken, ende te vertroosten, ende wel

meynte de Ouderlingen ende de Diaco- toe te zien, dat de aalmoesen niet mis¬

bruykt en werden, waar van zyrcke-nen bevolen zyn, de welke jaarlyks in

ning voor den Kerkenraad zullen doen,de maand Januari, met voorgaande
advys ende approbatie van de Hooge en ook (zoo iemand daar by zyn wilde
Overigheid , van de Predikanten ende voor de Gemeynte, in welke bare dien-
de Gemeynte verkoren, ende na gewoo- sten zy hen verders hehben te quyten
ne publicatie in ’t afkondigen van hare in maniere als volgd.

Aangaande het inzamelen van de in-naamen voor twee jaaren aangenomen. 19.

ende volgens de Formulieren daar van komsten der Kerken, zullen de Diaco-
nen precis alle maanden de zelve neer-zynde , in haren dienst openbaarlyk in
stelyk invorderen , ende by aldien ie-de Kerk zullen bevestigd werden, ende

mand weygerde satisfactie te doen, zul-zoo misschien, het zy door afsterven,
len
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sen de zelve, metexoorgaande advys haar eigen occupatien , tot den dienst
van den Kerkenraad door publyke au- der Kerken vaceren konnen, op dat
toritoit daar toe veriogen te constrin- ook de zelve niet te ongelegener tyd
geeren ; dagelyks geimportuneert werden , zoo

ge¬De ingesamelde penningen zullen zal men een zekeren dag stellen, op
daan werden onder de hand van cien welke een ider zyn geld zal mogen
Bockhouder of Cassier van de groote ophalen , het welke wezen zal elke
casse, ende zoo eenige by den Cassier eerste dag van de maand, op dat een
van de kleene casse verblyven, zoo igelyk wete , waar na zig zal hebben
zal by daar van, als van den ont- te reguleeren
fang, aan den Boekhouder reekening 24. Indien imand eenige penningen van de
doen. Diakenen zal op interest verzoeken;
Zoo wanneer een merkelyke zomma die zal een of twee sufficiente borgen
contant by den cassier van de groot stellen, ofte eenig vast ofte onbelast
casse vergadert is, zoo zal ly de zel- pand tot assurantie der zelve aan de
ve niet vermogen lang by zig te be¬ Rerk hypothekeeren.

houdien, dan alleen zoo veel ordinair 25. In het bezoeken der armen zal een
tot de maandelykse uitgift van noo¬ ider van de Diaconen haar byzondere
den is, maar het overige, met ad- wyk hebben, in t welke by ten min¬
vys van zyne medehelpers, in de geld- sten alle veertien dagen eens de be-
kist breagen, waar van by, bene- zocking doen zal , ende inzonderheit
vens twee van de oudste Diaconen agt nemen op de gene, die maande-
ider cen verzegelde sleutel hebben lyks van de Kerk onderhouden wer-
zal. den , ende wel toesien, dat de aal-

De Diaconen zullen niet vormogen ee- moessen niet verquist, of misbruikt en
nige penningen van de Diaconye, het werden.
zy op interest, a deposito, of ander- 26 Alzoo de lasten van de Diaconen meer
sins, uit te geven , dan alleen met zyn, dan een ider de zelve al te za-

voorgaande advys van den Kerken- men behoorlyk zoude waarnemen, zoo
raad, uitgenomen alleen tot aelmoes- zullen de zelve onder haar verdeelt
sen van den armen, of andersins, in werden, alzoo dat de eene opzigt
welken gevalle zy , mitsgaders de Pre- hebbe over de inkomsten , een ander
dicanten ende Ouderlingen na bare over, de reparatie van de huizen,
discretie , ende na dat den nood der ac. een ander over het weeshuis,
armen zal vereisschen, een quart, en waar van zy een contra-boek zullen
een halve reaal , een réael, of ten houden , waar in het getal der ar-
uitersten twee réaalen op eenmaal aen men ende weeskinderen, gelyk mede

een perzoon , ofte huisgezin zullen der genen, die in de Latynsche schoo-
vermogen uit te deelen, tot welken len woonen, hare namen , ende ou-
cinde ook ider Diaken alle maanden lerdom, mitsgaders den tyd dat zy
van den Cassier een penning zal mo¬ daar in komen, ende uitgaan , zul-
gen opnemen, om na voorvallende ge¬ len aanteekenen , ende vernemen wie

legenheit aan den armen een aalmoes dat onder de zelve gedoopt , ofte on-
uit te declen, waar van hy maan¬ gedoopt zyn, ende zal een ider alle
delyks aan den Cassier voor den Ker- maanden van zyne opzigt aan den

kenraad rekening doen zal. Indien Kerkeraall verklaring doen.
imand , by manquement van geree- Eindelyk zullen de Diakenen ordinaris27.
geld , en nogtans de nood der armen alle maanden voor de gedeputeerden
zulx notoirlyk vereischte, een ordon- des Kerkenraads particulier, en alle
nantie noodig had, om terstond by den jaaren in de maand Januari voor den
Cassier van de kleene casse een aal- ganschen Kerkenraad , ter presentie
moesse te trekken, zoo zal het zelve van de gecommitteerden van de Hooge o¬
in de naaste vergadering te kennen verigheit, aangaande de administratie
gegeven werden , ende zal de Ker- van de Kerkelyke middelen generale
kenraad (die alle maandelykze subsi¬ rekening doen.
dien ordonneeren zal) beraadslagen,
of men de aelmoessen maandelyks con¬ Van de zamenkomsten.
tinueren zal, ofte niet

De Diaconen zullen ook bezorgen, dat Dewyl in alle welgestelde gemeinten28.
de gene dewelke maandelyks uit de een Kerkenraad vereischt werd , be-

middelen van de kerk gesalariseert, staande uit Predikanten , Ouderlin-
ofte onderhouden werden, niet lang gen, en Diakenen, welkers ampt (als
uitgesteld, maar alle maanden precis boven gemeld is) vereischt tot den
en prompt betaalt werden, en dewyl welstand en stigting der gemeinte te
ook de Diaconen niet altoos, vermits vigileeren, ende door bare te zamen-

kom¬
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na vereisch van zaaken met nog een 1643komsten , en communicatie van ad-
ander Predikant, ende (des noods zyn-vys en goedvinden de zelve te regec-
de) met een Diaken, in zaaken, harenren , zoo zal den Kerkenraad albier
dienst betreffende, terstond na de ver-ordinaris alle weeken eens te zumen
gedering, of , by manquement van goe¬komen, 't welk geschieden zal des
de gelegenheit, des anderen daags mietmaandags na de middag , beginnende
den Edelen Heer Gouverneur Generaal

precis na ’t uitwezen van het uurglas
communiceeren , ende expeditie beko¬

van twee uuren, ende zal elke verga-
men hebbende, met de eerste gelegen-

dering niet langer als twee uuren ge¬
heit aan den Kerkenraad daar van rap¬continueert werden, ten zy de noodza-
port doen.kelykheit anders zal vereisschen.
Zal mede de preses de Kerkelyke brie-In den Kerkenraad zullen geen andre, 33.
ven , die van andre gemeinten ber-als Kerkelyke zaaken, en op de Ker-
waards aan de Kerken gezonden wer-kelyke wyze , verhandelt werden, ende
den, zoo haast als by daar van kenniszoo misschien eenige zaaken zwaarder
hebben zal, neerstelyk invorderen, en-zullen wezen , dan dat de zelve by
de zoo misschien dezelve imand andersden Kerkenraad afgehandelt mogten
van den Kerkenraad, als den preses,werden, zoo zullen de zelve, met ken-
ter hand komen, zoo zullen die ter-nis van de Hooge overheid, aan de
stond aan hem overgelevert en met deKerken in Nederland daar kameren
eerste gelegenheit in den Kerkenraadvan de Oostindische Compagnie zyn
gepresenteert werden, dewelke gelezenovergezonden werden, om dezelve met
zynde , zal den preses ordre stellen,hare Synoden te communiceren , ende
dat de zelve in het brieven-boek geco¬de kerke albier met haar advys en re-
pieert , ende voorts in de Secretaryesolutie te dienen.
bewaard werden , omme de zelve teIn alle zoodanige vergaderingen, ofte
zyner tyd (des noods zynde) te beant-zamenkomsten, zal een van de Predi-
woorden.kanten preses , ende benevens hem een
Den preses zal mede by tyds den scriba,ander Predikant scriba zyn, en zullen 34.
tot het beantwoorden ende schryven vandezelve ampten van de Predikanten
de Kerkelyke brieven, commissien, at-met beurten , ider een geheele maand,
testatien, &amp;c. volgens resolutie desbedient werden.
Kerkenraats vermaanen, ende de zelveHet ampt van den preses is, de verga-
in de vergadering voorgelezen ende geap¬dering zamen te roepen, de actie met
probeert zynde, met den scriba, endehet gebed volgens de Formulieren daar
den Ouderling (welkers maandelyksevan zynde, te beginnen, en te beslui-
beurt het wezen zal) onderteekenen,ten, voor te stellen, ende te verklaa-
ende met de Kerkelyke signature zege¬ren het gene te verhandelen is, en in
len , ende sluiten, en wyders zorge dra-de handeling wel toe te zien, dat een
gen, dat de zelve behoorlyk besteldider zyn beurt houde in ’t spreken, den
werden.knibbelagtigen, die te haastig zyn in 't
Eindelyk zal ook den President met denspreken, te beveelen te zwygen, ende 35.
Ouderling, welkers maandelykse beurtover de zelve , geen gehoor gevende, de
het wezen zal , ten minsten eens5behoorlyke censure te laten gaan, ende

maands in de Wees-schoole de visiteeindelyk de advyzen gecolligeert hebben-
de, na pluraliteit der stemmen, (waar doen.

Het ampt van den Scriba is vooreerstin hem, zoo wanneer door zyn enkele stem 36.
al het gene in den Kerkenraat verhan¬de advyzen steeken zouden, 'er twec
delt werd, neerstelyk op te schryvencompeteeren) uitspraak over de zaak te

daar na het gene hy opgeschreven heeft,doen , 't welk gedaan zynde, zal daar

voor het scheiden van de vergaderingna onder anderen een ider van de Ker-

uit de kladde voor te leezen, ende tenkelyke vergadering, ende eerst den po-
derden , na approbatie des Kerkenraats,litycquen Commissaris, afvragen, of by
’t zelve in het resolutie-boek in teiets tot bevordering van den gemeinen
schryven, ende aldus geschreven zyn-welstand van de Kerke, ofte andersins,
de , wederom met de naaste vergade-heeft voor te stellen, waar in by den
ring in den Kerkenraad voor te lezen,Raad, advys, of hulpe des Kerken-
cindelyk alle ordonnantien, commissien,raads , van nooden heeft.
ende attestatien, te schryven ende deZal wyders de preses, indien in de ver-
zelve , na voorgaande approbatie desgadering eenige zaaken voorgevallen
Kerkenraats , t'zamen met den preseszyn, waar in den Kerkenraad het ad-
ende Ouderling , welkers maandelyksevys , ofte de hulpe van de Hooge ove¬
beurt het wezen zal, te onderteeke-righeit , van nooden heeft , vergezel-
nen, ende aan den preses , om vanschapt met een Ouderling, welkers
hem gezegelt, ende besteld te werden,maandelykze beurt het wezen zal, of

oet
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de belydenis des geloofs der Nederland-over te leveren.
se Gereformeerde Kerke, ende de Chri-37. Zal mede den Scriba de naamen van
stelyke Catechismus van Heydelbergalle de Predikanten ende Krankbezoe-
mitsgaders ook van de Canones van hetkers, de welke of uit het Vaderland,
Synodus Nationaal van Dordrecht deofte van eenige andere plaatzen, tot ons
jaars 1619, als zy tot baren dienstoverkomen, ofte ook elders van ver-
beroepen werden , onderteckenen; entrekken, met aanwyzing van tyd en
zullen de gene, die zulks weigeren teplaats , in een boek registreeren , ende
doen, de facto by den Kerkenraat, metzoo imand der zelve komen te overly-
kennis ende believen van de Hooge O-den, zoo haast als hy daar van kennis
verigheit, van haren dienst, ter tydbekomen zal, ’t zelve mede aantecke-

toe dat zy haar daar in geheelyk zul-nen; overzulks en zal niemand in :
len verklaart hebben, opgeschort, enparticulier voor éenige Krankbezoekers.
indien zy obstinatelyk in weigering bly-om hen of op een ander schip te tran¬
ven, van haren dienst geheel afgezetsporteeren, ofte elders eenige togt te
werden.doen, vermogen ordonnantien te ver-

fangaande de publyke gebeden, de wel¬4I.zoeken , dan alleen met gemeen advys
ke zoovoor, als na de Prédikatie , invan den Kerkenraat.
de Gemeinte gedaan werden , zullenDewyl de Kerkelyke boeken veel zyn
de Dienaaren des Woords , tot bevorde-

als namentlyk het Register van de Le-
ring van de meeste aandagt, en stig.dematen van de Gemeente, het Doop-
ting des toehoorders, voor de Predicatieboek, het Trouw-boek, en Registe
de ordinaire Formulieren van de Litur-van de Prédikanten , ende Krankbe¬
gie der Nederlandsche Kerke distinctzoekers , het Graf-boek, de Brief-boe-
en met goede aandagt de Gemeiten, voor-ken, ende het ordinaris resolutie-boek,
bidden , ende na de Predicatie bare ge-ende dat overzulks in een maand mec-

beden conformeeren na de gelegenheitkan te doen vallen, als van imand al
van de materie, in de Predikatie ver-leen behoorlyk zou konnen waargeno-
handelt.men werden , zoo zullen niet alleen de
Aangaande den publyken dienst des

42voornoemde boeken en lasten onder de
woords zullen alle de Predikanten ge¬Predikanten verdeeld, maar zal ook
houden wezen des Zondags na de mid-benevens den ordinairen maandelyksen
dag de summa der Christelyke Leere inscriba, een ander uit de Predikanten to
den Catechismo sdie tegenwoordig in deextraordinair scriba gestelt werden, de
Nederlandsche Kerken aangenomen iswelke alleen de Kerkelyke brieven, he¬
vervat , grondelyk uit te leggen, alzoozy herwaards komende , of van hie
dat de zelve jaarlyks mag hedient wer-gaande , schryven, beantwoorden, en
den volgens de afaeeling des Catechis-de in t copye-boek (hem alleen toebe¬
mus zelfs daar over gemaakt, endetrouwd) zai copieren, de welke ook
zullen wyders, gelyk mede in haar text-met den ordinairen maandelyksen scri-
predikatie voor de middag agt nemenba alle maanden zal verantwoordwer
dat zy zoodanige leeringen de Gemeen-den; maar voor altoos , ofte zoo lang
te voordragen, ende inscherpen, dieals den Kerkenraat zal goedvinden
van de zelve best verstaan verden

continueeren.
ende tot de meeste stigting zullen mogendeEindelyk , alzoo niemand vermag
dienen , ende haar wagten van allesecreten des Kerkenraats te divulgee-
zoodanige disputatien, ende vragenren, zoo en zal niemand Com alle a¬
dewelke onnodig, ofte zonder eenige lee-buizen voor te komen) nog den ordinai-
ring ende stigting zyn, ende byzonder-ren nog den extraordinairen scriba he¬
lyk in de materie van de predestinatieresolutie-hoek , brief-boek, ofte eenige
ende andere hooge mysterien, alzoy baandere brieven ende schriften tot de Se-
re woorden matigen, dat teedere ge¬cretarye van de Kerk behoorende , dan
moederen geen occasie van aanstoot, oftealleen het Trouw-boek ofte Doop-bock.
van absurde consequentien gegeven wer¬buiten de Consistorie, wie hy zy, na
den.haar eigen huizen of elders met haay

Zullen ook de Predikanten een gezette43vermogen met haar te nemen ; maar
ordre en beurt houden , om , of deszullen alle brieven, resolutien, acten
Zondags, ofte des Donderdags, in hetc, geschreven ende bewaart werden,
Fort, de Kerk, ofte het Ziekenhuis

in de Consistorie.
voor of na de middag haren dienst waar

te nemen, welke ordre niet en zal getur-Van de Leere der Sacramenten, ende
beerd, nog verandert werden, dan inandere Ceremonien.
gevalle van verandering van t getal
der Predikanten, of dat imand door40. De Dienaars des Woords , Krankbe¬
ziekte , of eenige andre gewigtige oor-zoekers , ende Schoolmeesters, zullen

zakenD 2
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zaken, verbindert werd zyn beurt waar
te nemen, of dat eenige andre gelegen-
heit zulks noodzakelyk vereisschen zal,

in welken gevalle de verandering van
imand in ’t particulier met communi-
catie van den preses, Ouderlingen, en
bewilliging der Predikanten, of ook
met gemeen advys des Kerkenraats

geschieden zal.
48Eindelyk zal een ider der Predikanter

in ’t bezoeken van de Ledematen de
Gemeinte zyn byzondere vaste wyk heb-
ben, om in de zelve, behalven de or

dinaire visiten voor het Avondmaal,

dagelyks familiaar te verkeeren, ende
ten minsten alle veerthien dagen eenige
van de Ledematen , ofte andre in de
zelve woonagtig, te bezoeken
Het verbond Gods zal aan de kinderer

der Cbristenen met den Doop, zoo haast
als men de bediening des zelven hebben

kan, verzegeld werden, ende dat nie
anders als in de openbare verzamelin-

gen wanneer Gods woord gepredik
werd, het zy des Zondags voor de
middag, ofte Donderdags voor de mid-

dag; dog om de zwakken daar in geen
occasie van aanstoot te geven, ende niei

misschien den Doop elders te gaanzoe¬
ken, zoo zal men ook ter hooger nood
(dog immers zoo weinig, als ’t moge¬
lyk is) den Doop extraordinair bedie
nen mogen , nogtans alzoo dat het zel-
ve niet zonder Predikatie, of een korte
vermaning uit Gods woord geschiede,
ende dat men de gene, die haar buitens
tyds in het prediken verzoeken gedoopt
te mogen werden, vermaane haar zel-
ven te wagten van superstitie ende by-
geloove , ende haar breeder aangaande
de leere ende de Sacramenten onderwy
ze ; ende en zal ook den Doop van
niemand anders, het zy Proponenten
ofte Krankbezoekers, als alleen van de
Predikanten bedient werden

46. De Dienaaren zullen haar best doen,
ende daar toe arbeiden, dat de vader
zyn kind ten Doop presenteere, ende
dewyl men alhier benevens de vader oor

getuigen by den Doop neemt (welk ge¬
bruik in hem zelven vry zynde, licht
te veranderen is) zoo zal niemand an¬
ders daar toe geadmitteerd werden
dan die de zuivere Leere der Gerefor.
meerde Kerke toegedaan, ende vroom
van wandel is.

De jonge kinderen der Heidenen, de-47.

welke of vermits bare jonkheit, ofte
onervarenheit in de taal, van de Chris-
ten-familien ingelyfd werden, en zul-

len nogtans niet gedoopt werden, voor
en al eer zy tot zoodanigen ouderdom
gekomen zyn, dat zy na haar begrij
in de fundamenten van de Christelyke Re¬
ligie gekomen zyn,ende metter daad daar

49.

50.

51.

ZAAKEN
in bewezen werden, ende dat ook de
getuigen, die over haar ten Doop staan
beloven daar toe haar devoir te zullen

doen, dat de zelve verder in de Chri-
stelyke Religie onderwezen , ende zoo
veel als in haar is, niet en zullen roe¬
laten, dat de zelve wederom van ha¬

re familien, of van de gemeenschapder
Christenen , vervreemd werden

Eer dat de bejaarden tot den Doop ge-
admitteert zullen werden , zal men

haar eerst in t privé afvragen, uii
wat consideratien ende insigien zy baar
zelven iot den Doop presenteeren, en-
de verklaart hebbende , de zelve geen
andre als heilig, en geestelyk, te wezen,

zullen wyders in de fundamenten van

de Christelyke Religie onderzogt wer-
den , ende eindelyk, na gedane beloften
van volstandig by de Christelyke Gere-

formeerde Religie mitsgaders in een
vroom Christelyk leven te continueeren

op attestatie van den Predikant, die

haar geexamineert heeft, met voor-

gaande advys van den Kerkenraat
gedoopt werden.

De Dienaaren zullen in het Doopen
zoo van jonge kinderen, als van be¬
jaarde persoonen , zoo Nederlandse
als Onduitsche Natien, de Formulie-

ren van de instelling ende ’t gebraik des

Doops verscheidentlyk, na gelegenheit
gelyk als de zelve tot dien einde on-
derscheidentlyk in de verscheide taalen

beschreven zyn, na iders begrip, ende

verstand, gebruiken
De bejaarden werden door den Doop de
Christelyke Gemeinte ingelyft, ende voor
Ledematen der Gemeinte aangenomen.

ende zyn daarom de bejaarde uit de
Christenen, als zy gedoopt werden,
schuldig het Avondmaal des Heeren
ook te gebruiken, 't welk by haren

Doop zullen beloven met de eerste ge-
legenheit te doen; dog wat aangaat de
bejaarde uit de Heidenen, die gedoopt
zyn, en zullen de zelve tot het A¬

vondmaal niet ioegelaten werden, dan
op haar verzoek ende begeerte , ende
na examinatie hares geloofs, ende be¬

nevens de naamen der gene die gedoopt
werden, mitsgaders de ouderen ende
getuigen, als mede den tyd des Doops,
zullen in een boek geschreven wer-
den

Men zal niemand ten Avondmaal des

Heeren toelaten, dan die, na dege¬
woonte der Kerke albier voor een Pre-

dikant, ende Ouderling, belydenis heeft
gedaan van de Christelyke Gerefor-
meerde Religie ende het getuigenis
heeft eenes vromen wandels, ende zul-
len de gene, die van een andre Ge-

meinte tot ons overkomen, in plaats
van hare belydenis behoorlyke attestatie

daar
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daar van aan den Kerkenraat vertoo-

nen , ende daarenboven zeker Formu-
lier, in zich vervattende de voor-
naamste poincten van de Christelyke
Religie (tot dien einde gesteld, ende ge-
reformeert) onderteekenen, mits haar

zelven onderwergende de Christelyke
discipline.

In ’t houden van het H. Avondmaal

zal men zoodanige maniere volgen, als

men oordeelen zal tot de meeste stigting

der Gemeinte te mogen dienen, wel

verstaande , dat nogtans de uitwendige
ceremonien ontrent Gods woord voor-

schreven niet verandert, ende alle su-
perstitie vermydet werde, ende dat na.

ve¬voleindinge der Predikatie ende der

meene gebeden op den Predikstoel, het

Formulier des H. Avondmaals, mitsga¬
ders het gebed daar toe dienende voor

de tafelgelezen, ende , de actiegeein-
digt zynde, met het gebed ende dank-

zegging besloten werde
Om het H. Avondmaal met te meer

sligting, ende eerbiedigheit te celebree-
ren , zoo zal het zelve veerthien da-

ren te voren publyk in de Gemeinte van

den Predikstoel afgekondigt werden, op
dat haar de Ledemaaten daar toe be¬

hoorlyk mogen bereiden, ende zal me-
de tot dien einde in de week na de ees¬

ste afkondiging de bezoeking der Lede-
maaten van de Predikanten ende Ou-

derlingen gedaan werden, op dat met

de eerste gelegenheit daar van rapport
aan den Kerkenraat geschiede, om, zoo
misschien eenige zwarigheden voorvie-

len , in de zelve by tyds te voorzien,

ende zal eindelyk op Vrydag voor het
houden van 't H. Avondmaal de voor¬

bereiding, of proef-predikatie, gedaan
werden.

De administratie van het H. Avond-
maal zal onder de Prédikanten met

beurten geschieden, ende zullen de ge¬
ne , wel kers beurt het wezen zal Zon¬

dags 't Avondmaal uit te deelen, ook
Vrydags te voren de Voorbereiding, ofte
de proef-predikatie doen.

Aangaande den tyd van het houden van

het H. Avondmaal, en zal haar de

Kerke aan de gezette Hoogiyden, als
Paaschen, Pinxteren, ende de Kers-
dag, niet verbinden; maar zal het

zelve gehouden wezen precis alle drie

maanden, ende dat op den eersten Zon¬
dag van elke derde maand, te weten,
Januari, April, Julius, en October,
te bedienen.

In tyden van oorlog, pestilentie, dieren

tyd, zware vervolging der Kerke, en
andre gemeene zwarigheden , zullen
van de Dienaaren, met autoriteit ende

bevel der Hooge overigheit, openbare
vast-ende bede-dagen ingestelt, ende

60

61.

62.

59.
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geheiligt werden.
De Gemeinte zal mede , behalven den57.
ordinairen Sabbath, onderhouden den
Kers-dag, Paaschen, ende Pinxteren,
ende zal mede op Nieuwejaarsdag, op
Donderdag voor Paaschen en Pinxte¬
ren, ter gedagtenis van de Passie on-
zes Zaligmakers Jezu Christi, ende
op Hemelvaarisdag, eenmaal voor de

middag, als eindelyk zal mede op den
30. May ter gedagtenis van de vero-
vering van Batavia , gepredikt wer-
den.

Aangaande de Huwelykze zaaken, zal58.

neerstelyk gelet werden, dat geen hu-
welyken gecontraheerd werden, die in
Gods woord verboden zyn, latende de

vordere ordonnantie op het stuk van 't

Huwelyk by de dispositie der overhe-
den.

Van de Censure, ende de Kerkelyke
Vermaaning.

Gelykerwys de Christelyke ftraf-
fe gestelt is, ende niemant van de
borgerlyke geregten ende straf-
fen der overheiyt bevryd is, alzoo

werden ook benevens de borger-
lyke straffen de Kerkelyke cen-

furen noodzakelyk vereischt, om
den zondaar met de Kerkelyken,
ende zynen naasten te verzoenen,

ende de ergernisse uit de gemein-
77

te Christi weg te nemen.
77

Wanneer dan imand tegen de77

zuiverheit der Leere, de vroom-
37
heit des wandels, ofte de Ker-

kelyke liefde, zondigt, zooverre77

als het heimelyk is, ende hy geen20

openbare ergemis gegeven heeft,77

20o zal den regel onderhouden77
werden , welke Christus duide-37

lyk voorschryft Mattheus 18. 61.
De heimelyke zonden, waar van

37

den zondaar, by een, ende in 't
byzonder, ofte voor twee ofte

drie getuigen, vermaant zynde,
77

berouw heeft, zullen voor den77

Kerkenraat niet gebragt werden.7
Zoo imant van een heimelyke27

zonde van twee of drie persoo-27

nen in der liefde vermaant zynde,
geen gehoor geeft, ofte ander-77

sins een openbare zonde bedre-
ven heeft, zulks zal den Ker-

22
kenraat aangegeven werden.77
Van al zulke zonden, die van haar

37

nature wegen openbaar, of door37

veragting van des Kerkenraats27
vermaaning in ’t openbaar, geko¬

men zyn, zal de verzoening,77
wanneer men zekere teekenen

77
van boetveerdigheit ziet, open-

72

baarlyk geschieden door ’t oor-
D3 deel
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deel des Kerkenraats, het zy voor

den Kerkenraat, ofte voor de ge-7.
heele gemeinte, na dat tot de2
meeste stigting zal verstaan wer21
den te behooren37
Zoo wie hardnckkiglyk de ver-

37

maaning des Kerkenraats ver-
werpt, item die een openbare,

ofte andersins een groote zonde33

begaan heeft, zal van het Avond-
27

maal des Heeren afgehouden27
werden, en indien hy, afgehou¬

27
den zynde, na verscheide verma-

27
67.ningen geen teekenen van boet7.

veerdigheit bewyst, zoo zal men
23

ten laatsten tot de uiterste reme-
2

die, namentlyk de afsnyding, ko-
21

men, volgens de Forme na der2
woorde Gods daar toe gestelt.7
Eer men tot de afsnyding komt7
zal men de hardnekkigheit

2
des zondaars de gemeinte opent-23
lyk te kennen geven, de zonder77
verklaarende, mitsgaders de neer-

27
stigheit, aan hem bewezen in 't77
bestraffen, afhouden van het A¬

23
vondmaal, ende na menigvuldige77
vermaningen, zullen ’er drie zaa-7.
ken geschieden ; in den eersten

27
zal den zondaar niet genaamt23
werden, op dat hy eenigsints27

verschoont werde. Ten tweeden
77

zal zyn naam uitgedrukt werden;
X.

en ten derden zal men de gemeente27
te kennen geven, dat men hem

77

ten zy dat hy hem bekeere, van73

de gemeinschap der Kerke uii77

sluiten zal , op dat zyne affny-
27

ding, zoo by hardnekkig blyft,77

met stilzwygende bewilliging der
77

gemeinte geschiede. Den tyc
tusschen de vermaning zal in het

oordeel des Kerkenraats staan.
77

33 Dog vermits het einde van de Ex-
communicatien niet en is het ver-
derf, maar het behoud van den

zondaar, zoo en zal men hem27
egter niet t’eenemaal verlaten277

ende alle civile morale plichten27
weigeren; maar alleen zich ont77

houden van zoodanige familiare
21

conversatic, waar door men aan
77

zyn zonde participeert, ofte de77
zelve schynt te approbeeren, ofte

77
andersints de gemeinte eenige er-27

gernis zoude mogen gegever73
werden; maar men zal ook nog37

(gelyk als te voren) met den ge-77
bede by God voor hem interce
deeren, ende niet na laten hem

continuelyk te vermaanen, of77

hem God nog misschien bekee-77

ring gave ter zaligheit.77
Wanneer imand , die geexcom-23
municeert is, hem wederom met

23

9L.

70.

69.

ZAAKEN.
de gemeinte zal verzoenen door 1643
boetvcerdigheit, zoo zal ’'t zelve

voor de handeling van ’t Avond-
27
maal, ofte andersins na gelegen-
heit, te voren de gememte van

den Prcdil-stoel aangezegt wer-
den, ten einde hy het naast-ko-
mende Avondmail (zoo verre

imand niets weet voort te bren
gen ter contrarie) openbaarlyk73
met professie zyner bekeering we-77
der opgenomen werde volgens 't2.
Formulier, daar van zynde

27

Wanneer , de Dienaaren , des
27

woords, Ouderlingen of Diake27

nen, een groote zonde bedryven,27

die de Kerke schadelyk, of ook20

by de Overigheit strafweerdig is,27
zullen zoo wel de Ouderlingen,2
als Diakenen, terstont door voor-

73

gaande oordeel des Kerkenraat;,
27

met toestemming van de Hooge7.

Overigheit, van haren dienst af-23

gezet , en door de dienaars op-2

geschort werden; maar of hy27

geheel van den dienst afgezet za20

werden, dat zal in ’t oordeel van27

den Kerkenraat, ende van de77

Hooge Overigheit staan.2

Voorts de grove zonden, die77

weerdig zyn met opschorting,37

of afzetting van den dienst ge-
ftraft te werden, zyn deze de
voornaamste: Valsche leere, ofte
; kettery, openbare scheurmaking.

opentlyke blasphemis , simonie,73

trouwlooze verlating zynes dien-27

sten, of indringing in eenen an-37

derens dienst, meineedigheit,27

egtbreuk, vegtery, vuil gewin,
kortelyk alle de zonden ende gro-23
ve feiten, die den Autheur voor

1 7

de wereld eerloos maken; ende72
om welke een ander gemeen Lid

maat der gemeinte de afsnyding
weerdig zoude gerckent wer-37

den77
De Dienaaren des Woords, Qu-
derlingen en Diaconen, zuller
onder hen de Kerkelyke censu-
ren oeffenen, ende malkanderen
van de bedieningen hares ampts
vriendelyk vermaanen, zonder
malkanders fouten, tegens de or-
dre Art. 59. voorschreven, of

van den Predikstoel, of anders,33

te divulgeeren.23
De gene, die uit de gemeinte ver-27

trekken, zal een attestatie ofte
getuigenis hares wandels, by ad-

vys des Kerkenraats, weder gege-23

ven werden onder ’t zegel der37
Kerke.33

Ap-
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voorhouden van de schrikkelyke 1643.
oordeelen Gods, van haar ver-Appendix, ofte byvoegsel tot de voor-
derf trouwelyk te waarschou-gaande Kerken-ordre.

wen , specialyk het vloeken,17
zveeren, imisbruik van de naam71. ; Hoewel onzen Zaligmaker Jezus
Gods, met alle ontugtige woor-Christus door de voorverhaalde
den ende werken door alle mo-55 Dienaar-ordre, opzigt der Leerc

gelyke ende behoorlyke midde-77Sacramenten , ende Kerkelyke
len tegen te staan, ook de klein-disciplinc, zyne gemeinte genoeg- 73

gelovigen, ende mismoedigen nazaam ter Zaligheit heeft gepro-
vereisch van zaaken te troostenvideert ende voorzien , dewy 27
ende te versterken, ende zullennogtans de moejelyke onvolko- 27

dit alles met alle neerstigheit, enmenheit van dit tegenwoordig
na behooren betragten zonderleven niet toe en laat, dat of de

dat hy iets presumeren ofte zigDoctooren, ofte de Dienaaren 77
zal onderwinden te doen, onderdes Woords, Ouderlingen en 77

wat pretext het zoude mogenDiaconen , t'allen tyden , plaats, 27

wezen, het gene eigentlyk beende gelegenheden aen igelyk in 77
hoort tot het ainpt van de Pre-alle de deelen hares dienstes zou-

dikanten.den dienen, of dit aen iderLidmaat 277¬
Dog op dat de Krankbezoekerder gemeinte, zoo veel als ’t mo 327
alle deze pligten na behooren zou¬gelyk is, door eenige vrome en

77

den mogen nakomen, ende haargodzalige publyke persoonen, in-
ampt zulks mede brengt, dat zyzonderheit Krankbezoekers, ende
voor de eere Gods, ende den wel-Schoolmeesters, gewoon is te
stand van de Christelyke Religiecompenseeren, zoo zal den Ker-
vigileeren, zoo zullen de zelve.kenraat, met believen van de o-
zoo wanneer zy zien zullen, datverigheit, zorge dragen, dat de
hare persoonen gedisrespecteert,gemeinte daar van ’t allen tyden

27
haren dienst veracht, ofte by degenoegzaam voorzien werde
zelve niet gemainteneert worden,
zulks aan den Kerkenraat te ken-Van de Krankbezoekers.

nen geven, op dat door des zelfs
aanhouden by de Hooge Overig-Het ampt der Krankbezoekers is72.
heit alle abuisen geweerd, endtvooreerst, de zieken en de kran-
de Religie hare eere gerestitueertken uit Gods H. woord te on-
werde.derwyzen, te vertroosten, ende

Zullen ook de Krankbezoekers dete versterken , ider na vereisch 74.
patienten , die door sententien vanvan deszelfs gelegenheit.
de Overigheit ter dood gecon-3 Ten anderen, ter gezetten tyd
demneert zyn, by beurten bybly-ende bequaamheit, benevens het
ven, om de zelve uit Gods woordzingen uit Gods H. Woord ee-
na gelegenheit te onderwyzen,nige Kapittelen, ofte ook eenig
Geen Krankbezoeker zal vermo-75goed Sermoen uit de Decades
gen imand in zyn plaats te sub-; Bullingeri, uit de Catechismo,
stitueren , om eenig deel zynesofte eenig ander bock, van ee-
dienstes voor hem waar te nemennig Leeraar der ware Christelyke
dan met permissie en consent vanGereformeerde Religie ingestelt
den Preses.stigtelyk den volke voor te le-

zen, ende het zelve werk met
Van de Krankbezoeker in ’t huis vanhet gebed te beginnen, ende te

den generalen ontfang.eindigen.17

Ten derden, alle morgen ende
76. Het ampt van de Krankbezoekenavond, het volk na ordre verga-

in ’t huis van de generale ontfangdert zynde, ook voor en na den
is vooreerst, des avonds ten be¬ceten, met gebeden te bedie
stemden tyd en plaats het gebednen
te doen, en een vers uit de Psal-Als mede ten vierden, met en
men Davids voor te zingenuit het woord Gods in ’t byzon-
Ten anderen, buiten in de Kerkder, en by alle goede gelegen- L

wanneer aldaar gepredikt zal wer-heit de onwetende in de Leere
ende het geloove neerstelyk te den , voor te lezen, en te zin-

gen.onderwyzen, de zondaaren de
Ten derden, op de punten van deboetveerdigheit, ende afstand van
West-zyde ende de Timmerwerfzonden te vermaanen, met het

(ten
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(ten minsten eens in de week, de

7
bezoekinge te doen, om de kran-
ken uit den woorde Gods na ge
legenheit te dienen.

Van den Krankbezoeker in ’t zieken-
huis.

82.77.  Het Ampt van den Krankbezoe-
ker in’t zickenhuis is, ’s morgens
ende des avonds een Kapittel uit
Gods woord te lezen, ende een
vers te zingen, eindelyk de zieken

ordinair tweemaal daags te be-
zoeken.

Van de Schoolmeesters.

78. , Het Ampt van de Schoolmeesters
is vooreerst, de jonge jeugd de
vreeze des Heeren in te scherpen

haar te onderwyzen in de funda-
menten van de Christelyke Reli
gie, haar te leeren bidden, zin-
gen, met haar te Kerk te gaan,
ende te Catechizeeren.

Ten anderen , haar te leeren hare2
Ouders, Overheden, ende Mees¬

ters te gehoorzaamen.
Ten derden, haar te leeren lezen77

schryven, ende cyfferen.
Ten vierden, haar te leeren allerle
goede zeden en manieren , ende
eindelyk betragten, dat in de
schoolen geen andere, als de Ne-
derlandse taal, gebruikt werde.

De kinderen zullen des weeks

twee halve dagen speeldagen heb¬

ben, te weten, woensdag en za
turdag, op de welke zy voor de

middag hare gebeden ende hoofd¬

stukken van de Christelyke Reli-
gie zullen opzeggen, ende zal den
Schoolmeester hem ter behoorly-
ker tyd op de school begeven,
ende de kinderen geen andre
speeldagen mogen geven ten zy
met consent van den Preses

Zullen eindelyk alle half jaaren de
kinderen van alle de schoolen in

de Kerk te zamen komen, ende
ter presentie van alle de gedepu-
teerden der Hooge Overigheit
ende Kerkenraat geexamineert

werden, ende zullen die gene,
die schryven konnen, haar schrift
toonen.

Van den Schoolmeester in het Weeshuis

81. , Het Ampt van den Schoolmeester
in ’t Weeshuis is, des morgens,
ende des avonds voor den eeten
het gebed te doen, ende voor het
uitgaan van de school door een

83.

84.

ZAAKEN
van de kinderen het gebed te la-77

ten doen, mitsgaders een Psalm
te zingen , ende tot een teeken
voor de kinderen, dat het tyd is
t’school te komen, zal hy de klok

laten trekken , ende die te laat
komen, na gelegenheit corrigee-
ren.
Eindelyk zal den Schoolmeester
van het Weeshuis de Weeskinde-

ren alle weck de vragen van de
Catechismus doen van buiten lee
ren, die de aanstaanden zondag
na middags predikatie zullen ver-
klaaren , op dat zy de zelve als
dan voor de Gemeente van buiten

mogen opzeggen.

Van de Inlandse Schoolmeesters.

De Schoolmeester van de West-

zyde zal de Inlandse kinderen on-

derwyzen in de fundamenten van
de Christelyke Religie, haar lec-
ren lezen en schryven, des avonds

voor de Inlandse Christenen een

Kapittel uit het Portugees Testa-
ment voorlezen, een vers a twec
uit de Psalmen Davids in ’t Por-

tugees voorlezen, ende eindelyk
met de uitspraak van een zegen177

dimitteeren.17

In ’t Bandances Quartier.

In ’t Bandanees Quartier, zal des
morgens , ende des avonds , de
Bandancesen , ende andre Chris-

tenen, aldaar woonagtig, een
Kapittel uit Gods woord in het
Maleyts voorgelezen, ende in de

zelve taal des morgens ende des
avonds het gebed gedaan, ende
eindelyk de actie t'eenemaal met

het zingen van een a twee verzen
uit de Psalmen Davids besloten

werden.

Des donderdags zullen, zoo de85.
vrouwen als de mans, gecatechi-
seerd , ende in de fundamenten

van de Christelyke Religie on-
derwezen werden.

In 't Malabaars Quartier

86.  Eer de lyf-eigenen van de E. Com-

pagnie na het werk gaan, zullen
de zelve ider na zyn begrip, het
zy in ’t Portugees, Bengaals, of
Malabaars, van den meester in de
hoofdstukken van de Christelyke

Religie onderwezen werden, ende
zal het Vader ons, het Geloove,
ende de thien geboden, benevens

eenige vraag-stukken, voor dezen
daar

1643.
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Van den G O D
daar toe geformeerd , voorgezet
werden, ’t welk gedaan zynde,
zal de klok getrokken werden,
op dat de vrouwen ende kinde-
ren, die in het Quartier blyven,
in de ordinaire vergaderplaats te
zamen komen , ende zal als dan
een Kapittel in ’t Portugees voor-
gelezen, het gebed gedaan, ende
een a twee verzen uit de Psalmer
Davids gezongen, de actie met
den zegen besloten, ende zullen

daar na de kinderen nog wyders
van den Meester, die ’t gebed
gedaan heeft, in de gebeden on
derwezen werden

Daar na zullen deMeesters de zie-

ke slaven bezoeken, ende een ige¬
lyk na vereisch van zaaken, ende
na zyne capaciteit onderwyzen,
’t welk gedaan zynde, zal zig een
ider van de Meesters van ’t Quar

tier, of Wyk, alwaar hy beschei
den is, gelyk als mede in ’t Fort.
de Stad, ende de West-zyde, bei-

de de kinderen, ende lyfeigenen
dder inwoonderen vlytig,

neerstig onderwyzen, en zal ein
delyk wederom des avonds in de
ordinaire vergader-plaats voor de
manspersoonen een Kapittel lezen.
het gebed doen, ende vorder de ac-

tie als voren geeindigt werden
De Schoolmeester, in de Voor-

stad woonagtig, zal des avonds
voor de Inlandse Christenen, die

de wagt hebben, in de corps du
guarde het gebed doen, zal mede
voor Sons ondergang de jonge
kinderen te zamen roepen, ende
de zelve in de gebeden en vraag
stukcken, aangaande de fundamen

ten van de Ckristelyke Religie
onderwyzen. Insgelyks zal hy7

mede dagelyks doen aan de lyf-
eigenen, die over de Rivier woo-

nen.

Middelen, om de bekeering der Heide-
nen te vorderen.

3 1. Dewyl na de leere des Apostels
Pauli Rom. 10. Het gehoor van77

Gods woord het begin ende fun-
dament van’t geloof is, ende het
fundament van zoodanigen ge-
hoor, ’t welk met eenige vreug-
de vermengt wezen kan, de ken-
nisse van de taal, in welke het

woord gepredikt wert, 1. Cor
77
14. 200 zullen de Predikanten,
ende de Krankbesoekers haar be

neerstigen, dat zy in de taal,
welke de Heidenen, waar mede

77

onze meeste conversatie is, ver-77
IV. DEEL.

2.

3.

4. 17

f.

6. .

7. 7
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staan, inzonderheit in ’t Portu-
gees, Maleyts en Chinees, ge
stileert werden, om een igelyke
Natie, na haar begrip ende ver-
stant in de fundamenten van de
Christelyke Religie te onderwy-
zen, ende het woord Gods toe

te deelen.20

Dewyl ook geen vreemde taal27

zonder behulp van institutie kan
geleert en aangenomen wer-
den, zoo zal, om tot het voor-

zeide einde te geraken, noodig
wezen, dat door alle mogelyke
middelen eenige bequame boe
ken, inzonderheit Dictionaria
van zoodanige taalen opgedaan,
ofte geformeert en opgestelt
werden , om de zelve te zyner
y tyd door den druk gemeen te

maken.
77

Het zal mede noodig wezen, dat
de predikatien, die alreede in ee

nige taal gesteld zyn, gecopieert.
ende het getal der zelve gelyk
mede de stukken van de H. Schrif-
ture, mitsgaders de Psalmen, nu
reeds in de taal overgezet, met
een goed oordeel, na vereisch van
den staat der Gemeinte, vermeer-
dert , ende onder het volk, om
de zelve te lezen ende te zingen,
uitgedeelt werden.

In het zingen der Psalmen in de
Kerk zal dienstig wezen de En-
gelse maniere na te volgen, by de
welke den Voorlezer eerst een re-

gel leest, ende daar na met het

volk zingt; dog werd dit de ge-
meente vry gelaten om te doen,
of te laten.

Het zoude mede zeer dienstig we-
zen, dat een refutatie van de Ma-

hometaansche Religie, ende des
Moorsdom ingestelt, en de waar

heit van de Christelyke Religie
tegens allerlei Afgodischen Gods
dienst, uit de natuurlyke reden
by forme van een Catechismus
zoo in de Nederlandsche, als In-
landsche taal geadstrueert, ende
bevestigt werde.

Het is ook inzonderheit noodig
om de Heidenen tot de Christe

lyke Religie te brengen, ende die

nu daar by gebragt zyn , by de
zelve te houden, dat continuee-
lyk niet alleen door de School¬
meesters; maar inzonderheit ook,
dat door de Predikant, die de On-

duitsche Natie byzonderlyk be¬
volen is, de visitatie onder de zelve

gedaan werde.77

Men moet by de politycque Ove
righeit aanhouden, dat zy den

E. Sab-
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Sabbath uiterlyk by allerlei Na-
tien, onder haar gebied woonag-
tig, doen vieren, ende hare win
kels gesloten houden, ende ook
de slaven op den zelven laten rus

ten, eindelyk, dat ook die gene,
die onder de Predikatie in her
bergen zitten, als mede die als
dan tappen, ofte sterken drank
verkoopen, op geld-straffe ge
steld werden.

8. , Staat mede by de Hooge Overig-
heit te verzorgen, dat de Moor¬
sche besuydenis ende schoolen ge
weerd, ende de Chineesen, ende
andre Heidenen de openbare
oeffening van hare Heidensche su-
perstitien ende Duivel-dienst, die
zy byzonderlyk in haren Tempel

als mede ’s nagts op de straaten
plegen, mitsgaders haar Duivels-
konst van waarzeggen, verboden

werde: want in geen Christelyke
Gemeinte zulken verkorting van
de eere Gods, om geenerlei in-

sigten behoort gedoogt te wer-
den , waar door veel Onduitse

geergert werden, ende vermaak
in de zelve krygen.

9.  Het zal mede noodig wezen, dat
de Inlandse Christenen ingeschre

ven werde, en haar zelven ook
wettelyk in hare habyten confor-
meeren na de manieren van de
Nederlanders.

10. , Eindelyk op dat in het toekomen-
de alle disordre, ende misbruik
uit de Gemeinte geweerd, ende
de zelve voorgestelde Kerken-or-

dening met des te meerder zorge
ende neerstigheit aangenomen.
ende agtervolgt werde, zoo zal
uit naam des E. Kerkenraats de
autorisatie ende ’t arrest des zelfs
by den Ed. Heer Gouverneur Ge¬
neraal, ende de Heeren Raader
van India verzogt werden, het

welke geobtineerd ende verkre-
gen zynde, zal de zelve, omme

voortaan een igelyk, die daar aan
gelegen wezen zal te dienen, een7

secreten vasten regel, waar na hy
hem zal hebben te reguleeren, in
een byzonder bock opgeschreven,
ende om de zelve altyd in ver-
scher memorie te houden, alle
drie maanden, voor het houden
van het H. Avondmaal, ten dage
der oeffening van Censura Mo¬
rum, in den Kerkenraat voorge
y lezen werden, ende zoo wat re-
solutie tot discretie van de Kerke

of Kerkelyke persoonen, zoo hier,
ende nog wyders zoude mogen
werden genomen, zullen de zel-

17

ZAAKEN
ve in het voorsz. boek agter de 1643.
Kerkenordening aangetekent, en
geregistreert werden
Welke ordre die van den voorschre-
ven Kerkenraat verzogten , dat
zoodanig geapprobeert, ende met
onze autoriteit bevestigt mogt
werden, gelyk wy de zelve dan
approbeeren, ende bevestigen mits
dezen; eenelyk van onzent wegen
daar by voegende, aangezien de
Kerkelyke Regeering in veelen
ook de politie rakende zy , dat
die van den voorsz. Kerkenraat

niet en zullen vermogen eenige
zaken van gewigt te besluiten.

dan met communicatie ende ad-
voy van de Politycque Overig.
heit; welk poinct op dat te beter
nagekomen, ende altyd goede
correspondentie ende eenigheit
tusschen beiden gehouden mag
werden, ook goedgevonden heb-
ben, dat in gemelde Collegie al-
tyd, conform de goede usantie.

eeniger plaatsen onzes Vaderlands,
onzent wegen een politike Com-
missaris (professie doende van de
ware Gereformeerde Christelyke
Religie) sessie hebben, ende pre-
sent wezen zal, ende zal den Pre-
dikant, die ’t zyn beurt zal we-

zen te presideeren, t’elkens als de

vergadering beroepen wil Lyt
ordinaris ofte extraordinaris. den

zelven mede doen citeeren ,ge
y lyk ook die van den Kerkenraat

den zelven gehouden zullen we-

zen altyd behoorlyke eere ende

respect te bewyzen, als reprezen-
terende de Hooge Overigheit de-
zer Landen

In ’t Kasteel Batavia dezen 7 De-7
cember A. 1643, ende was on-

dertcekent, Antonio van Diemen,
Cornelis van der Lyn, Joan Maat-
suyker en Justus Schouten, Salomon

Sweers, ende Pieter Mesdag, Se-
cretaris.

A. 1644.

Sen 7 April verscheen hier D. L44 164.
Dossa van de Kust, uit zyn dienst gezet DLa
over veel beschuldigingen t'zynen laste. Dossa ge-
Hy verzogt in 't gestoelte der Predikan-schorst.
ten te mogen zitten; dog dit is hem ge
weigert

D. Happartius bood aan na Tayouan p. Hap
te gaan, dog alzoo zyn Edelheit dit aanpartius na
zig hield, zoo zou men afwagten, wie Tayouan
zyn Edelheit daar toe verkiezen zou
Waar na hy daar heen is verzonden.

Den 6 Juni verscheen hier D. Daniei D. Merli
tMerlinus, Predikant tot Coudekerke, nus ui

We-
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Den 12 September verscheen hie als 1643.1643. wegens Zeeland, van de Classis van Wal-

De HeerVader¬ varCommissaris Politicq de Heer Simoncheren.
van Al-land. Alfen. Extraordinaar Raad van IndienTot dezen tyd toe had men gedurig
sen,Co m¬

die verwelkomt wierd in de plaats vanden Voorzitter en een Juderling by zyn miss aris
de Heer Schouten. Politicq.Edelheit gezonden, om over de zaaken

D. BakusDen 3 October verscheen hier uit dde Regeering en Kerk rakende, te spre
uit deMoluccos D. Bakus, als ook de Krankken ; dog voortaan zou dit schriftelyk
Moluc

bezoeker Josias Staal, en D. Candidiuwerden bekend gemaakt. cos.
wierd heden ook opziender der BoekerDen 13 Juni verscheen hier D. JoanD. 2

Breyl gemaakt.nes  Breyl, met Nassau, van het Classis
hier. D. Bakus wierd den 17 dito zyne ver-van Amsterdam, als Predikant
Besluit C. lossing toegestaan, ten ware zig voorOntrent D. La Dosse besloot men hem 3
ver D. L. 4 jaar verbinden wilde , dat hy ver-na een andre plaats, van zyn dienst ge-
Dossa wierp, alzoo de Heeren Bewindhebberenschorst zynde, te zenden, en hem daar
D. Hila volgens Art. 15, na ’t einde van imandsna, by goed gedrag, te herstellen. Op
rus van verband, aan imand vry lieten, om zoovoordragen van den Commissaris Poli-
ala lang te blyven, als hy wilde; dog denticq, dat 'er een Predikant na de Kust

31 October stond zyn Edelheit hem toenoodig was, is door den Kerkenraat D.
nog een jaar zonder verband te blyven.Antonius Hilarius (ondertusschen van Ma

Henrik Hartong, ondertusschen vry-lacca hier gekomen) en D. Merlinus voor
man geworden, verzogt nu weer Krank-gesteld.

D. Candidius verscheen den 18 weer bezoeker te zyn , dat op goedkeuringD. Cand

harer Edelheden, toegestaan isdius uit uit het Vaderland als Predil-ant, van de

Vader Ook blykt, dat D. Persant nu al o-D PerfsantClassis van Amsterdam, en schynt zedert
land. overle-verleden was, die den 5 September noghier vast gebleven te zyn

den.D. D. a Breyl bood ook heden zyn dienst leefde, zoo dat dit in deze maand moet
Breyl na voorgevallen zyn.na Gale aan, waar ontrent men zyn E
Gale Agricola is den 31 October over Ter-delheits goedkeuring afwagten zou. OokDFieren

wierd D. Fierens voor de Vloot na Go- nate na Tayouan gezonden, om daarna Goa

met La zyn zaak af te doen.gekoren, beide welke beroepingen zyn
Dossa. Edelheit den 25 dito goedkcurde, en Men gaf nu ook magt aan de Krank- Krankbe¬

t zockerszou La Dossa onder D. Fierens mede gaan bezoekers Jan Gerritszoon Blok, Gerrii
die doo¬die ook last kreeg, om de andre Kerken Centen, en Alezander Rooscnraad, inTer
pen.

nate, om te mogen doopen, schoon date bezichtigen, dog met die voorwaar-
scheen te stryden tegen Art. 15 der Ker-de , dat ook die Kerken de Kerk van
ken-ordre, onlangs gemaakt; dat egterBatavia mogten bezigtigen, om alle 0
maar duuren zou, tot dat 'er een Predikantverheersching weg te nemen. Ook zou
quam.La Dossa met D. Fierens na de Kuft

D. Rogerius stelde ook voor, dat menD. Rogegaan, om zync zaaken zoo, hy daar quam,
rius voor-aan alle buiten-Kerken verzoeken zoute onderzoeken.
stel.dat zy ider een Kerk-ordre, zoo als ditAgricola, gewezen Proponent in Ta¬

hen dienstigst was opstellen zoudenvouan verscheen den 1 Augusti hier,
verzogt de vergadering om op zyn zaak en dat men zyn Edelheit om de goed-

keuring verzoeken zou, ook stelde hyte letten, en die te regt te brengen, die
voor ider buiten gemeinte aan te schry-hem raad na boord te gaan
ven, om een Dictionarium in 't Sinkams,D. Merlinus wierd den 1 Augusti ookD. Merli
Maleyts, Portugees en Duits te makenberoepen na de Kust, en den 22 ditonus na de

Kust. gelyk dat aan eenige al aangeschrevenvond men, op ’t verzoek der Broederen
was waar over men ook zyn Edelheitin Banda, goed, dat de Vaderlandse Ker-
spreken zou, die den 14 dito die Dicti-kelyke brieven hem voortaan zouden
onarium goedkeurde.werden toegezonden

ZESDE HOOFD-STUK.

Vervolg der zaaken van den Godsdienstop Java van den jare 1645 tot 1651.

En 13 Januari bleek dat D. 2 Den 20 dito wierd aan Henrik Har-
A. 1645

Breyl op de kust nog gebleven tong toegestaan te proponeren.D. aBreil
was, alzoo D. Merlinus was o-op de Den 15 May wierd aan D. Hilarius D. Hile

Ruft rius teverleden. alzoo hy over de Hoofsche nydigheid
D. Merli- onrechteDen 30 dito, bevond men,dat het wees- volgens Dan. 6. 4, 5. gepredikt en Menus dood. verdacht.huis met zyne onkosten over de thien vrouw van Diemen, en haar Edelheder’t Wees-

duizend Ryxdaalders aan de Diaconythuis. verder zig die bestraffing zeer hadden
quam te staan. aang trokken, belast zyn Predikatie in

E2 schrift
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schrift aan den Kerkenraat over te ge-1645.

ven, dat hy ook dede; dog men oor-
deelde, dat hy alles volgens Gods Woord,
en zeer wel opgesteld had; en dat haar

Edelheit nog de Heeren Raaden eenige
reden hadden zig dit aan te trekken.

Vertrekt Den 26 Juni is D. Hilarius na Gale
na Gale. beroepen, in last met eenen krygende

om den geschorsten La Dossa na Batavia
te zenden, zoo hy op de kust aangieren
mogt.

Ook had D. Rogerius in ’t PortugeesD. Roge
rius ver- overgezet het boekje of kort begrip van
taling. Melchior Burs, en verzogt om het na '1

Vaderland te zenden, dat goed gekeurt
wierd, en dat men by zyn Edelheit be¬
zorgen zou, hy zeide ook, dat Mr. Cor-
nelis Seenen doende was om het in 't Ma-
leyts over te zetten

Den 3 Juli nam D. Hilarius heden af-
scheit,en D. Rogerius gaf kennisdat hy ook
de Heer van St. Aldegondes kort begrip in
’t Portugees overgezet had.

Den 14 dito verscheen hier D. DanielD. van
der Graafvan der Graaf, of Gravius, van de clas-
hier. sis van Walcheren, als Predikant.
D. Bakus Ook is den 7 Augusti D. Bakus ver-
na’t Va¬ lost, om na ’t Vaderland te vertrekken.
derland Den 28 dito verscheen D. Fierens van

D. Fie-zyne tocht na Goa, gevende bericht van
rens na

de toestand der Kerken op Ceylon, deCen.
Zaaker Kust, en Malacca; als ook dat D. La

van La Dossa weer aangenomen, en vooreerst
Dossa. ook weer zitting gegeven was, hoewe

hy nog tot nader ordre harer Edelheden
geschorst bleef.

Den 4 September vond men ook goedKrankbe¬

zoeker op een Krankbezoeker op Onrust te leggen
Cnmde, Den Ii dito verzogt La Dossa zyne

herstelling, of na ’t Vaderland te gaan-
Haar Edelheden en den Kerkenraat wa-

ren meest voor ’t laatst, dog den 25
September verzogt hy in dienst der
waards te gaan, dat hem afgeslagen is.

Den 16 October bleck onder de zaa-D. Brunc
ken van Amboina, dat D. Brund zeker

vraag-
raag-boekje in 't Maleyts vertaalt, enboekjen
verzogt had, dat het nagezien, en na 't
Vaderland ter drukpers gezonden mogt
werden. Dit wiert door D. Bakus ver-

rigt, eer hy nog na ’t Vaderland trok.
alzoo hy Maleyts-kundig was

Den 30 dito besloot men ook, omBoeker
by schryvens na ’t Vaderland ’t kort be-overge-

zet. grip van S. Aldegonde en van Burs, in 't

Portugees, en de 14 predikatien in 't

Maleyts opgestelt, sterk aan te beveelen.
Den 6 November verscheen D. IsaacD. Scapio

hier Scipio, hier als Predikant van de Classis
van Enkhuisen gezonden.

Wat geschenk nu Mevrouwvan Aalst,
Weduwe van zyn Edelheit, den Heer
Antoni van Diemen, den 27 dito aan de

Kerk dede, hebben wy in zyn Edelheit.

leven reeds gemeld, te weten, zoo Ryx-

HE ZAAKEN
daalders aan den Armen, een schoon da- 1645.
mast kleed, en 2 servetten voor de tafel
van de Stads Kerk.

D. Pon-DDen 4 December verscheen hier
tanusal-Joannes Pontanus uit het Vaderland
hier.

Predikant.
Laster-

Den 19 dito bleek, dat men D. Fie-
taal tegen

rens in 't Vaderland beschuldigt had al D. Fie-
een voorstander van ’t houden van byzit rens.

ten, om zyn Edelheit te behagen; dog
dit, onderzogt zynde, bleek laster-taal te
zyn.

Vollier-Den 30 dito verscheen de Heer Fre
ding vandrik Coyet, nevens den Heer van Alfen
den Ker-

Politycquen Commissaris, verzoeken-kenraat.
de verzagting over eenige uitdrulckingen
van den Kerkenraat in haren brief na ’t

Vaderland over de Batavische Kerken-
ordre, alzoo haar Edelheden daar over
misnoegt waren ; dog de Kerkenraad

volharde eenparig by ’t geschrevene

A. 1646. A. 1646.
Den 19 Januari zyn beroepen na Ban- D. Scipio

na Banda.da D. Isaac Scipio, en na Amboina-D
D. Ponta¬Isaac Pontanus, ’t geen door zyn Edel
s n

heit en de Heeren Raden goedgekeurdAmboina
is.

Den 22 dito had de Kerkenraat denKrankbe¬

zoelenKrankbezoeker Josef Balbiaan gelast met
buitende Heer Maatsuyker na Ceylon te gaan
kennis

dog zyn Edelheit zond buiten kennis van
verzon-

den Kerkenraat een ander , waar over den
nadernand nader zou gehandelt werden.

Den 19 Maart bleek ook, dat aan

den Proponent D. Cornelis Seenen 65 gI.
soldy, en Predikanten kostgeld, toegestaan
was.

Op den 22 October verscheen hier D
DPan-

Gulielmus Pantherus, van de Classis van therus
hier.Walcheren, met 't Schip de Provintien

D. Pontcasen komt hier uit Amboina

met een slegte getuigenis van zyn gedrag
en in dienst geschorst.

Op den zelven dag is D. Pantherus na
Malacca beroepen, en den 29 dito goed-
gekeurt.

Den 19 November verscheen hier D. D Ritziu
Nicolaus Ritzius als Predikant van de hier.
Classis van Walcheren.

D. Pontcasen stond weer op zyn ver- D. Pont-

trek na Amboina , verzoekende goede kasen na
getuigenis, dog die kon men hem niet Ainbomd.
geven.

D. Ritsius bood zyn dienst na Banda D. Ritzius

dat hem toegestaan, en den 10 di- na Bandaaan ,
to goedgekeurd wierd

Den 10 dito verscheen hier ook D. Ge- D. Veld
husiu:rard Veldhusius als Predikant met ’t Schip
hier.den Olifant.

Den 17 dito nam de Heer Commis-

saris van Alfen zyn afscheit, en verscheen
hier van Tayouan de geschorste Krank-
bezoeker Frans Salomonszoon.

A.
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cazen na

Amboina

D. Veld-
huizen,er
DRitzius

na Banda

D. Bavus

dood.
D. Gr-

vius na

Tayouan.
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Van den GODSDIENST.
man, als Predikant, van wegen de Clas-1647.A. 1647.

D. Ro¬sis van Enl-huisen.D. Loosveld quam den 1 Januari hier
1 man hierD. Regeries, nu 16 jaren in Indienvan Malacca, met behoorlyke getuige- D. Roge¬

geweest hebbende, sprak om zyne ver-nis; dog egter wierd hem, om reden, rius na 't
Vader¬lossing. Men verzogt hem weer, omnog geen zit-plaats vergunt; maar na dat

langer te blyven; dog alzoo de Opper-land.hy zig weer verbonden had, is hy als
Landvoogd verleden jaar verklaart hadLid erkent.

geen Predikanten op Batavia vry van deD. Pontcasen zou nu ook weer na Am-

verzending na andre gewesten te houden.oina vertrekken.
zoo heeft men, alzoo men geen middelDen 24 dito is na Banda beroepen D.
wist, om zyn Edelheit daar af te bren-Terardus Veldhuizen, en D. Ritzius, om

gen, zyn verzoek den 2 September toe¬D. van den Houten (die op Poelo Ay in
gestaan.veel oneenigheit leefde) en D. Vertrecht

Den 9 dito verscheen hier Jacob Gre- D. vante verlossen, welke beide beroepen den
Arkel na28 dito door haar Edelheden goedge- ver Krankbezoeker, en is op die zelve
Ceylon.

keurt zyn. dag D. van Arkel na Ceylon beroepen.
Men verzogt ook den 23 dito wederDen 1 April bleek uit Tayouan, dat

D. Bavus daar overleden was, en is D. om de Predikanten in alle Gemeinten.
volgens de gewoonte der Apostelen,Gravius daar na toe beroepen. en

2aDen 30 dito verscheen de Baillu, hervormde Kerken in 't Vaderlantte
20 mogen bevestigen, als mede, dat hetHeer Ambrosius van der Keer, inde ver,

dering, die zeide, dat volgens ordre van speelen en ontheiligen van den Sabbath
zyn Edelheit de Heer van Diemen de Af- door de Chineesen, en andren, en ook

hunne afgodery geweerd mogten wer-godery der Chiineesen gestoort was; dog
den.dat hy daar mede op zyn hals die moeite

gehaalt had, dat de Fiscaal hem ge- Ook was de Kerkenraat niet weinig De Ker-
okenraatvan eenige Kerken in 't Vaderland,dagvaart, en dat men hem in rechten

berisptver ’t niet wel bewaren, en ’t laten va-opgelegt had te bewyzen, dat de Chi-
ren van ’t Kerkelyk recht, bestraft, wes-neesen met hun Joosje, of Deosi afgo¬
halven zy nu te meer herstelling derdery pleegden. Hy vraagde hier op aan
voornoemde zaken aan haar Edelhedende vergadering, of zy dien dienst niet
verzogten.voor Afgodisch hielden; zy zeiden van

D. deDen 28 October verscheen D. Baltha-ja, en dat die geheele dienst een grou¬
Meter.zar Obie de Meter hier van Amsterdamwelyke afgoden-dienst was, daar in men

als Predikant, onder een verband van 10gewoon was voor de beelden lampen te
jaaren, zoo zyn vrouw in’t leven bleef,ontsteeken, wierook te branden, te of-

en anders maar van 5 jaaren.feren,en te sombayen met opheffing der
Den 1I dito verscheen hier D. Anto-En Ham-handen, en met buiging des lichaams

nius Hambrock, als Predikant van 't Clas-broekwaar van zy aan dezen Heer, op zyn
hier.sis van Rotterdam.verzock, een schriftelyke verklaring ga-

Na D. Rogerius vertrek stond het op-ven , die zeer wel op zyn beenen stond.

ge-zigt over de Portugeesche GemcinteOp dezen zelven dag bleek ook, datD. Can-
didius heel aan den Proponent D. Cornelis See-D. Candidius, Rector, of bestierder der
lood. nen te vervallen, weshalven zich een derOFLatynsche school, overleden , waar

aanwezende broeders tot het aanleerenmen in overweging was, of men die

der Maleytse taal zou moeten schikken.school aanhouden, dan of men die af¬

Een engte, waar in men alleen door deMaleytseschaffen zou, dog men vond goed, die
Kerk on-eenzinnigheit en hoofdigheit van zyn E-nog aan te houden. Ook quam hier
roorzien.delheit gebragt wierd, om dat die aarD. Ver¬D. Vertrecht den 13 Mey uit Banda,

trecht uiten den 1 Juli D. Joannes Cruyf, als Pre- D. Rogerius na zoo veel jaaren dienst,
Banda. niet toestaan wilde om vast, zonderver-dikant, met een verband van 10 jaarer
D. Cruy

zending onderworpen te zyn, op Bata-an Zeeland, en bleek by des zelfshier.
via te blyven; dat men immers gemak-komst, dat de overzetting van ’t kort

begrip in ’t Portugees door D. Rogerius kelyk, zoo uit erkentenis van zyn Eerw.
groote diensten, als tot nut en dienst de-en de 14 Maleytse Predikatien van D.

Wiltens, met D. Bakus mede gegeven, zer Maleytse Gemeinte, had konnen
toestaan.aan die Classis niet ter hand gestelt wa-

ren. Een onverantwoordelyke slofheit Den 2 December verzogt hy derhal-
ontrent een zaak van zoo veel nut voor ven, na ’t zilver-werk der Diacony, en
beide de Inlandsche Gemeinten hier, en eenige Kerk-boeken aan D. Loosveld o-
elders. vergegeven te hebben, zyne Kerkelyke

D. Ver¬aDen 11 dito is D. Vertrecht na Ta¬ getuigenis voor zyn vrouw, en is daar
trecht na vouan beroepen, ook verscheen toen hier op in dezelve maand na ’t Vaderland ver-
Tayouan. D. Daniel van Arkel als Predikant, ge- trokken.D. van

zonden van Zeeland, en D. Joannes Ro- Men droeg ook nu aan D. Roman ’trkel en
lee-E 3
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leeren van 't Maleyts op, en vond goed,1647.
om D. Seenen tot Predikant aan te stel-
len, en hem ten dien einde wegens zyne
bequaamhcit te onderzocken, welk bei
de zaaken zyn Edelheit den 16 dito goed
keurde ; dog dat van D. Seenen is nog
eenige jaaren (gelyk wy zien zullen uit-
gestelt.

A. 1648.. 1648.
Den 13 Januari kreeg men antwoord

op ’t gedaan verzoek den 23 September
wegens het weeren der Afgodery, dat
haar Edelheden dezelve weeren, en over 't

bevestigen van Predikanten na het Va¬
derlant zouden schryven.

Den 13 Januari wierden de Predikan¬Diakenen
op zich ten en Ouderlingen, tot nu toe met de
zelven Diakenen eene vergadering uitgemaakt
gestelt hebbende, van den anderen gescheiden,

en ider op zig zelven gesteld, dat by
haar Edelheden den 10 Februari goed¬
gekeurt is.

Sen 6 April zie ik ook, dat goedge¬’t Avond

maal met vonden is den Onderkoopman Abraham
water be .. tot de tafel des Heeren toe te

dient. laten, dog de Dienaar zou hem een be

ker met water in ’t byzonder toe reiken,
dat mogelyk zal gedaan zyn, ’t zy om
dat die borst geen wyn rieken of verdra
gen kon, of wel om een andre reden.

Den 16 dito verscheen hier D. Sa-D. Te¬
schema¬muel Teschemaker, als Predikant van de
kerhier Classis van Amsterdam.

D. Ham- Den 20 dito is D. Hambroek beroepen
brock na na Formosa, of Tayouan, en D. de Me¬
Tayouan ey na Malacca

D. De Sen 8 Juni beloofde zyn Edelheit den
Meter na

Tempel der Chineesen te bederven.Malacca.

Cnmectie Den 27 dito quam hier van 't Claffis
Tempel.

van Amsterdam D. Joannes a Warmelo
DaWa

als Predikant.melo

hier Den 3 Augustus besloot men aan haar
Verzoek Edelheden om een vast getal van Predi-

der Bata- kanten op Batavia te verzoeken, en zoo
vische

die niet mogten bevestigt werden, datPredi-

kanten. zy dan ten minsten een besluitende stem
in de vergadering zouden mogen hebben.

Op den zelven dag verscheen D. Henri-D. Bon-

gaard cus Bongaard, met 't Hof van Zeelant,
hier. als Predikant van ’t Classis van Walche

ren, hier.
Doopva Den 10 Augusti besloot men wegens

ders en de doop-vaders en doop-moeders , dat
moeders voortaan , geene van een ergerlyk ge-

drag, en van een andre belydenis (gelyk
tot nog toe gedult was) zouden moger
over eenige kinderen staan, alzoo zulke
niet in staat waren om met een goed
gewisse op ’t gene haar afgevraagt, en
by hen belooft was, te antwoorden, of
dat na te komen. Dit oordeelde men
nu, en met een zeer goede reden; dog

naderhant zal men (gelyk wy in 't vervolg
zien) anders oordeelen.

Op heden is ook D. Pantherus van

E ZAAKEN
1648.Malacca hier verschenen, die verzogt
D. Pan-als Predikant toegelaten te werden; dog

therus
ilzoo hy met moeite opquam, is hy uit van Ma-

gestelt. la

D. CruyfOok was nu D. Cruyf hier als vaste
hier.Predikant beroepen.

Omtrent het bepalen der vaste Predi-

kanten zeide zyn Edelheit, dat D. D.
Fierens, Cruyf, Roman, en Tesschemaker.
nevens de Ouderlingen, een besluitende,
dog dat de andre Predikanten maar een
raadgevende stem zouden hebben; egter
zou, by hoogen nood, een van deze vier

verzendelyk zyn, dat den 31 dito goed-
gekeurt is.

D. D.Heden quamen ook D. Antonius Lenzius
Lenziusvan Amsterdam , D. Gisbertus Happar-
Happar¬tius van Rotrerdam, en D. Arnoldus Lip.
tius, en

pius, van Delft als Predikanten, welke Lippius,
als leden erkend zyn op den vorigen hier
grond ; ook wierd nu zitting aan D
Pantherus toegestaan

Te dezer tyd schreef D. Sonneveld ook Genesis

uit het Vaderland, dat D. Heurnius by vertaalt.
de Heeren Bewindhebbers verworven

had het drukken van Genesis, door den
Heer van Hazel in 't Maleyts vertaalt,
en dat hy dierhalven een afschrift 'er van

verzogt  ’t gene de schryver der ver-
gadering zeide by hem te zyn, en be¬
loofde te geven.

D. Joannes Costerus was mer ’t Schipp. Coste
de Vereenigde Landen uitgekomen, dog rus, dood.
stierf op de reize, schryvende, voor zyn
overlyden, een brief aan den Kerken-

raat.
Lenzijus wierd na Ceylon beroe-D. D. Len¬

u51pen, en D. Ritzius was in Banda over-
Cevlonleden.
DRitzius

Den 31 dito is D. Bongaard van hier
dood

na Ceylon beroepen, welk beroep zyn D. Bon-

gaard naEdelheit in ’t begin van Scptember goed
eylon.keurde; waar op zyn Eerw. den 5 Oc

tober afscheid nam.

Ontrent deze tyd bleek ook, dat de Bepaald

getal deHeeren 17nen, volgens ’t schryven van
Predilanden 5 October 1647. ’t getal der In
ten.

dische Predikanten op 28 stuks bepaalt
hadden, waar van ’er 3 op Batavia, 2
op Malacca , 7 op Formosa, ; in de
Moluccos,; in Amboina, ; in Banda,
2 op Ceylon en 1 op Paliacatta leggen
zouden; ook was aan de Predikants-we- t Inko¬
duwen, hier blyvende, 100 gl. jaarlyks.men der

Wedu-en ’t maandelyks randzoen, by haar man
wen.genoten, toegelegt.

Aan de getrouwde Predikanten wierd Huis-

nu voor huishuur 8, en de ongetrouw-huur-gelt.
den 4 Ryxdaalders ’s maands toegelegt.

Op dezen tyd wierd buiten kennis van Inbreuk
op t Ker-den Kerkenraat, de Krankbezoeker
kelyke.Frans Salomonszoon door de Heer Caron

uit naam van zyn Edelheit in ’t zieken-
huis gestelt, waar over aan zyn Edelheit
gezegt zoude werden, dat dit een in-

breuk
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1649terdam ook als Predikant D. Antoniu1648. breuk op ’t Kerkelyk recht was.

D. Stam-Stampherius met 't Schip Nieuw Rot-D. Loos- Tusschen den 8 May en den 12 Oc-
pherius.veld terdam, entober is D. Loosveld overleden; en den

dood. EnD.Den 22 Augustus de Predikant Gual-DPan- 26 October D. Pantherus, en den ; No-
Bakkerterus Bakker, met Leeuwaarden van ditherus en vember D. Lippius, na Banda beroepen,
hier.Classis van Enkhuisen.Lip- en den 29 dito goedgekeurt, en den

pius na Den 6 September stond zyn Edelheit D. Porse-laatsten dito is D. Warmelo na Ternate
7Banda. toe cen vierden Batavischen Predikant aan lius be¬D. War- beroepen

te stellen of te verkiezen, waar toe D. roepen.Ook kreeg men heden tyding van 'tmelo na

Porselius beroepen, en den 13 daar voorTermate. slecht gedrag van D. Hilarius op Ceylon-
D. Hila- erkend is.

rius ge¬ Den 13 dito is D. Stampherius na Ne-D. Stam-A. 1649.
drag perius nagombo beroepen.D. Happartius is den 22 Maart na Ta¬A. 1629¬ Ceylon.

D. Hap Den van Ceylon opgekomen D. Hila D. Hila¬jouan beroepen, dat den 25 dito goed
partius na rius, die den 31 May hier over den Cei- rius zaak.gekeurt is.Tayouan E lonsen Landvoogd, den Heer MaatsuykerDen 12 April bleck, dat de Mr. in 't

en over zyn mishandelingen aan hem, enLatynsche school, Nicolaus Wemlarius,
den Kerkenraad aldaar geklaagd had, enzyn scholieren indruk van de Lutersche
tot nader bericht uitgesteld was, had menLeere gaf; waar op hy den 22 dito er
met zyn verdedig-schrift, den 26 Juli inuitgezet, en Joannes Winkelman voor-
Kerkenrade overgeleverd, na den rech-eerst daar in geplaatst is
ter geweezen, alzoo zyn zaak eigentlykDen 6 dito is D. Cruyf na TayouanD. Cruyf
tot hen niet behoorde, hoewel zy gene-na Ta¬ beroepen.

vouan. gen waren hem na vermogen te helpen.Den 17 May wierd zitting aan de
Buiten- Hy verzogt daar op den 1 Octob. tennieuw-aankomende Predikanten , ver-

Predikan
Avondmaal te gaan , dat hem in 't eerstleent , op deze navolgende vier artiketen zit-
toegestaan, dog, op nader ingekomeneting len.

klagten, verboden, gelyk hy toen ookDat zy zig de gewoone Kerk-ordre
van zyn dienst ontslagen is, om na ’t Va-dezer vergadering moesten onder-
derland te vertrekken, alzoo bhy zig niet

werpen.

langer verbinden wilde.Dat zy zich zedig, zonder tusschen
Den 7 dito verscheen hier D. Brund D. Brundbeiden te spreken , of door uit-en

met eenige Maleitsche Vraag-en Gebe-lerinsoopen den spreker ongemak toe
den-boekjens , door hem , en door D.te brengen, gedragen zouden.
Heurnius, als mede met de CatechismusHet beslotene by zig houden en3
van Bouma, door een Schoolmeesterver-

LWygen.
taalt, verzoekende dat die mogten over-Dat, des verzogt zynde, wanneer4
zien , en na 't Vaderlant ter drukperser zaaken,die Kerkenraat in 't by-
gezonden werden, welk nazien aan D.zonder rakende, verhandelt wierden,
Roman bevolen is.zouden vertrek ken.

Den 11 dito verscheen hier, de SeldzameD. Hilarius verscheen van Gale hier
D. Hila

Krankbezoeker Adam Janszoon van ThielKrankbe3I dito, als mede de Krankbezoedenrius van zoekeruit Ternate, de welken gevraagt zynde,ker Godefridus CorneliiCeylon.

wie hem Krankbezoeker had gemaalt,Ook beloofde zyn Edelheit den 7 Ju-
tot antwoord gaf, de Heer Seroyen voor-ni al weer de afgodery der Chineesen uit
zitter of Opperhoofd van die Landvoog-de stad te weeren, den Tempel der Moo¬

dy) nader gevraagt zynde, wie hem on-ren te zullen ruimen, en de Moorsche

derzogt had wegens zyne bequaam-Priesters, die hy op de daad betrappen
heit, gaf tot antwoord, niemand , wiezoude, in de keten te slaan.
hem ook magt om te doopen gege¬Op dezen zelven dag wierd ook hetBesuii
ven had , gaf tot antwoord, de Heerontrent vorig, en nu overleden besluit wegens

de Doop Voorzitter van den Boogaard. Men vondde doopvaders, den 10 Augusti des voor-
vaders. goed, dat hy buiten dienst na ’t Vader-leden jaars genomen , vernieuwt, met

land gaan zou; en dus zag men, hoe diebedreiging van de overtreders te zullen
Overheden in Ternate met den wakke-straffen met afkondiging van 't Avond-
ren D. 4 Warmelo daar leefden, stellen-maal.

de in navolging van de Regeering vanDen 28 dito verscheen hier van Hoorn,
D. Har-

Batavia (gelyk ons in October des voor-met 't schip Breda, als Predikant, D.tong.
leden jaars nog bleek) KrankbezoekersHenricus Hartong.
op cigen gezag aan, zonder den Pre-Den 1 Juli quam hier in de vergaderingD. Porsc-
dikant eens te kennen, trekkende alD. Cornelius Porselius, met 't Schip O¬Fus.
wat zy maar konden, van de Kerkely-ge-rangie, van Zeeland als Predikant

ken na zich; dat in zich zelven niet wel,zonden, zynde bevorens Predikant te
nog edelmoedig was.Ommeren, in 't Classis van Thiel geweest

D. Hilarias, nu zullende na ’t Vader-Den 12 dito verscheen hier van Rot-
lant
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1650.derlyk met de Kerkelyken leefde.1649. lant vertrekken, verzogt een afschrift

Den 14 Februari was D. Brund nog D- SrundD. Hila-van den Kerkenraat wegens de zaaken in na Am-
rius na 't hier; dog stond in ’t kort na Amboinaboina.de vergadering zedert zyn aanwezen, en
lader¬ weer te vertrekken.hem rakende, voorgevallen, dat hem
land. NieuweSen 7 Maart komt hier als Latynschevolkomen toegestaan is.

atyn-Mr. voor Melchior ab Hombach, ten dienD. Roman, wierd nu, zoo lang hyD RO scheMr.
einde hier gezonden, verzoekende dierman ont met het nazien der voornoemde Maleyt-

slagen, halven door voorspraak der vergaderingsche boeken bezig was, van zyne Don-
&amp;c. daar in gesteld te werden, dat ook ge-derdags-beurt, en van Sondags twee maal

schieden zou.te prediken, verschoont.
D BakkerDen 28 dito is D. Gualterus BakkerSen 18 October verscheen hier vanDGees-
na Ma¬na Malacca beroepen, ’t geen den 4 A¬dorpius Amsterdam, met ’t Wapen van Zutfen,
l

na Banda pril goedgekeurr is.als Predikant, D. Cornelius Geesdorpius,
Da BreylSen 9 May verscheen hier D. a Breydie den 8 November na Banda, gelyk
van devan Paliacatta.toen mede op den laatstgemelden dag D Kust.Har Den 20 Juni quam ook D. Rutger Tesche

D. Te¬Hartong na Amboina door den Kerken-
tong na schema¬maker met 't Schip Malacca als Predi-raat beroepen is.
Amboina

ter hier.kant, en den 17 dito bleek, dat de MiTe dier tyd wierd ook door D. Por-
in 't Latynsche School Joannes Winkel-selius voorgestelt, ofeen vader, ofschoon-
man zig niet wel drocg, die daar overvader, in ’t beroep van zyn zoon, me-
ook bestraft wierd.de een besluitende stem had, en men is

DanieldieDen 4 Juli verzogt Daniel Caron,van oordeel geweest, dat hem die toe Caron.
ge-eenige tyd zig in de Godsgeleertheitquam.

oeffent had, dat tot een onderzoek vanDen 15 November wierden die be-
zyne bequaamheit mogt toegelaten wer-roepene by haar Edelheden goedgekeurt.
den ; dog is nog uitgesteld tot den 8of zoodanig in de vergadering ingedient,
Augusti, op welken tyd hem een examenop welke tyd ook de Krankbezoeker
preparatorium toegestaan, en ook goed-Alezander Abrabamszoon verscheen.

gekeurd is by haar Edelheden.De Voorzitter des Kerkenraats zeiLast voor
Den 8 Augustus verscheen hier ookden 22 November tegen D. Brund, datde buiten¬

de Krankbezoeker Jan Janszoon van derKerken. zy uit Amboina voortaan geen meer
Wee, en op dezen zelven dag stond menschriften na Batavia behoefden te zen- D. See-
aan den Proponent Cornelis Seenen toe,den, maar dat zy die daar zelfs nazien, nen af-

geslagen.om Predikant te werden; dog zyn Edelen na ’t Vaderland konden zenden, om
heit kon niet goedvinden, dat men hemgedrukt te werden.
Predikanr op Batavia maken zou, alzooOp den zelven dag is ook Jan Jans-'t Bevesti-
er op Batavia zoo veel Predikanten wa-gen der zoon Priserius na ’t Vaderlant verlost;

Predikan¬ ren, als ’er moesten zyn; dog zy kon-dog aan Arent Otten is het geweigert;
ten afge den hem wel toestaan te doopen; welkhoewel aan Jan Gerritssoon Blok den 13 De-
nagen.

verzoek hy den 19 September vernieuw-cember toegestaan, op welken dag de Ker-
de, en wierd hem toegezegt, dat menkenraat goed vond weer de bevestiging

der vaste Predikanten aan haar Edelheden dit zyn Edelheit weer verzoeken zou;

terwyl deze neerstige borst ondertusschente verzoeken; dog zyn Edelheit zei den
20 dito uitdrukkelyken last van de Hee- zeer droevig naliep.

D. Fie¬ren Bewindhebberen te hebben, om de Heden wierd aan D. Fierens ook toe-
rens na tPredikanten niet te bevestigen; en op de gelaten, na dat hy 9 jaaren gedient had,

ader¬zelven dag verscheen Simon de Blom, na ’t Vaderland te trekken, dat den 15
land.

Krankbezoeker vooreerst alhicr. dito door haar Edelheden goedgekeurd
15.

Den 15 dito verscheen hier van de D. Appel¬A. 1650.
A. 1650.

Classis van Walcheren D. Petrus Appel-doorn.Den 13 Januari verscheen D. Remetus
De Rin-

gius na doorn als Predikant.Ringius, als Predikant van Amsterdam,
Banda. Men vond ook heden goed, om Da-en is op den zelven dag na Banda beroe- EnD.

pen niel Caron den 30 dito te onderzoeken Lindius
hier.wegens zyne bequaamheit in de Gods-Den 17 dito verzogt D. Hilarius zynD. Hila-

Kerkelyke getuigenis, die hem is toe- geleerdheit.rius ver

trokken. Den 12 September verscheen hier vangestaan, vermits laatst van Ceylon niets,
dan eerlyk en Christelyk, van hem ge- Zeeland, met 't Hof van Zeeland, D.

Cornelius Lindius, als Predikant.schreven was, latende de zaak tusschen
D. Ro¬D. Roman maakte den 10 October be¬zyn Eerw: en de Heer Maatsuiker on-

man pre-kend, dat hy aanstaande zondag zyn eer-aangeroerd, hoewel zy aan de broede-
dikte Ma-

ste predikatie in 't Maleyts doen zou.ren van Amsterdam, zelf ook in opzicht
leyts.

Sen 14 dito deden zig groote geschil-van dit verschil, zoo veel hen mogelyk
len tusschen D. D. Porselius en Fierenswas, tot zyn voordeel schreven; alzoo
op, die al vry verre gingen, en egter isde Heer Maatsuyker daar al vry wat won-

ten



Van den GO L
1650. ten laatsten zyn afscheid en ontslag toe

gestaan; dog egter met eenige uitzon-
dering in opzigt der zelve

Or¬Den 17 dito quamen de HeerenDe Heer

Cunæu dinaris Raaden van Indiën Demmer de3
Commis

enVlamingsen Cunaeus in de vergadering,
saris Poli

de laatste als Commissaris Politycq, le
ticq.

verde in zeker geschrift van de Heeren
Zeventienen, waar by haar Ed. Ed. laft
gaven.

Om de Predikanten behoorlyk in

eere te houden.

Om overal in de vergadering Com2

missarissen te stellen.
Dat de Predikanten aan geen Ker-3

ken in ’t Vaderland, dan met ken
nis der Regeering, schryven, en
daarom al hiunne brieven, met die

der Regeering aan de Heeren Ze-
ventienen zenden zouden.

Den 24 dito verscheen hier de Krank-
bezoeker Vincent Bartholomeuszoon

Den 31 dito wierden aan D. Fieren-D. Pie

op zyn verzoek ook toegestaan zoodani-rens ver-

zoel toe-ge afschriften van Kerk-besluiten, als
gestaan hy in zyne zaak meinde noodig te heb-

ben.

Den 28 November is na Amboina be-D. Appel
roepen D. Petrus Appeldoorn, en wierddoorns

ontrent D. D. Teschemaker en Lindiu
besloten, dat die hier vooreerst den dienst
zouden waarnemen.

Den 29 December ging D. AppeldooriOnvoor-
zigtigheit geweldig aan over de wyze van alhier

de Prcdikanten te verzenden

A 165 1. A. 1651.

Den 2 Januari was 'er over dit tieren
en aangaan, als ook over zekere predika
tie van D. Appeldoorn over Pf. 3. 12 veel
mocite in den Kerkenraat , waar over

hy zig zeer slegt verdedigde, gevende
daar na zediger en zagter antwoord.

Kerk-ge Den Oud-Opperlandvoogd van In
tuigeni dien , de Heer van der Lyn, en Me¬
van zyn vrouw Livina Poleth, zyn Edclheits
Edelhcit

Gemalinne, verzogten hare Kerkely-van der

Lyn. ke getuigenis, ontrent welke mer
goed vond , die wat breeder, dan we
gewoonlyk, in opzigt van zyn Edelheits
hooge bediening, uit te breiden.

Verdre Den 6 dito bleef D. Appeldoorn egte
z2ken daar by volharden, dat hy die wyze van
van D.

beroepen en verzenden niet voor God-
Appel¬

delyk hield; maar wel die, welke dooidoorn.
loten geschiede , waar over hy nader-
hand nog veel moeite had, die ik hier
niet aanhalen zal, alzoo 't met hem veel
te verre ging, en is daar op zyne ver
zending na Amboina egter voortgegaan,
gevende hem de arschriften die hy ver-
zogt aangaande de behandeling van zyn
zaak alhier

De Krankbezoeker Jochem Pieters-sochem
Pieters- zoon den 9 dito voor de vergadering ge-

IV. DEEL.
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proponeerd hebbende, is den 16 dito 1651

na behoorlyk onderzoek, Proponent ge-zoon na
Banda.

maakt , waar van men hem zynen last
brief den 30 dito overhandigde.

Ook schynt hy dat jaar na Banda ge-
zonden te zyn, alzoo hem A. 1652 ’er
vinde

Den 6 Fcbruari verbood men de
Krankbezoekers den gemeenen zegen
Num. 6. over ’t volk uit te spreken, en
den 27 dito ook geen andre gebeden,
dan die gedrukt waren, te mogen doen

FereiraDen 6 Maart verscheen hier Joan Fe-
Krankbe¬reira, Krankbezoeker van Malacca, me
Acger.goede getuigenissen, die zig in de Gods-

geleerdheit oeffenen zou, om in de Por-
tugeesche gemeinte gebruikt te werden.
Hy was bevorens een Jesuiet, en een
Rooms Priester geweest, en tot ons o-
vergekomen, hoewel de Jesuiet Tachara
Lib. 5. cap. 4. in zyne reisbeschryving
loochend , dat zulk een afvallige onder
hen bekend was, dat egter klaar uit ver-

scheide gedrukte schriften van hem blykt.
Henrik Hartong de Joage verzogt als

Krankbezoeker na Tayouan te gaan
dog is uitgesteld.

Op heden besloot men ook weder
zyn Edelheit om ’t uitroejen, zoo van
den Chinceschen als van den Moorsen
Tempel verzoeken.

Ook wierd nu over de plaats gespro-Portugee-
ken, tot het bouwen van een Portugee-sche Kerk

te bou-sche Kerk, en wierd voor allerbest ge-
wen.

keurd zyn Edelheits thuin by de groote
Rivier, 't welke zyn Edelheit den 13 dito
goedkeurde.

Ook zeide zyn Edelheit , dat hy 't
hoofd der Chineesen belasten zou hun-
nen Tempel af te breken, en die der
Mooren zou men zelf af breken en ver-
woesten; hoewel er daar na al weer een
kink in de kabel quam.

De Heer Cuneus stelde voor, of het Krankbe-
niet onbehoorlyk was, dat ’t gebed ge-zoeker-
daan wierd voor haar Edelheden door tegen

spraak.een Krankbezoeker, die den zegen over
haar niet mogt uitspreken, waar op weer
goed gevonden is, dat ’t vorige besluit
in stand blyven, dog dat zy zeggen zou¬
de: gaat henen in de vrede en inde vree
ze des Heeren.

Den 17 April is na Tayouan beroe D. Te
schemapen D. Rutger Teschemaker.
ker naOok komt D. Porselius na dezen das
Tayouan

niet meer voor, zoo dat hy in deze D. Porse-
maand overleden is. lius dood.

Den 12 dito verscheen D. Pontanus D. Ponta¬
nus na 'tuit Amboina, diens tyd uit was, die dit

Vader¬
jaar na ’t Vaderland vertrokken is. land.

Den 22 dito quam hier D. Joannes D. Lud-

gens n¬Ludgen; als Predikant, gezonden van
TayouanClassis van Walcheren.

Den 26 dito wierd D. Ludgens na Ta¬
vouan beroepen, en den 6 Juli verscheen

hier
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1651.heden bekend, dat zy, by nader over-1651. 'thier D. Franciscus Wyngaarden, met

D. D. weging op ’t verzoek van den Kerken-Schip Orangie, en D. Daniel Brouwe-Wyn- raat niet hadden konnen goedvinden denrius, met Schiedam, beide als Predi
gaarden Chineeichen Tempel te doen af breken,kanten, en de laatste, van de Classis vanen Brou

om dat zy vreesden, dat de Chineesenwerius Rotterdam.
hier van daar vertrekken zouden.Heden beloofde de Batavische Ker-

D. De¬Stukken Den 5 November verscheen hier alskenraat aan die van Gale in een briefeen
des N. T VriesPredikant Philippus Joannides de Vries,afschrift van de Portugeesche stukkenin ’t Por- hier.

van de Classis van Walcheren.
tugees des N. T., die door den Krankbezoe¬

Den S dito verzogt D. Lentzius eenker Fereira zouden uitgeschreven wer-
afschrift van de acta zyner beroeping,den; dog van wie die overgezet waren,
als mede die van D. Bongaard, en ook

blykt niet.
al van ’t gene na Ceylon of ’t VaderlandDen 11 dito is D. Wyngaarden na Cey-D. Wyn.
over zyn Eerw. geschreven was , datgaarden lon beroepen, en den 31 dito versche-

na Cey- toegestaan wierd.nen nevens den Commissaris Politycq,
lon. Den 20 dito is D. Brouwerius na Am-D. Brou-de Heer Demmer, Ordinaris Raad , en

wersisnaboina beroepen , en ook D. Gulielmusde Heer Caesar, Extraordinaris Raad van Amboina.
Brakel als Predikant hier met de Sala-Indiën, om ’t onderzoek der bequaam D. Brakel
mander van de Classis van Amsterdam hier-heit van Martinus Frederiks in de Gods-Propo¬
verschenen.nent ge- geleerdheit by te woonen, dat in twee

worden. Den 27 dito verscheen de gansche Ker- De Tem-zittingen voleindigt, en zeer wel bevon-
kenraat in Rade van Indien, om over ’t peldtentden, dog ontrent welken egter besloten der Chi-
verwoesten van den Chineeschen Temis, dat hy vooreerst niet openbaar pro neesen

pel te spreken, en is hen toen weer toe-verboden.poneeren, en zich in ’t byzonder onder
gezegt, dat den Chineesen hunnen dui-de broederen wat oeffenen zou.
velsdienst, zoo in hunnen nieuwen Tem-En aangezien de Heer Cunaeus als Am-De Heer
pel, als elders, zou verboden werden,vassadeur na Perziën gaan zou, zoo namDemmer
dat reeds aan hunnen Capitein geschiedzyn Ed: afscheid, en de Heer DemmeiCxmmi.

saris Poli- was, gelyk den 4 December naderwierd in zyn plaats verwelkomt.
ticq- bleek.Den 9 October maakten haar Edel-

OOFDSTUK.H
ee

ZEVENDE

Java van den jare 1652 en 1653.Vervolg der zaaken van den Godsdienstop

Den 12 Februari wierd de Catechiza-En I Januari is D. de Vries na. 1652.
D. De tie, die eenige tyd nagelaten was, we-Amboina beroepen.
Vries na der vernieuwd.Den 10 dito bleek, dat toen op

Amboina.E En op de zelve tyd bleek, dat zyn E-Batavia, behalven de vaste Pre-
de lheit onlangs de Predikanten tot hetdikanten, meer andre hier gekomen wa-

bewerken van de bekeering der Chinee-ren, alzoo zy zeker geschil-schrift over
sen aangemaand had.eenige Godsgeleerde stellingen tusschen

MaleytseDen 14 Maart zie ik, dat D. Roman.D. D. Hartong en Appeldoorn in Amboi-
iensteenigen tyd Maleyts gepredikt hebbende.na voorgevallen, in deze rang onderte-
nerstelt.

’t zelve, door gebrek van Duitsche Pre-kend hadden.
dikanten, had moeten nalaten, nu ontRoman.

slag van den Duitschen dienst verzogt,Lindius.

om met het Maleyts weer te konnenTeschemoker.

voortgaan; om welkers noodzakelykheitVertrecht.Jae.
de vergadering, besloot haar EdelhedenGravius.

om een vyfde Predikant op Batavia tePhil. Joannes de Vries.
verzoeken, op dat D. Roman alleen opGulielmus Brakel.

den Maleytsen dienst zou konnen passen.Waar uit my dan blykt, dat D. D. Ver-D. D.
Ook wierd den Kerkenraat weder be-Vertrecht trecht en Gravius uit Tayouan hier on-

en Gua- ast alle bekendmakingen aan de Regee-dertusschen verschenen waren , hoewel
vius uit ring schriftelyk te doen.ik dit niet aangeteekent vinde.Tayouan

D. Lin-Den 11 dito verzogt D. Lindius eenDen 22 dito vinde ik ook, dat D. Gra-
dius hieracte ten bewys, dat hy hier vast Predi-vius reeds wettig van zyn dienst ontsla-
beroepen.

kant was, alzoo anders zyn verblyf hiergen, dog weer tot langer verblyf bewo¬
geen vasten grond had; dog de Kerken-gen was, weshalven men besloten had
raat rade zyn Eerw. maar op hare ver-zyn Eerw altoos nog voor een jaar tot
klaring het te laten berusten zonderver-dienst van deze Kerk te houden.
der de goedkeuring van haar EdelhedenDen 29 dito was D. Jochem Pieters-

te verzoeken, alzoo zy hem voor wet-zoon ook nog in Banda.
tig
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Van den G O D
A1652. tig hier beroepen Predikant hielden,

waar me zyn Eerw. toen te vrede was.
Tot verder bekeering der ChineeserMiddelen

tot bekec-oordeelde men van nooden , dat voor
ring der eerst by placcaaten alle ergernissen van ’t
Chinee toppen en speelen der zelve, en van
sen. dronkenschap, hoerery, overspel, vloe¬

ken en sweeren, nevens ’t ontheiligen
van de Sabatthen onder de Christenen.

diende weggenomen, schoolen tot on-
derwys van de Chineesche jeugt opge
richt, boeken van hunne taal uit Manil-

ha ontboden, en dat aan die winzugti-

gen Natie eenige vryheden en voorrech-
ten, om hen te meer te lokken, dien-
den toegestaan, en cenige Krankbezoe¬
kers en een Prcdikant gesteld te werden

om hunne taal te leeren , en dat men

vooral ook God om hare bekeering be

hoorde te bidden, al welke zeer prysse
lyke middelen men haar Edelheden voor-

stellen zoudc

Den 18 dito vond men goed, schoor

'er bevorens besloten was, niemand uit 't

Heidendom overkomende , te doopen,
dan die men ook kon ten Avondmaal la-

ten gaan, om egter den doop nu alleen
maar op belydenis toe te staan aan twee
Heidensche slaven van Juffrouw Maat.

zuiker, alzoo zy nog te jong waren, om
toegelaten te werden; dog men kondan
om de oudc Wet niet te breken) met

haren doop ook nog wel wat gewagt
hebben.

Den 25 dito wierd over de vorige be¬
raamde middelen ter bekeering der Chi
neesen weder gesproken, ’t ontwerp 'er
af voorgelezen, en in allen deelen goed-
gevonden , hoewel ’er eenige voorstel
len by quamen, die ik geloove dat haa

Edelheden niet zouden goedkeuren, al

zoo die niet op de reden en redclykheir
gegrond waren; maar die ik om reden
hier niet melde, om dat zy de zaal niet

al te wel begrepen hadden.
Den 15 April leverde D. Lindius de
Euangelisten en de Handelingen de4

Apostelen in ’t Portugees door Fereir-
vertaalt, aan de vergadering over, waar
voor aan Fereira 30 Ryxdaalders uit de

Diaconys-middelen vereerd zyn. Een
al te slegte vergelding voor zoo grooten
moeitc, en was 't beter geweest hem

niets, dan niet meer, daar voor te geven;
maar men zal hem naderhand over zwaar

der werk nog erger handelen.
Heden wierd ook D. Brakel na Ta-

vouan beroepen, en den 6 May goed-
gekeurd.

Ook vraagde de Commissaris Poli-
tycq , wat dan de Proponent Seener
doen zou, als D. Roman Maleyts pre-

dikte ; dog men zei, dat hy dan egter
nog werks genoeg zoo aan ’t Portugees,
als aan andre zaaken, vinden zou.

SDIENST. 43
Den 3 Juni verscheen hier uit Banda 1652.

D. Pan-D. Pantherus, die van voornemen was
therus uitna ’t Vaderland te gaan, dog hy wierd
Banda.

den 17 Juni tot den dienst der Tayouanse
Kerk beroepen, alzoo hy voor 10 jaa-
ren verbonden was ; dog hy sloeg dit
af

Den 10 dito bood D. Teschemaker aan Portugee-
een Portugeesche Catechizatie onder de sche Ca-

techisatie.Inlanders aan de West-zyde te houden
dat geprezen wierd

D. PanDen 24 dito is D. Pantheras weder
therus.met goedvinden van zyn Edelheit, n.

Tayouan beroepen, waar op hy verklaar-
de nog wel een jaar op Batavia te wil-
len blyven , dog niet genegen te zyn.
om na Tayouan te gaan, waar over veel
moeselykheden voorvielen ontrent wel

ke haar Edelheden den 15 Juli zeiden, die
zaak van D. Pantherus by gemeen over
leg te willen behandelen, om den Ker-

kenraat niet het allerminsten in haar
rechten te verkorten. Hier op is zyn Geschorst

dienst.Eerw. nader verzogt, om, of de Kerk in
van Formosa, of die van Amboina (alzoo
hy nog s jaaren verbonden was) te die-

nen, het welk beide by hem geweigert,
en waar op hy den 25 Juli vooreerst van
zyn dienst afgezet is, met voornemen,
om , na bekomen berigt van andere Ker-

ken, en by zyne volherding, hem ge-
heel af te zetten.

D. Joanies Bakker verscheen den 2 D. Bakken
Augusti ook als Predikant met 't Schiphier.
den Olifant, van de Classis van Amster-
dam.

PantherusMen zettede Pantherus niet alleen af
vryman.maar het wierd by haar Edelheden ook

zoodanig goedgekeurd, dat hy zynen
tyd dan buiten dienst en soldye als bor-
ger zou moeten uitdienen , om met 't
verband der Heeren niet te spotten, ter
tyd toe hy tot inkeer komen mogt.

De Rector van 't Latynsche school.
Melchior ab Hambach, den 8 Juli al van

't Avondmaal afgehouden, en van zyn
bediening afgezet, maakte het hoe lan-
ger hoe slegter, zoo dat hy den 23 dito
weer afgehouden wierd.

Den 26 dito wierd D. Daminicis Win¬ D. Win

fsemius nasemius, onlangs met ’t Wapen van Zee
Ceylon.land hier als Predikant , van de Classis

van Walcheren gekomen, na Ceylon
beroepen; ook verscheen toen de Krank-
bezoeker Antoni Kien.

Den 7 October quam hier de Krank-
bezoeker Alezander Rossenraad uit Ter-
nate, die daar volgens alhier verkregen
last van D. D. Candidius en Rogerius ge-
doopt had.

Men las ook een brief van D. Har-
tong, waar uit bleek, dat D. Appeldoorn
vooreerst afgezet was. En D. Tiberius D. Rave-
Ravestein (diens weezen op Batavia qua-sten
men) scheen op de reize overleden te sbbd¬

zyn. DenF2
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van Batavia overeen; waar op men denDen 14 October beloofde men D.
26 besloot hem volslagen af te zetten;Bakker, op Mauritius te plaatzen. Ook
dog nog eens, eer men hem dit aanzeide,quamen heden slegte gerugten van D
een proef te nemen, of hy nog niet zouWinsemius in, waar over men hem op-
te bewegen zyn. Men stelde hem darontbieden zou, alzoo ’t waaragtig, en
wecr voor schuld te bekennen, en hetzyn gedrag op zyn reize na Ceylon, zeer
beroep, dat op hem lag, aan te nemen;slegt bevonden wierd.
dog hy weigerde beide die zaaken, waarDen 21 October verscheen hier D. Ap-
op hy volkomen van zyn dienst afgezetpeldoorn, buiten dienst, uit Amboina.
is, door de gansche Kerkenraat, die nogD. Pantberus klaagde zeer over de har-
door D. Happartius, uit Tayouan ver-handelingen van den Kerkenraat, enas
sterkt was.vooral over D. Lindius, en onder de Le-

dematen liepen ’er, ’t zy waar’t zy on-
A. 1653.waar, al mede diergelyke gerugten, dat

Den 4 Januari eischte zyn Edelheit demen wreed, nydig, en op een wyze van
Heer Reinierszoon van den Kerkenraageweld met hem gehandelt had. Hy
het oordeel der naburige Kerken overbeschuldigde ook D. Ringius in Banda
D. Pantherus. Doch, alzoo dezelve zigals een man, die al 't Kerkelyke maar
hier over bezwaard vond, wilde zy dijaan den Landvoogd daar overgaf-
zocken af te wyzen; dog zyn EdelheitDen 4 November gaf men D. Bakker
hield aan, en ontbood den geheelen Kerlast, om op de Rheede te prediken; dog
kenraat, of eenige hunner afgezondenen,den 19 dito wierd hy na Mauritius be¬
in Rade van Indien, om op heden ’t be-roepen, om daar eenige kinderen te doo¬
sluit harer Edelheden over D. Pantheruspen, en dan na Ceylon te gaan, en om
zaak, en meer andre van dien aard, aan(niet tegenstaande de hooge nood van Am-
te hooren; dog de Kerkenraat gaf aanboina) daar te blyven, indien ’er nieuwe
hare afgezondene leden last, om uit ha-voorvallen van Winsemius mogten zyn.
ren naam, en uit die van alle andre Indi-De Heer Verstegen, zullende na ’t Va¬
sche Kerken, tegen haar Edelheden, zooderland vertrekken , verzogt dat zyn
t noodig zyn mogt, te zeggen, dat zyKerk-getuigenis, alzoo by Extraordinaar

geenzins genegen waren, zig aan de or-Raad was, wat breeder, dan wel ge-
dre der Heeren en Meesters wegens hetwoonelyk, mogt werden uitgebreid; dog
opperbestier der Regeering over Kerkc-de Kerkenraat gaf zyn Ed. en zyn Ge
lyke leden en zaaken, A. 1650 in Sep-malin een gewoonlyke getuigenis.
tember overgeschreven, te onderwerpen,Op heden wierd ook de Krankbe-

en dat zy besloten hadden dan liever bui-zoeker Jan Janszoon gelast na Ternate
ten dienst na ’t Vaderland te gaan.te vertrekken ; van waar de Krankbe-

Ook wierd hen belast te zeggen, datzoeker Cornelis Jacobszoon Reveld te rug
de Kerkenraat verzogt verschoond tequam, klagende zeer sterk over de god¬
werden, om ’t oordeel der naburige Ker-loosheden van N. Keerdekoe, Opperhoofd
ken aan haar Edelheden over te geven.op Tsjamsjjeuw, daar hy ook gelegen
alzoo dit geheel en al een Kerkelykehad.

zaak was , waar van zy niet gehoudenDe Heer Commissaris Demmer, zul-
was haar Edelheden eenige opening telende na ’t Vaderland vertrekken, ver-
doen, behalven dat zy ook geen magtzogt Kerkelyke getuigenis voor zig, en
over papieren van andre Kerken had;zyne Gemalin, en nam nu zyn afscheid
dog zoo ’er haar Edelheden egter opvan deze vergadering
stonden, dan zou men haar EdelhedenDen 23 dito wierd weder over de zaak
een afschrift daar uit zoo verre Pantherivan D. Pantherus gesproken, en hem
zaak raakte, geven; maar met betuiginggeraden, alzoo ’er nu schryvens van de
vooraf, dat men dit, gedwongen dede.Buiten-Kerken gekomen was, zyn be
en met verzoek, dat ook haar Edelhe-roep dog aan te nemen. Hy zei vlak uit.
den dit wilden in hare handelingen aanniet meer te willen zwerven, maar we
teekenen.op Batavia, of op de Rheede, Duitsch,

Den 6 dito verscheen de Heer Hart-De Heerof Maleytsch te willen prediken, hy
Hartsinksink, hier als Commissaris Policq, en opwüde ook niet de minste schuld beken-
Commis¬den zelven dag stond D. Pantherus-nen; maar bad God, dat hy ’t hen, die saris Poli

voor het laatst binnen; dog wierd, al-ticqhem dit aandeden, wilde vergeven, ver-
zoo men niets op hem winnen kon, toen Pantheruszoekende alleen maar schriftelyk te mo
eerst regt afgezet, en hem de acte van nu eerstgen weten, wat voldoening zy eischten,

Tegert.den 26 December voorgelezen, en eendat hem geweigert is.
afschrift 'er van gegeven.Ondertusschen quam 't schryven der

Men belastte nu den Kerkenraat ook BepalingKerken van Formosa, Malacca, Ceylon
van hetvoortaan alle aankomende en afgaandten Choromandel, in ’t wezen der zake
Kerkelyk

brieven in de tegenwoordigheit van den reg.met het gevoelen van den Kerkenraat
Ceyt.
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45Van den GODSDIENST.
1653.den Kerkenraat eerst meer voldoening te1653. Commissaris Politicq te openen en te le¬

geven, en dit tot aanstaande donderdagzen, en dat zy ook hare brieven, die zy
te overwegen.na ’t Vaderland aan deze of gene Ker-

Den 10 dito verzogt D. Pantherus we-ken zonden, geopend aan haar Edelhe-
der ten Avondmaal toegelaten te wor-den zouden moeten overleveren , om
den, en bood zig aan om na Tayouaneerst van haar gelezen, en dan verzon-
te gaan, op t eerste zei men hem, dat hetden te werden, waar op de vergadering
nog te vroeg was, om daar van te spreken;goed vond, ’t zitten van een Politicquen
en op het tweede , dat die aanbiedingCommissaris als een last, te dulden; dog
van geen voldoening aan den Kerkenraatoordeelden dat men ’t openen en lezen
was.der brieven van de vergadering, als een

Den 12 May vond men goed de For-De For-ongegronde zaak, niet behoorde te ver-
mulieren der gebeden , 't geloof, de mulierengen; en dat men derhalven haar Edel-

in ’t Por-
thien geboden, &amp;c. te laten overzien ingees enheden maar een korte brief, rakende de

't Maleyts door D. Roman, en in ’t Por-Maleytsondragelyke ordre der Heeren ontrent
tugees door D. D. Teschemaker, Lindius,dit stuk, geopend ter hand stellen zou.
en den Krankbezoeker Fereira.De Kerk van Malacca verzogt hetPortugee-

sche Cate Den 30 dito quam hier van Mauritius D. Bakketfdrukken van een Portugeeschen Cate-
chismus na For¬weder D. Bakker, die 'er 12 kindererchismus

mosa
Verdre Den 20 dito betuigde D. Pantherus gedoopt, en 22 Ledematen gelaten had

handelin openbaar by een ingelevert geschrift, waar op zyn Eerw: na Formosa beroe-
gen mef

pen wierd, alwaar men had goedgequalyk afgezet te zyn, beroepende zich
D. Pan-

vonden 6 Predikanten te houden , datop de Kerken van ’t Vaderland, welktherus.

by haar Edelheden den 29 May goedge-appel, of beroeping men aangenomen
keurd washeeft, om dat nevens de verdre papieren

over hem derwaards af te zenden. Ook Den 28 Julius verzogt de Krankbe¬
verzogt zy van haar Edelheden verder zoeker Fereira Proponent te werden;

dog wierd uitgesteld.tegen zyne stoutheden gedekt te wer-
den , en dat hem ook ’t zitten in der Op den zelven dag vond men ook goed
Predikanten gestoelte mogt werden ver- een kind van den Heer van der Keer, op

zyn verzoek, alzoo het niet te handtee-boden, dat de Heer Hartsink aannam te

bezorgen. ren was, in ’t byzonder te doopen.
Catechi- Den 4 Augusti vernieuwde Fereira zyn Fereira’sMen vond nu ook goed, om weder een

zatie. verzock, mits dat nog tweemaal in 't verzoekPortugeesche en een Maleytsche Cate
Lege¬byzonder proponeeren zou.chizatie aan te stellen; en bessoot men
staan.

Den 22 September over de onorden-den 3 Februari wegens verscheide missta-
telykheit, van ’t opstaan der gemeintegen in de Euangelien, in ’t Portugees
by ’t komen en uitgaan van zyn Edel-overgezet, dat aan ider Predikant , die
heit, de Raaden en hunne vrouwen intaal verstaande , daar van een afschrift

de Kerk, vooral by de bediening van 'tzou werden gegeven, om metter tyd dit
Avondmaal, gehandelt zynde, vond menwerk volmaakt, en zonder feylen te
goed zyn Edelheit hier over te spreken,hebben.

en te verzoeken , dat hy dit door zynDen 7 Maart is D. Gisbertus Happar-D. Hap¬
eigen aanzien geliefde tegen te gaan, datpartius na tius weer na Tayouan beroepen.

Tayouan. ny den 25 dito zeide in bedenken te zul-Den 10 verscheen hier D. Appeldoorn.
D. Appel¬ len nemen, ’t gene ik geloove, dat zynedoor de Hooge Regecring van Indien
doorns

opvolgers nu nog doen, alzoo ’er zedertvan zyne afzetting voor een tyd onthe-zaak.
geen verandering ingekomen, en menven, en weder aangesteld; dog alzoo hy
nog gewoon is op te staan, als zyn E-nu verzogt ten Avondmaal te gaan, en
delheit in de Kerk komt, dat een zeermet den voorzitter weer in hooge woor-
aanstootelyke en ontstichtelyke gewoon-den raakte, is hy tot de naaste vergade
te is.ring van den 31 dito uitgestelt ; dog toen

Men ontzag zig in deze tyd niet tot Predikan-scheide hy weer onverrigter zake, en
schimp der Predikanten te zeggen, dat tengeenvol dreigementen tegen de broeders, ge Dienaars
zy, zoo wel als andren Dienaars van de E der E.lyk hy ook den 3 April een schrift t'hun-

Maat.Maatschappy waren; dog behalven datnen laste by haar Edelheden inleverde,
men dat alomme tegensprak, vond men schappydog dit wierd hem weer gegeven, en
ook goed deze en gene Heeren, die dathy afgewezen. mede zeiden, daar over te onderrichten,

D. Pan- D. Pantherus, heden ook wegens zyn
en by openbare predikatien zelf de ge

therus afhouding van ’t Avondmaal, en of die,
meinte een netter berigt daar af te geven.za2k. nu hy afgezet was, nog langer duren Waar nevens men ook besloot aan de

moest, sprekende, quam eindelyk daar Heeren Bewindhebberen te verzoeken,
toe, dat hy 't beroep nu wel aannemen om die laster-naam van hen weg te ne-wilde. Men zei hem, dat het nu te

men, als ook om de Predikanten hier te
be¬verre gekomen was; dog men rade hem F 3
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bevestigen. Zy oordeelden, dat men in
Indiën aan haar Eerw geen andre naam

kon nog behoorde te geven, dan zy in
’t Vaderland by de Oppergebieders droe
gen, die hen geen Dienaars der Maat.
schappy, nog Dienaars der Heeren Staa-

ten; maar Dienaars Jezu Christi, en
Dienaars der gemeinte noemden.

Men vond heden ook goed van stoel

af te kondigen, dat geen doopvaders &amp;c
zouden werden toegelaten, die vreemd
van onze belydenis, en van ’t gehoor van

Gods Woord, of die van een ergerlyk
of opsprakelyk leven waren.

Den 25 dito leverde D. Appeldoorn een
opstel aan den Kerkenraat in, 't welk,
schoon’t in allen deelen niet voldoende

was, egter aangenomen, en waar op de
verzoening getroffen, en hy ten Avond
maal weer toegelaten wierd , ook ver-

zogt hy weer in 't gestoelte te zitten
dat men zei hem noit verboden was, en

nog niet verboden wierd.
Den 29 dito had D. Pantherus zyn E-

delheits bemiddeling verzogt, om weer
hersteld, en hier op de Rheede, of in
den Maleytschen dienst gebruikt te wer-

den, en verzogt nu ook aan den Ker-
kenraat verzoening in liefde over alles,
herstelling in zyn dienst, toelating tot
het Avondmaal, en hare voorspraak by
zyn Edelheit.

Men stelde hem eenige zaaken voor
waar in hy den Kerkenraat genoegen gaf,
wierd daar op ten Avondmaal niet alleen
weer toegelaten, maar ook volkomen in

zyn dienst hersteld, en een afschrift van
al ’t beslotene aan hem toegestaan.

Den 13 October verzogt ook D. Ap-
peldoorn acte van zyne verzoening met

den Kerkenraat, en hare tusschenspraak
by zyn Edelheit tot vernietiging van zy-
ne afzetting in Amboina, al 't welke
hem toegestaan wierd; hoewel hy den
16, 23 en 27 dito al weer opschudding
en moeite maakte.

Den 27 dito verscheen hier als Predi-
kant D. Fredericus Frontenius van de Clas-
sis van Amsterdam,

Ook verzogt D. Pantherus hier te pre-
diken, dog dit wierd hem van haar E-

delheden schriftelyk verboden, ter tyd
hy verklaard zou hebben, of hy zich be¬
roepelyk stelde.

Den 5 November verscheen hier van
de Classis van Walcheren, D. Jacobus
Rogerius, als Predikant, die toen ook na
Amboina beroepen is, en is hem ook
voorgehouden de nieuwe ordre der Hee-
ren Bewindhebberen, rakende de beroe¬
ping der Predikanten, die geheel na 't
believen der Overigheit geschieden zou-
de, waar over nu van die broederen, die
zeiden, dat liever buiten dienst na ’t Va

derland wilden gaan, niet een woord

HE ZAAKEN
9meer gerept wierd ; dat zeer lafhartig

was, alzoo ’er nog andere middelen wa-
ren, om op een zedige wyze dit recht,
dat hen de Heeren Bewindhebberen niet
bevoegd waren af te nemen, staande te
houden, ter tyd toe dat zy dit met de
Kerken in ’t Vaderland eens waren, aan-

gezien zig de Regeering van Indien op
de gronden, waar op men de Predikan-
ten bevorens altyd aangenomen, en op
de instructie, die men hen mede gegeven
had, niet meer aanmatigen kon, dan de

Regeering in 't Vaderland zich in dit
stuk aanmatigde. Zoo dat dit aan deAanmer-

cenc zyde een onbetamelyke dwang van king daar

de Overheit, en aan de andre zyde een over
groote lafhertigheit van de Kerkenraat
van Batavia was, die dit regt, dat niet
het hare, maar van de algemeine Kerk

van Indien was, niet kon nog mogt over-
geven, en zoo maar stil laten zakken,
voor en al eer zy daar over aan alle de

Indische Kerken, welker gemein recht
dit was, geschreven, en haar goedvin-
den daar op gehoord had, tot welke tyd
toe zy ten minsten met veel grond haar
Edelheden hadden konnen om uitstel
verzoeken.

Ik weet zeer wel, dat het de bui-
ten-Predikanten, en ook die van Bata-
via, niet alle even gelegen komt, om

zoo ten eersten (daar men hun aanstonds

mede dreigt, en dat een zeer groot ge-
veld is, als ’t zoo ongegrond geschied

na ’t Vaderland te gaan; maar eg-
er moesten die van Batavia eerst aan

de zelve daar over geschreven hebben,
en dan hadden zy voldaan gehad, daar
zy nu op zich zelven een beschuldi-

ging geladen hadden, van iets van
het uiterste gewigt, buiten hare magt,
en buiten last van de andre Kerken van

Indiën, die ’er zoo veel als zy over te
zeggen hadden, maar overgegeven te
hebben.

Men vorderde ook D. Rogerius af,
om zekere acte, hier af opgesteld, te
onderteekenen, dat hy al mede niet be-
hoefde gedaan te hebben, zoo hy zyn
recht verstaan, en met zedigheit ver-
zogt had daar af zoo lang bevryd te
zyn, tot dat hy daar over aan alle de
andre Kerken geschreven had, alzoo
dit geen zaak was, die van hem alleen
afhing ; of waar ontrent hy zich zel-
ven afzonderlyk verklaren mogt; maar
wat zou een enkel man, die eerst uit
het Vaderland quam, en van alles on-
kundig was, hier tegen doen, daar de
Batavische Broederen, die te zamen een
lichaam van een groot gewigt uitmaak-
ten, zich, toen het ’er op aanquam
niet in het allerminste dorsten tegen-
stellen: want zoo een enkel man zou-

den haar Edelheden ten eersten weer
12



Van den GO D
1653. na ’t Vaderland gezonden, dat zoo ge

makkelyk met een heele Kerkenraac

niet gegaan zou hebben, gelyk dat
door zommige voorbeelden is geleert.

Ik moet 'er egter byvoegen, dat, als

men den grond van het werk inziet, al-
les , wat dog die van Batavia mogten
gedaan hebben , wel zou hebben kon-
nen dienen , om hen voor de wereld,
als mannen die hun recht verstonden,
en die dat op een zedige wyze, zoo verre
als ’t mogelyk was, zogten te verdedigen,
te regtveerdigen, en wel vooreen tyd, dog
egter in zooverre niet zou hebben konnen

helpen , om hen van ’t gehoorzamen
van die ordre der Bewindhebberen ge-
heel te bevryden, alzoo haar Edelheden

die ordre ontfangen hebbende van hare
Heeren en Meesters, daar van niet kon-

den , nog mogten afstappen , zoo dat
men eindelyk wel ziet, dat al het tegen-
spartelen van alle de Kerken van Indien,

al quamen zy schoon alle hier in over
een, dog niets helpen kon, zoo de al
gemeine Kerken, ofte de Classen en Sy-
noden by haar Hoogmogende niet wis-
ten uit te werken, dat de Kerken, in In-
diën zoo wel, als die in ’t Vaderland in

haar regt, en op dien zelven voet gehand-
naaft mogten werden, en dat uit krag-
te van dien ook aan de Bewindhebbers

verboden wierd, zulken onbetamelyken
last aan haar Edelheden ontrent dit stuk

te geven; Een last, die daarom te on-
billyker is, om dat de Overheden in In-
diën zoo wel niet, als de Predikanten.

in staat zyn, om over de nood van deze

of gene Kerken, en nog minder om o-
ver de meerder bequaamheit van dezen,
dan van genen Predikant , die men na

deze of gene Kerk beroepen zal, teoor-
deelen. Behalven dat men ook door
deze wyze van doen metter tyd het gansch
Kerkelyk vat wel den bodem kan laten
inssaan; want gelyk men nu heden dit
met geweld in Indien (daar men het on-

mogelyk niet beletten kon) doorgedron-
gen heeft, om dat het in ’t Vaderland

door de Kerkelyken of niet belet is, of
wel mogelyk niet heeft konnen belet
werden, zoo kan men in de volgende tyd
al meer andre zaaken door geweld na zig
laten trekken, die namaals niet te her-

doen, en voor de Kerk wel doodelyk zou-
den konnen zyn.

Ondertusschen moet men zeggen, dat
het voor wakkere Dienaren Jesu Christi

in Indien zeer hard valt, zoodanig hun-
nen dienst te moeten waarnemen, daar

hen de Overigheit met geweld dwingt,
om dingen te doen, die tegen hun ge-
moed stryden, en die in de eerste tyden
van ’t oprechten der Maatschappy noit
zoo geweest zyn, maar die zy onbevoegd,
en zeer onregtveerdig zig aangematigt
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heeft, ontnemende de Kerkelyken in In-
diën een recht, dat zy wisten hen zoo
wel, als de Kerkelyken in 't Vaderland,
toe te komen. Een onbillykheit, die in
geen Overheden behoord te vallen, die

veten, wat van het recht van onze Kerk,
en hoe hard en onbillyk het is, aan een
ander ’t ontnemen , ’t geen men weet,
dat hem deugdelyk volgens de eerste
gronden van onzen Staat toekomt.

Ik zou daar nog veel meer van kon-
nen spreken; maar, dewyl ik dog wete,
m wat redenen dit alles niet helpen kan,
zoo lang 'er geen andre middelen werden
aangewend , die tot herstelling van dit
werk hope zouden konnen geven; zoo
scheide ik 'er af, dit ’er nog by voegen-
de, dat ik geloove, dat, zoo alle de Pre-
dikanten van Indien zoo veel geld had-
den, dat zy konden bestaan, en in staat

waren, om in ’t Vaderland te leven, zy
zich aan dien last der Heeren Bewind-

nebberen zeer weinig zouden laten ge-
legen leggen, en dat zy dan veel liever
zouden na ’t Vaderland buiten dienst ver-

trekken, als zich zoo, tegen hun gemoed
aan, te laten dwingen, dat nu de nood
en gebrek van penningen de meesten be-
let te konnen doen.

D. Pantherus verzogt op dezen zelven Nieuwe
moeitedag (te weten den 5 November) een
met D.korte acte van verzoening met den Ker-
Panthe-

kenraat, waar in niets tot nadeel van zynrus.

eere komen zou ; dog den Kerkenraat
wülde hem geen andre geven, dan die
van den 29 September; waar over hy
weer veel beweging begon te maken,
verklarende die gansche getroffen ver-
zoening van gener weerde, alzoo de zel-

ve, na zyne gedagten, dan maar op een
valsche grond geschied was.

Den 10 dito verscheen hier uit Am-D. Har-
boina D. Hartong, doende een zeer sleg- tong uit
te opening van den staat dier Kerk. Ook Ambona
wierden hier nu Philip de Bruin, en Claas
vis, Krankbezoekers gemaakt.

Nu was Ferreira tot het onderzoek Ferreiras
wegens zyne bequaamheit in de Gods- verzoek.
geleertheit klaar, dies verzogt hy, dat
nen maar tyd beramen zou, die den 24
dito op den 3. maandag in Januari ge¬
steld wierd.

D. Pantherus gevoeld hebbende, dat D. pan
hy zich de laatste maal weer aan de grond therus.
gearbeid had , veinsde van al dat voor-
oevallene de in vergadering niets te weten,
dies men best oordeelde hem nog eens te
vragen, of hy zich beroepelyk stelde of
niet, waar op hy den 24 dito zei, dat
zy hem maar geliefden te beroepen, en
dat hy zig gevoegelyk aanstellen zou,
verzoekende alleen van Amboins en Ban-

da bevryd te zyn; dog men gaf hem
nog 14 dagen uitstel om zig te bera-
den.

Den

1653.
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stelde, of niet: dog hy wilde zig daarDen 1 December besloot men over1653.
over niet verklaren.ettelyke zaaken van belang, en onder

Den 21 ontboden zy hem. Hy zondandre over de eerbied, die men in de
cen Krankbezoeker, dien zy niet hoorenKerk hier aan Overheden doen moest,

te schryven, en te verzoeken, dat men wilden, besloten derhalven hem, om ’er
t weeren daar van wilde bewerken. af te zyn, dit nog eens door den voor-

zitter, schryver, en een Ouderling teDen 15 dito zei D. Roman, dat hy deDe Cate
Catechismus in 't Maleyts vertaalt, en doen afvragen, en zoo by niet klaar uit,chismus

in 't Ma¬ nevens alle de Formulieren overgezet ja wilde zeggen, dat men hem dan zou
leyts. had, en dat men die aan de Kerken om bekend maken, dat zyn afzetting van

den 26 December 1652 stand zou gry-de Oost zenden zou, om ’er haar oor-
deel over te hooren, en ze dan te laten pen, waar af een zeer breede acte opge-

steld is.drukken. Ook zou men tot het naaste

jaar wagten met de vraagboekjens in 't Den 29 zei hy eindelyk met veel spar¬
Maleyts en Portugees by 't Catechizeeren telingen, dat hy zich beroepelyk stelde,

dog met zoo veel bepalingen, dat hetgebruikt, te laten drukken, en ten dien
alles weer op niet uit liep.einde na ’t Vaderland te zenden.

De HeerDe Heer Dirk Steur wierd in dit jaarDen 18 dito verscheen hier met ’t SchipD. Dap
Steur

perus Commissaris Politicq in de Heer Hart-Orangie D. Abrabamus Dapperus, als
Commis-

sink's plaatsPredikant van ’t Classis van Walcheren. saris Poli-
Te dezer tyd was 'er ook een groot tycq.Ook deed D. Pantherus weer een me-D. Pan

therus geschil tusschen D. D. Appeldoorn en Har-D. Appel¬nigte van verzoeken , en voorstellen;
doorn.tong, die tegen malkandren in proces ge-dog de vergadering, al dat talmen moe-

treden waren.de, vraagde alleen, of hy zich, zonder
eenige bepaling te maken, beroepelyk

OOFD-STUK.ACHSTE H

Vervolg der zaaken van den Godsdienst Java van den jare 1654 tot 1655.ot

zouden gekreund, en, volgens haar geEn I Januari verzogten de Pre-A 1654.
woonte, met hun besluit maar voortgedikanten van Batavia te mogenBesluit

over t weten, of haar Edelheden, in varen hebben; dat egter wel cen andre
verzen- gevolge het schryven der Hee- ploy had konnen krygen, als alle de Pre-
den der

dikanten van Indien eenparig geweestPredikan- ren rynen van September A. 1650, we¬
gens ’t beroepen en verzenden der Pre- waren.ten.

D. Pan¬dikanten, zig meenden te gedragen, in- Den 9 dito wil D. Pantherus zig nog
ierus.

dien ja, dat dan de Predikanten in Rade niet onderwerpen aan ’t voorstel des Ker-
van Indien verschynen zouden , om te kenraats, verzogt den 19 afschriften van
verzoeken, dat men het laatste schryvens verscheide zaken, hem betreffende, die
der Heeren op hun schryvens A. 1653 hem zyn toegestaan, terwyl men hem
eerst geliefde af te wagten, en zoo men nu niet anders, dan als een afgezet Pre-

diktant, aanmerktehen dit niet geliefde toe te staan , dat
DGra.dan ider Predikant in Rade van Indien D. Gravius, drie jaaren boven zyn ver-

vius na t
zou konnen verklaren zich in gemoede band gebleven hebbende, versogt na

Vader¬
aan die ordre niet te konnen onderwer Vaderland te vertrekken. Men porde land.

pen, en veel liever genegen te zyn, bui- hem aan tot langer verblyf, dog alzoo
ten dienst na ’t Vaderland te vertrekken, by zyn verzoek volharde, is zyn Eerw
dog dat men daar niet toe komen zou, bedankt, zullende tot zyn vertrek toe in
voor dat men het antwoord hier op van zyne weerdigheid als een lid blyven zit-
haar Edelheden had. ten, en stemmen tot den 4 Februari, wan-

Dit scheen wel een hartige daad van neer hy afscheid nam.

de Batavische Predikanten, maar het was Ondertusschen scheen het nu weer zoo
egter de regte weg niet, om voordeel te by haar Edelheden te leggen, dat voor-
doen, zy moesten daar over eerst aan al taan aan den Kerkenraat, gelyk bevo¬
le de Kerken van Indien geschreven, en rens, het noemen van een Predikant, en
als het die met hen eens waren, dan zig aan haar Edelheden het goedkeuren zou

eenparig hebben verklaart : want zig al- staan ; dog indien 'er geschil over de
leen daar voor bloot te stellen, kon niet Predikant zelf quam , dan zouden haar
helpen, alzoo, schoon zy al na ’t Vader Edelheden zig aan de Extracten van A.

1650 in September, en 1653 den 30 A-land vertrokken, ’er dan andre konden
zyn, die dan zouden willen gehoor- pril , houden; dog wilden haar Edelhe-
zaamen, in hoedanigen geval haar den daar van geen schriftelyke verklaring
Edelheden zig aan hun vertrek niet eens doen.

Den
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Van den GO D
Den 29 dito droeg men haar Edelhe-

den de nood dezer Kerk om een ander

Predikant, en ssoegen ten dien einde ook
haar Edelheden D. Cruyf op Tayouan,
D. Bakker op Malacca, en D. Frontenius

Voor.

Den 5 Februari wierd D. Appeldoorn
afgezet, waar by nog verscheide andere
aanmerkingen quamen , die ik voorby
gae: Ook was het pleidoy tusschen hem
en D. Hartong by halveering van kolten
uitgewezen.

Ook had D. Roman den 2 dito al over¬

gelevert de voorwaarden, op welke de
Predikanten genegen waren in hare dien-
sten te blyven volharden, waar op zyn
Edelheit antwoorde, dat zy zich hiel-

den aan ’t Extract, bevorens door den

Kerkenraat overgeleverd , verzoekende
de naamen der Predikanten te weten, die

gezind waren aanstaande jaar te vertrek-
ken, om dan aan de Heeren 17nen om

nieuwe te schryven.
Den 9 dito bleek, dat Joan Ferreira

nu’t N. T. in 't Portugeesch vertaald
had, dat door taalkundige zou nagezien
werden, en zou hy, volgens besluit van
den 9 Maart, den 17. onderzogt werden
als Proponent.

D.D. Appeldoorn en Hartong waren
beide gevonnist, om zonder soldy na 't
Vaderland te moeten vertrckken.

Ook verscheen met het schip Dordrecht
D. Robbertus van Sassen als Predikant.

Den 16 Maart werden de Heeren Ver-

burg, en van den Boogaard Extraordina-

ris Raaden, den Fiscaal, Baillu, en ge-

heimschryver Willeboords van haar Edel-
heden afgezonden, om ’t onderzoek van

Ferreira by te woonen ; van welke ’er
den Kerkenraat, volgens gewoonte, maar

2 verzogt. Ook zou men morgen na-
der spreken, over een hooge Kerkelyke
vergadering op Batavia op te richten, en
een vertoog op ’t beroepen en verzenden
der Predikanten na de Kerkelyke wyze

maken, om dat aan zyn Edelheit over
te leveren.

Den 17 dito was zyn Edelheit wat
misnoegd over de bepaling der Gecom-
mitteerden, of gevolmagtigden by haar E-
delheden te zenden. Ook wagte men de
zelve wel 1; uur na den bestemden tyd,
vanneer men voort ging met het onder-

zoek van Joan Ferreira d'Almeyda, die
eerst proponeerde, en meer als 3 uuren

onderzogt en zeer bequaam bevonden
zynde , Proponent gemaakt is, onder
die voorwaarden , dat hy nog een jaar
lang zyne predikatien, eer hy die open-
paar zou doen, aan den voorzitter moest

vertoonen, en dat altyd een van de broe-
deren, wanneer hy predikte, in de Por-
tugeesche Kerk zou moeten tegenwoor-

dig zyn. Ook moest hy de Nederland-

SDIENST. 49
sche belydenis, Heydelbergse Catechis- A 1654
mus, en de verklaaring over eenige ge-
loofs-stukken, in ’t Nationaal Synodus
van Dordrecht gesteld, ondertekenen,
van alle welke een byzondre acte gemaakt
is.

Den 19 dito maakte zyn Edelheit den Door
haar E-Kerkenraat bekend, dat het tegenspre
delhedenken van het getal der Leden van de Re¬
erworgeering, om dat onderzoek by te woo¬
en.

nen, by die Gecommitteerde Heeren als
een kleinagting opgenomen, en daarom
door hen verzogt was daar van verschoont
te zyn, ook zouden haar Edelheden too-
nen, dat hen die kleinagting ter herten

ging, en dat zy dit gedaan onderzoek
oor ongedaan en van geen weerden hiel-

den, niet willende, dat eenig Predikant

fProponent buiten hunne kennis, en

zonder dat zy daar over gestaan hadden,
zou aangesteld werden.

Aanmer-Den 23 dito verzogt D. Ferreira ge-
king daartuigenis van zyn onderzoek , dat hen
ver

toegestaan is, na dat hy voornoemde ac
te zou onderteekend hebben.

Ook oordeelde de Kerkenraat Gbe¬
houdens de achting harer Edelheden) dit

vernietigen van dit onderzoek van D.
Ferreira ongegrond, alzoo by alle regt-
zinnige Godsgeleerden ’t oordeel over
een onderzoek alleen den Kerkelyken
toekomt, gelyk dat te zien was uit de
last-brieven van de Classen in ’t Vader-

land, aan Proponenten verleend. Ook
had den Kerkenraat met beleefdheit het

besnoejen van ’t groot getal der gecom-
mitteerden maar alleen verzogt, zonder
gedagten te hebben van zich daar tegen
te zetten, gelyk men ook 1; uur na hen

gewagt had.

Den 30 dito bleek, dat de SchipperSchipper,

die opvan ’t Schip ’t Lam (volgens getuigenis
1van den Boekhouder en Krankbezoeker
preekt.zig onderwonden had tweemaal te pre

diken, waar over hy zou aangesproken
werden.

Op den zelven dag verscheen hier D D. De

Eeonar-Abraham de Leonardis , als Predikant
dis hier.met 't Schip Breda, van de Classis var

Hoorn.

D. Pan-Ook quam ’er heden een brier aan D.
therus naPantherus; dog hy was al na ’t Vader-
’t Vader¬land
land.

De Heer Verburg, gewezen Land Gedagten
van devoogd van Tayouan, zonder Kerkge
Heertuigenis verschenen, tragte egter ten A
Verburgvondmaal te gaan; dog wierd verzogt
ver zyne

ot nader schryvens over zyn EdelheitKerk-ge-
tuigenie.uit Tayouan, er af te blyven. Hy ver-

nieuwde dit verzoek den 1 April, zeg-
zende niet geweten te hebben, dat hy
om zyne Kerkgetuigenis verzoeken
moest; maar dat hy gedagt had , dat
men hem die t'huisbrengen zoude; waar
over de Vergadering nader voldoening

van
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JAVAANSCHE ZAAKEN
1654.Men zou ook haar Edelheden nadervan hem eischte; dog Hy verklaarde1654.

onderrichten over de zitting en de on-daar na, dat hy zelf om zyne Kerkelykc
gegrondheit van de besluitende stem dergetuigenis schryven zoude, verzoekende
buitenbroederen.’t zelve ook van de vergadering, waar

D. LeoDen 27 dito is D. de Leonardis hier alsop hy toegelaten is.
ardisnaPredikant van Batavia, D. SasseniusDen 20 dito maakte de Voorzittei
Predikant

Formosa, en D. Frontenius na de Rustaan den Kerkenraat bekend, dat haar E-
van Bata-

beroepen, die den 6 Julius afscheidvia,delheden verstonden, dat alle aankomen¬
D. Sassenain.de Predikanten als Leden in de vergade

us 1Den 30 dito las men ’t opgesteld ver-ring voortaan zitten, en ook een beslui- Tayouan
toog van A. 1648. den 15 Augusti dertende stem zouden hebben. D. Pron-
buiten-Predikanten zitting en besluitentenislTen anderen droeg hy voor, dat haarDe Predi-

de Kust.de stem met het gene den 20 April weerkanten Edelheden verstonden, dat de Predikan¬
zig in 't op nieuw daar ontrent opgestelt was,ten zig in ’t beroepen van Predikanten
verzen- dat aan haar Edelheden zou overgegevenna de ordre der Heeren 1ynen van Aprilden van

werden.Predikan-A. 1653 richten moesten, en die daa
NeigingSen 4 May wierd ’er van een geneten na de toe niet genegen waren, zig maar ver-
der Bal-genheit der Baliers, om Christen te werordre aerklaren konden, om dan na ’t Vaderlanc tiers tot

rynen te O¬den, door zyn Edelheit berigt, waate gaan, waar over tusschen haar Edel- Christen
richten. ver men nader met zyn Edelheit spre mheden en den Kerkenraat sware geschil-

ken, en waar na men verder onderzoeklen voorviclen.
doen zoude.De Predikanten besloten gezamentlyk

Den 14 dito besloot men de broede-in Rade van Indien te verschynen, om
ren van Formosa kennis te geven van dezig tegen die besluitende stem der bui
nieuwe ordre der Heeren, ontrent ’t ver-ten-Predikanten over zaken, hunne Kerk
zenden en beroepen der Predikanten,rakende, en ook tegen die ordre der
aan de Regeering alleen gesteld, en overHeeren 1ynen eenparig en zedig aan te
harer Edelheden ordre ontrent 't zittenkanten.
en stemmen der buiten-PredikantenOok verklaarden de aangekomene

De bui-Den 18 Mey belasten haar Edelhedenbroeders zig geenzins te willen nog te
ten-Predat de buiten-Predikanten in de verga-mogen bemoejen met zaaken van deze
dikanten

dering zitten, en een besluitende stemKerk, die hen niet aangingen , van al stem on-
dezullen hebben over allerlei zaaken trent dehet welke een net vertoog opgesteld, en

gemeeneenalgemeine Kerk van Indien rakende.door de Ouderlingen mede geteekenc
Kerkge-over andre zaaken maar een radendcwas , waar op de Ouderlingen DureusDe Ou- geven.

stem.en Heylman van haar Edelheden gedreigtderlingen
kanten Den 21 dito zie ik, dat de Proponentwierden, om hen, zoo zy daar by ble-
zighier D. Seenen nog in wezen was; dog ver-ven volharden, uit den dienst der E-
tegen. neme nergens, wat hy dede, wel verreMaatschappy te zetten, ontrent welke

van dat men hem zou gevordert heb-wierdbedreiging nader goedgevonden
benhaar Edelheden de onbillykheit te ver-

Den 5 Juni bleek, dat ’er aan zekeretoonen, en te verzoeken, om daar van Trouw
restertrouw-breekster verlof tot een nieuwaf te staan, en dat die Ouderlingen open-
eenhuwelyk , zoo door de Commissarisserbaar betuiging zouden doen wegens dii
v

der huwelykse zaaken, als door haarE-ongelyk, bereid zynde ’t verdere om de huwelyk
delheden verleend was; waar over nadezaak Christi af te wagten. gewei¬

gert.gesproken zynde , hoe haar EdelhedenDen 20 dito deed zyn Edelheit weeten.
zulken onwettig huwelyk- konden toe-dat de wederzydse geschriften wegens
staan, zoo verklaarde zyn Edelheit hemhet beroepen der Predikanten in haar
wel eenigzins strafbaar, dog was egtergeheel blyven, en dat de Kerkenraat
by overhelling der andre Heeren, medevorder zou werden gelaten by ’t gerust
overgeslagen, om het toe te staan; maargebruik in dezen, zoo als tot nog toe
de Predikanten verklaarden, dat zy hengeschied was, en dat men in 't stuk der
niet bevestigen, nog de geboden zoudenbesending met onderlinge berading zou-
afkondigen, ’t geen men zyn Edelheitde te werk gaan. Gok beval zyn Edel
ook schriftelyck zoude te kennen geven,heit aan, dat men zig ontrent de beslui-
besluitende ondertusschen dat de broetende stem der buiten-Predikanten na 't
der, diens beurt het was , zig daar nagoedvinden harer Edelheden had te rich
zou rigten. Zy wierden voor de verga-ten.

dering geroepen; dog weigerden te ko¬Haar Edelheden lieten ook bekend
maken, dat 'er 2 Predikanten na For- men.

Den 19 dito is over Petrus Holthusiusmosa, en 1 hier diende beroepen te wer- Besluit

besloten, dat hy per naasten proponee-des Ker-den. Waar op D. Dapperus na Tayouan
ren zou, ook zey zyn Edelheit, dat haar kenraat.beroepen, en den 27 dito goedgekeurd

over
Edelheden D. Ferreira niet toelaten nog olthu-is

als sius
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Amboina.

Van den G O D
1654. als Proponent erkennen zoudon, zoo hy

niet mede in vergadering zat, gelyk den
15 dito door zyn Edelheit geeischt, en
waar over den 18 by den Kerkenraat
verzogt wierd, dat men hen daar in vry-
heid laten, en verschoonen wilde.

Den 22 200 als Holthusius in’t Kasteel
prediken zou, riep zyn Edelheit D. Lin-
dius onder ’t zingen en vraagde zyn Eerw
of Holthusius prediken zou; en D. Lin-
dius ja zeggende, zeide zyn Eds, dat de
Heeren dat niet zouden toestaan, alzoo
zy hem maar voor Krankbezoeker, en
niet als Proponent, kenden. D. Lindius
zei daar op, dat hy ’t volgens besluit des
Kerkenraats doen zou, gegrond op zy-
ne loffelyke Vaderlandse getuigenissen,
en volgens de gewoonte in ’t Vaderland
ontrent Proponenten gebruikelyk , en
ook om dat de tegenwoordige ongele-
genheid daar in geen verandering leed
Zyn Ed. zeide weer , ’t prediken van
Holthusius zou niet toegelaten werden,
en dat D. Lindius dierhalven zelf zou

moeten prediken, en dat hy zien konde,
hoe hy ’t maakte, dat D. Lindius, schoon
verklaarde daar toe niet bereid te zyn
egter doen moest. Ook wierd besloten
Holbbousins maar als Krankbezoeker na

Tavouan te zenden.

Den 21 Juli verscheen hier D. Brou-

veries uit Amboina. Men had daar by
de Regeering goedgevonden hem na
Banda te zenden, dat hy geweigert en
waar over men hem nu opgezonden had.

Hyom na ’t Vaderland te vertrekken.

gaf zyn zaak in handen van den Kerken-
raat, en verzogt haren raad en hulp, die
hem uitstelden, tot dat zy zyne papie-
ren zouden gezien hebben, die hy den

27 aan haar overleverde en waar op zy
hem alle voorzigtigheid en zagtmoedig-
hcit aanraadden.

Den 24 dito besloot men, geen Lu-
theraanen tot de gemeinschap van onze

Kerk toe te laten, die by hunne dolin-

gen wegens de noodzakelyk heit des doops
en de alomtegewoordigheit van Christi
Lichaam bleven.

Den 31 dito bleck, dat zyn Edelheit

D. Brouwerius verboden hadde te pre-
diken, waar op zyn Eerw. verzogt, dat
de Kerkenraat na de reden geliefde te

vernemen; die nog ongeraden vond dit
te doen.

Den 14 Scptember zeide zyn Ed., dat
D. Brouwerius na Banda zou moeten, en
dat hy nu weer,’t zy in 't Maleyts, of op
de Rheede, prediken kon, over welk
gaan na Banda hy zich beraden zou;
dog men zei hem, zoo hy zig dat niet
onderwierp, dat hy dan ook niet predi-
ken mogt, en dat de Kerkenraat, aan
welke hy zich mede onderworpen had,
dit ook raadde.

s 5IDIENST.
1653.De Voorzitter des Kerkenraats zeide
De ver¬ook, dat zyn Edelheit hen gezegt had,

zendingdat de Heeren 17nen wel mogten lydender Predi-
dat de verzending der Predikanten op de kanten by
oude voet geschiede , waar over mende rynen

op de ou-dierhalven een schriftelyk uittreksel var
de voetdit besluit harer Edelheden verzoeken toege-

zou, dat den 21 toegestaan wierd, dog staan-
den 7 December geweigert is.

Den 21 dito wierd D. Broxwerius D. Brou-
werius naeenparig na Banda beroepen; dat hy, na
Banda.

veele tegenhaspelingen, in de naaste ver-
gadering aannam.

Ook besloot men ’t N. T. in 't Por-Het N.T.
tugees door D. Rogerius overgezet, en in't Por-

tugees o¬onder de Heeren Bewindhebbers te Am-
vergezet.sterdam berustende, van haar Ed: Ed: te

verzoeken.
Den 19 October verscheen hier als D Kessel-

Predikant met de Princes Rojaal D. Pe- rus hier.

trus Kesselerus, van de Classis van Am-
sterdam , die bevorens onder ’t Classis

van Alkmaar in Oud-Karspel gestaan
had.

Den 7 December bleek, dat zyn E-
'tdelheit, op ’t verzock der broeders,

lossen met Tsjampans verbieden zou,
Op dezen dag schynt D.  Breyl ook D-a Breyl

van dehier van de Kust verschenen te zyn, en
Tust.

was hy niet genegen langer hier te bly
ven, daar hy reeds over aangesproken.
en ook verzogt was om in ’t Portugees
te prediken. Waar op hy daar na zei- zyn Edel¬
de dat hy langer blyven zou; dog haarheit wei-

gerde hetEdelheden konden ’t bevestigen der Ba-
evesti-tavische Predikanten niet inwilligen, om
gen der

dat het toestaan der Heeren 17nen op Batavi-

een valsche stelling van de bevestigins sche Pre-

dikantenan alle de andre Predikanten, uit geno-
211men de Batavische, gegrond was, wes-

halven zy nader daar over schryven zou-
den.

Ook wilde den Commissaris Politicq
by alle vergaderingen geroepen zyn, en
dat alle brieven na ’t Vaderland aan de

Heeren overgelevert, en dat alle andre
brieven in zyn bywezen zouden gelezen
werden.

Over ’t bevesligen der Predikanten
zou men zyn Edelheit nader onderrich-
ten ; dog wegens ’t verdere, by den
Commissaris voorgesteld, zou men by 't
oude gebruik blyven.

A. 1655

Den 11 Januari bleek, dat D. Roman, Maleytse
Catechis-de Maleytse Catechismus had laten uit-
mus.schryven, om die na ’t Vaderland ter druk

pers te zenden.
Den 8 Februari verscheen hier D. D. Masiux

hier.Marcus Masius, met den Swarten Bul
van Zeeland, als Predikant door 't Claf-
sis van Walcheren gezonden.

Den 15 dito belasteden haar Edelhe- Zitting
den, dat men aan alle aankomende Pre- aan bui-

geven ten- Pre-dikanten zitplaats in vergadering
moest,G2
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moest, waar over de Kerkenraat zeideec.

dikanten niet te konnen besluiten , voor dat zy
toege¬ alzoo ’t hen nu door de Voorzitter maar
staan gezegt was) de meining harer Edelheden

schriftelyk hadden.
Den 21 April zyn D. D. Kesselerus enDD Kel

Masius na Tayouan beroepen ; dog deselrus en

Masius na eerste wierd niet goedgekeurt, egter
Tayouan volherdde de vergadering by hare verkie

sing, onder betuiging, dat zy wel daar
in gedaan hadden.

Den 3 Mey volhardde ook de Regec-
ring by hare afkeuring van Kesselerus, die

anders zeide genegen te zyn derwaards te
gaan. Ook wilde zyn Edelheit dit uit-
gestelt hebben, tot dat men eerst zag,
wat 'er komen zou van de toegezegde

Predikanten, by D. Junius in 't Formo-
saans onderwezen, die dagelyks gewagt
wierden.

Den 27 dito verschenen hier D. Joan-
nes Camptus, en D. Petrus Mus, als Pre

dikanten, van 't Classis van Amsterdam
D. Roge gezonden. En den 31 dito D. Jacobus
rius, D. Rogerius uit Amboina, ziek zynde, met
Campius belofte van weer derwaards te keeren;
en D. Mus

doo is hier waarschynelyk overleden.na Ta¬

vouan. Sen 3 Juni wierden D. Campius en D.
Mus, ook na Tayouan beroepen, ter
wyl de zaak van Kesselerus nog uitgestelt

bleef ; dog D. Masius was al vertrok
ken.

Den 24 dito verscheen hier D. Joan-D.D. Bu
nes Buschof, als Predikant met de Vogeschof,

Baldeus Fæenix, van Amsterdam; en den 1 Juli
D. Philippus Baldeus mede als Predi-
kant

Den 5 dito zie ik, dat haar Edelhe-Da Win
den D. Kesselerus beroep niet wilden goed-sem hier.
keuren; maar genegen waren zyn Eerw

met de Vloot te zenden, dog den 6 di-
to bleek , dat de Kerkenraat van haar
gedaan beroep mede niet wilde afstap-

pen.
Den 6 dito verscheen hier ook als Pre-

dikant D. Arnoldus  Winsem.
Den 9 dito gaven haar Edelheden

kennis, dat de persoonen, door D. Ju-
nius onderwezen , gekomen waren , en

dat derhalven 't beroep van D. Kesselerus
vervallen en te niet was, en dat de Heer
Hulft hem op de Vloot na Goa mede ne-

D. Kesse-men zou. De Kerkenraat zeide hier
lerus met tegen, dat D. Kesselerus by haar reeds na
de Vloot Tayouan beroepen, nu niet weer op de
na Goa Vloot kon geplaatst werden, en als dat al

zoo geschieden moest, dat het dan 't werk
van den Kerkenraat was dit te bestel
len.

Zyn Ed: zeide, dat de Kenkenraat
daar in geen ongelyk had, en dat dit
ook zoo wel zyn voornemen geweest
was; dog dat hy, alzoo nu alles daar na

geschikt was, niet zou veranderen, waar
op men dit inschikte.

E ZAAKEN
1658Den 14 dito is D. Buschof na Tayouan
.Bu-beroepen, en den 19 dito verscheen

schof na
hier D. Petrus Ongena, als Predikant. Tayouan.

D. Onge-van ’t Classis van Walcheren.
na hier.Den 21 dito is D.  Breyl na Malacca
D.a Breyl

beroepen.
na Malac

Den 22 dito vernam de Kerken-
c2.

raat, of haar Edelheden aan haar dc keur
van D. Winsemius vry lieten, alzoo haar
Edelheden hem na Formosa voorgestelt
hadden ; dog de Kerkenraat zei dat
Formosa genoeg voorzien was, en dat
zoo ’er nog een ontbrak, zy hoopten
dat D. Kesselerus beroep dan nog wel eens
stand grypen zou; op welk laatst zyn E-
delheit alleen antwoorde; dat op ’t be-
roep van D. Kesselerus te staan, enkel

dwarsdryven was, gevende den 23 dito
dit nader antwoord, dat haar Edelheden,

niet tegenstaande het tegenstrydent oor-
deel ontrent D. Winsemius, hem naFor¬

mosa zouden zenden, alzoo hy al in ’t
Vaderland derwaards beroepen was, waar
op de Kerkenraat voor nam den uitslag
van deze zaak af te wagten.

Den 26 dito is D. Winsemius zyn be¬ D. win-
roep door de Regeering aangezegt, die semius
zeide te wenschen, dat na de gewoonedoorde

Regee¬wyze van beroeping, en Kerkelyk der
ring na

waards verzonden wierd, en dat anders Tayouan

niet in staat was dit beroep aan te ne- beroepen

men. Hier op is hem een politicque ac-

te belooft, onder voorgeven dat hy de
Kerkelyke niet van nooden had, onder

bedreiging, zoo hy weigerde dit haar
beroep aan te nemen, dat hy met de eer-
ste schepen na ’t Vaderland zou moeten
vertrekken, en de kosten voor de E.

Maatschappy aan hem gedaan weer uit-
keeren, door welke ongehoorde dreige-
menten dezen man zich (dat niet te ver-

wonderen is) liet verrukken, zullende

op dat politicq beroep na Formosa gaan.
Den 9 Augustus wierd de Proponent

Ferreira van ’t voortaan laten zien zyner

predikatien aan den Voorzitter, ver-
schoont. Ook bood hy zich aan, en ver-
zogt ernstig tot Predikant onderzogt te
werden, waar toe hem goede hope ge-

geven is.
Ook deden haar Edelheden weten

dat zy geerne zien zouden, dat D. See-

nen tot Predikant gevorderr wierd.

Den 8 October verzogt D. Warmelo

zyne verlossing uit Ternate, en D. Brou-
werius uit Banda, dat beide toegestaar

wierd; maar men zou D. Warmelo ver

zoeken nog eenige tyd in Banda te bly-
ven, alzoo by taalkundig was

Op deze dag is ook D. Ongena na Am
boina , D. Molanus sdie ondertusschen
verscheenen was) na Banda beroepen.

Den 13 December verscheen hier met
Rotterdam als Predikant D. Leonardu
Bonnius. En van Malacca D. Balbaza,

de

D. D.

Varmelo

uit Ter¬
ate, en

3rouwe-

rius uit

Banda

D. Onge¬
na na

Amboina

D. Bon-

nius hier.

Dde Me¬

ter na t
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scheide Predikanten, en voor al onlangs1655. de Meter wettig, en zou na ’t Vaderlant 1655.

Vader¬ ontrent D. Baldeus , aan zyn Edelheitvertrckken.
lant. door haren Voorzitter bekend maken.Misnoe- De Kerkenraat deed nu ook haar
gen des misnoegen over het verzenden van ver-
Kerken-

raats. NEGENDE HOOFDSTUK.

Vervolg der zaaken van den Godsdienst op Java van den jare 1656 toi 1663.

gestaan;Kerkenraat met een beroep voortgaan,En 14 Februari verscheen hierA. 1656.
enz.en over die uitzondering naderhand han-D. D. met Amesfoort D. Josias Spil-

Spiljar bjardus , van Amsterdam, heb- delen zou, hoewel dit niet minder geleck
dus, Ab- R dan de keure aan den Kerkenraat vry tebende tot Haaften, in 't Clafsis
bema

van Bommel Predikant geweest, ook D. laten; want daar haar Edelheden bevo¬Ampzin-
gius en rens alleen D. Bonnius (en zoo zy beloof-Fredericus Abbema, met Arnhem, van
Joannes Amsterdam , hebbende tot Vianen bevo¬ den, maar voor die reis nog) uitgezon¬
de Leo- dert hadden, zoo zonderden zy zyn Eerw.rens gestaan; als mede D. Jacobus Amp¬
nardis

zingius met West-Vriesland, van de Clas- nu weer, en buiten zyn Eerw. nog D.hier-
Ealdeus uit.sis van Hoorn, en D. Joannes de Leonar-

D.D.dis, met de Salamander, van de Classis D. Joannes de Leonardis, en D. Amp¬
oan dezingius wierden beroepen na Tayouan.van Delft, alle als Predikanten.
Leonar-

Zyn Edelheit liet weten, dat 'er een Den 19 Juni verscheen hier als Predi-ZynE- dis en
delheit Predikant na Amboina, een na Banda, kant, van de Classis van Amsterdam, D Ampzin-

gius naTheodorus Zas.en een na Ternate diende beroepen te
ayouan.werden ; dog dat de Kerkenraat D. Den 22 dito is D. Bonnius beroepenBelooft 't
Slat

beroepen Leonardus Bonnius uitzonderen zou; waar na Malacca; dog hy zeide daar op, dit hier.
aan de tegen de Kerkenraat verzogt, dat zyn van zyn Edelheit al gehoort, en aange- D. Bon¬
Kerk te nius won-nomen te hebben ; waar op gevraagiEdelheit haar de volle vryheit in ’t ver-
atn derlyk nakiezen van Predikanten geliefde te laten. zynde, of hy dan dat van den Kerken-

naaeen.Den 15 dito verzogt zyn Edelheit het raat niet aannam , zeide hy neen, en
ging henen, van welke onbillyke beje-zelve weder (zoo ’t mogelyk was) maar

voor die rcize, alzoo D. Bonnius trou- gening men zyn Edelheit kennis geven,
wen zoude, met belofte, dat hy dit dan en haar Edelheden bescherming daar te-

gen verzoeken zouaan den Kerkenraat vry laten zoude,
D. Ferrei-schoon ’t schryven der Heeren 1ynen iet Den 10 Julius had D. Ferreira begin-
ra prediksnen in ’t Fransch te prediken.anders scheen te zeggen, en dat zoo haar
Fransch.

Edelheden somwylen een misslag mog- Den 22 dito is D. Joan Ferreira, naTot Pre-
dat hy geproponeert had, en ordentelyk dikantten gehad hebben, dat de Kerkenraat

aange-onderzogt was, met eenparige stemmenmede de hare kon gehad hebben, en dat
stelt.tot Predikant aangestelt. Ook zou menmen dit aan wederzyden ten besten dui-

hem by nader gelegenheit de handen op-den moest.

Heden is ook D. Abbema beroepen na leggen, en is hem toegestaan in 't Por-D. Abbe¬
tugees, en in ’t Fransch, dog anders nietAmboina, D. Spiljardus na Banda.ma na

Amboina. te prediken.Den 6 Maart verzogt D. Ferreira, als
D. Spil¬ Den 18 September verscheen hier Jan D. D. Bal-Predikant onderzogt te mogen werden,
jardus na

deus enwaar over zyn Edelheit gesproken zyn- Pieterszoon, als Krankbezoeker politicd,Banda.

zynde zyne acte door de Heer van derde, zei ’er niets tegen te hebben, mitsD. Ferrei-
na Cey-

ra ver- Meyden getekent op Ceylon, waar na lon.dat ook D. Seenen, indien hy ’t verzogt
zogt Pre- toe D. Baldeus en Ferreira beroepen zyn.mede zou onderzogt werden, om Pre-
dikant te DuaeneDen 20 dito is D. Zas verkoren alsdikant te zyn, en dan zou ’er alles toe
werden

Goa. D.Predikant op de Vloot na Goa, en zouverveerdigt werden.enz.
Burum in

D. Burum voortaan in ’t ziekenhuis pre-Ook bood D. Ferreira aan in’t Fransch
zieken-diken; dat maar, zoo lang 'er buiten-huis.teprediken, dat, op goedkeuring harer

Predikanten waren, duuren zou. Hy hadEdelheden toegestaan wierd.
daar zoo onvoorzigtig gepredikt, datD. Joannes Burum verscheen den 9 di-D. Burum

nier. D. men noodig oordeelde, hem daar over nietto als Predikant van de Classis van Am-
OJunius alleen aan te spreken, maar ook het pre-sterdam; ook bleek nu, dat D. Junius

verleden diken te verbieden.overleden was in Tayouan.
Den 16 October is D. Ferreira met D. Brou¬Nu zeiden haar Edelheden ook, datDen Ker-

werius uitoplegging der handen bevestigt, en ver-zy aan den Kerkenraat haar volle vry-kenraat
Banda.de vrye scheen hier ook wettig uit Banda D. Da-heit zouden laten, om uit de 4 gekomene

verkie- niel Brouwerius en Jacob de Bouveren, diePredikanten ’er 2 na Formosa te kiezen;
zing der eenige stukken der H. Schrift in 't Ma-Predikan-dog dat D. Bonnius en Baldeus niet moe

leyts overgezet had , welke overziensten verzonden werden ; waar op deten toe-

G 3 zou-
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zouden werden door den schryver dezer1676.

ergadering.
D. Kesse Den 19 dito komt D. Kesselerus als o-
lerus o¬

verleden voor zynde gezonden op de
verleden. Vloot met de Heer Hulfi

Ook vielen heden weder geschillenHaar E-
delheden voor tusschen haar Edelheden en den

willen t Kerkenraat, alzoo die onvoorzigtig over
verzen-den van het te voren door haar Edelheden ver
Predikan zenden van eenige Predikanten, by hun
ten weerschryvens na Banda geklaagt hadden.
aan zich dat haar Edelheden zeer qualyk namen,
grensen. weshalven haar Edelheden nu ’t verzen-

den van de Predikanten weer volslagen

aan zich zelven houden, en maar ’t oor-
deel der Predikanten en der Ouderlingen
daar over vorderen wilden, alles volgens
het recht der Heeren 1ynen aan haarge
geven, en die zig dit niet onderwerper
wüde, kon over 6 weken na ’t Vader-
land vertrekken, waar op zyn Edelheit
toen, en ook den 2 November, ant woord
eischte.

Men zou ook D. Ferreira voor zynN.T

vertrek verzoeken, om zyn overzettingloorl

Fereira in an ’t N. T. Zoo verre hy dat gebragt
t Portu- had, te zien
gec¬ Den 6 dito quam Theodorus Rogerius,De La-

ewezen Rector der Latynsche schooltynsche

school a bekent maken, dat haar Edelheden be
geschaft loten hadden de Latynsche school af te

chaffen
Ook verscheen met de Henriette Loui-

D.Vinde

rushier. ze hier, den Predikant D. Gulielmus Vin¬
lerus.

Den 6 November vond men goed,Ant-

woord op haar Edelheden mondeling wegens de
t verzen- verzending der Predikanten eerbiedig te
den der

verzoeken, dat dog by ’t oude gebruikPredikan
geliefden te blyven; dog geliefden haarten.

Edelheden egter by hare stelling te vol-
harden, zoo zou de Kerkenraat dit me
droefheit moeten aanzien

Den 20 dito verzogt D. de BouvereySlecht
ehande t oordeel der vergadering over zyne Ma

ling van eytse schriften, en of die niet zouden
Bouve konnen gedrukt werden; ontrent welkt
ren.

deze Kerkenraat zegt, dat zy niet ei
gentlyk haar, maar den Kerkenraat var
Banda, aangingen; dog dan moesten zi

aem in ’t eerst daar na toe gewezen, en
die aan haren scriba niet gegeven heb-
ben, om na te zien. Men zel hem, dat
dit nu ook te beter door die van Banda

kon bezorgt werden, alzoo by daar weer
na toe ging

D. a Warmelo was ook ondertusschenD.Wan
melo uit hier gekomen, zynde eerst uit Ternate
Amboina op Amboina geweest, van waar hy in

dit zelve jaar hier ziek over quam.
Haar E Zyn Edelheit dede den Kerkenraa

delheden weten, dat het verzoek ontrent de ver-
Eotggeenom by de zending der Predikanten nu te laat quam,

oude ge-alzoo men daar over reeds besluit geno¬
woonte te men had, en niet genegen was daar on
lyven.

HE ZAAKEN.
rent te veranderen; waar op de verga- 1656.
dering zeide, dat zy dit dan met smerte
zouden aanzien ; welk zeggen zyn Edel¬
heit voor zeer qualyk en hem verongely
kende aannam, alzoo dit het bevel der
Heeren 1y7nen was, en dat zy hen dit
derhalven gewillig moesten onderwer-
en; egter wierd het met vriendelykc
verzoeken weder tot de oude gewoonte
gebragt

Den 20 dito bood D. Brouwerius zyn D. Brou-
werius nalienst aan, om weer na de Oost te gaan
Ambondat wel voor zeer aangenaam opgeno¬
net D.men wierd; dog egter wierd zyn Eerw:

Burum.
by haar Edelheden voor een man gehou¬
sen, die zig in veel onlusten verwerret

had, waar op zyn Eerwe den 8 der vol-
D War-

rende maand na Amboina, nevens D
melonaBurum, en D. Warmelo na Banda beroe-Banda

en is.

Den 7 December leverde de Commis- D. DLin-
sius, ensaris Politicq een brief der Heeren Be
D. Abra

windhebbers over, en voegde daar by
amus de

dat de Heeren 1ynen belasteden, dat D. D eonar-

dis doorLindius, en Abrabamus de Leonardis zich
de 17nenjereed moesten maken, om met de naaste
opontbo¬

chepen na ’t Vaderland te vertrekken
den.

Men zou op die brief op zyn tyd letten
en de opzending dezer twee broederen

gten voor te komentr-

Den 8 dito wierd het opzenden dezer

broederen door D. Roman en een Ou-

derling uit name van den Kerkenraat zyn
Edelheit, als een zaak hen met smert
oorgekomen, voorgedragen, en ver-
ogt , dat zy niet mogten opgezonden
werden. Zyn Edelheit zei, dat hier in
niets te doen, en dat het de last der Hee-
en was hoewel hy zig eindelyk nog
ewegen liet, om dit aan haar Edelhe-

Dog ditden alhier voor te dragen. Ook vond
bygelegt.men goed met de gansche vergadering

in Rade van Indien te verschynen; mite
dat die twee broeders daar over eerst

ens met haar Edelheden voor afspreken
zouden

Zy verschenen dan in vergadering ha
er Edelheden den 11 dito ; dog voor
die tyd was ’er nog geen verandering ir
e weeg te brengen; Egter zeide zyn E-

delheit (alzoo ’er tusschen de Heerer
aaden geschil over was) haar Eerw: by
neerderheit van stemmen hier te zullen
souden, mits dat zy, en ook de 2 an

dre broeders zig aan deze voorwaarden

daar ’t zyn Edelheit dog maar om te
soen was) onderwierpen

Dat zy in de verzending der Predikan¬

ten zig na de ordre zouden richten.
Dat roegestaan wierd by bepaling, ge-
lyk het voor dezen geschied, en by haa
Edelheden ook aangenomen was, dog
zoo 'er geschil over viel, dat zy dat
dan zouden dulden.

2 Dat
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ialenen

wlden

mede
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lingen

verkie-

sen.

D. Broug-
brons
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DBurum
na Am-

boina.

1656. 2

Van den G O D

Dat men haar Edelheden kennis geven
zou , wegens ’t gene 'er over t op-
zenden der 2 Predikanten aan de Hee

ren 17nen door haar Eerw: , geschre-
ven wierd.
Dat men dat met alle eerbiedige uit-3
drukkingen opstellen zou, dat beide
aangenomen is.

4 Dat men de Kerkelyke brieven in de
tegenwoordigheit van den Commissaris
Politicq lezen zou ; dat aangenomen
is , zoo by daar tegenwoordig was
Dat de Kerkelyke brieven gezegeld ge-3
zonden, en door de Heeren in de doos
gelegt zouden werden; dit mede aan¬
genomen, dog zoo, dat, na eisch der
zaaken , wel een byzonder briefje bui-
ten de zelve zoude gezonden werden.

Waar op dan ’t blyven dezer Predi-
kanten by meerderheit van stemmen, in
Rade van Indien , tot nader schryvens

der Heeren 17nen , was doorgegaan,
voor welken dienst die 2 Heeren die dit
aangezegt wierd) hunne broederen be-
dankten, gelyk men haar Edelheden ook
wegens ’t blyven der zelve bedanken
zoude. Uit al het welke my toeschynt.
dat haar Edelheden niet anders, dan een

blinde gehoorzaamheit, van de Predi-
kanten afwagreden , dat zy daarom te
minder brave Predikanten behoorden ge-
vergt te hebben, om dat het bevorens

hier zoo niet in trein geweest was, en
nu door een Generaal, die men voor een

Jesuiet hield, op zyn paapsch zoo styf
doorgedrongen wierd.

A. 1657.

Den II Januari bleck, dat de Diake

nen zig niet ontzien hadden nu en dan

den Kerkenraat klenigheden aan te doen,

en ool begeerden mede over ’t verkie-

zen van Ouderlingen te zitten, dat hen

tot nog toc belet wierd, en over welk
hun gewaand recht na ’t Vaderland zou
geschreven werden.

Den 23 dito wierd een brief van D.
Broughron van de Caap de goede Hope
gelezen, waar in hy zeer over den Schip-
per,en de Hoofden van zyn schip Breda,
klaagde, verzoekende, dat hy tot zyn
komst op Batavia mogt gehouden wer
den, ook was ’er aan boord een vonnis
over hem uitgesproken.

D Burum vertrok na Amboina on-

trent dezen tyd.
Den 5 Maart verscheen D. Bernhar-

dus Brougbron, als Predikant hier, kla-
gende over ondragelyke moejelyk heden.
hem vooral van den Onderkoopman aan-
gedaan, verzoekende hier in de hulp der
vergadering, die ook zyn Edelheit voor
hem verzogt, dat het vonnis, over hem

SDIENST.
geveld, mogt vernietigt, en dat die Op- 1657.
perhoofden van dit schip over hunnen
onbehoorlyken handel met zyn Eerw:
soor zyn Edelheit berispt mogten wer-
den; beide welke zaaken zyn Edelheit
den 8 dito gedaan heeft.

Ook verscheen nu Antoni Helmichssoon DSeenen
verzoektmet de Vogelsang; en hadden de Hee-
Predikantren Mrs. geschreven, dat men D. Seener
e wer-

tot Predikant vorderen zou, aan welken
den.

op zyn verzoek , den 16 dito gedaan,
toegestaan is, om na 4 weken onderzogt
te werden.

D. Vin-Den 21 May is D. Buschofuit Tayouan
derus naverlost, en D. Vinderus derwaards beroe-
Tayouan.

pen.
D. SeenenDen 28 dito wierd D. Seenen, na dat
slegt be¬hy den 14 zeer slegt gepredikt, en ’t nu
vonden.

weer zeer gebrekkelyk gedaan had, ook

zoo slegt by zyn onderzoek, in de te-
genwoordigheit van de Heeren de Vla-

ming van Outshoorn en Steur bevonden,
dat hy niet kon aangenomen werden.

En bleek den 25 dito, dat D. Cam- D. Cam-
pius over¬vius in Tayouan al overleden was, zon-
leden.der dat ik de nette tyd aangeteekend

vind.

D. Roman, nu 10 jaaren gedient heb-

be, stelde zyne verlossing na ’t Vader-
land nu aan de vergadering voor waar
over by de volle vergadering nader zou
gehandelt werden.

Den 19 dito is D. Zas weer op de DZa,
geceranVloot na Goa beroepen.
Cen.Den 27 dito verscheen Jan Huibregts-

zoon Roman, en in de vorige vergadering
was ook besloten , dat ider Predikant
weer een vierde deel van’t jaar Catechi-
zeeren zou.

Den 27 December verscheen hier uit D. Bu-

chof uitTayouan , D. Buschof, Predikant ii
TayouanSoulang.

A 1658.A. 1658.

D.Broug-Den 3 Januari is D. Broughron na Am
bron naboina beroepen.
Amboina.Den 24 dito is D. Buschof verkoren tot

D. Bu-

5. Predikant van Batavia. schofs.
PredikantOok quam nu voor de dood van D
van Bata-Teschemaker.
via.Den 8 April stond binnen D. Leonar D. Te¬

dus Bonnius, ter ordre van haar Edelhe schema¬

ker dood.den (zoo hy zeide, van Malacca opge
D. Bon¬zonden, dat in den Haak was, alzoo hy ter

nius van
ordre van haar Edelheden ook derwaards

Saccu.
vertrokken was

Den 3 Juni had zyn Edelheit gezegt,
dat D. Bonnius als Prcdikant hier zou

konnen gebruikt werden, als ’er geen
andre waren, en de vergadering 'er niet
tegen had; dog die verzogt hare vrye
keure te mogen hebben, en daar mede
tot de komst der schepen te wagten.

D. Zas verzogt den 17 dito in verga-
dering
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1659.Den 24 dito verzogt D Bonnius, dat1658. dering te zitten, om kennis van den staat
D. Bon-de schriften van D.  Breyl tot zynender afgelegene Kerken te hebben; dog

nius over-
laste ten onregt leggende, mogten wer-is uitgesteld, en, by nader verzoek den leden.

den doorgehaalt; en vernietigt, dat zyn23 Augustus afgeslagen.
Eerw; toegestaan is ; waar op den 26DRoman Zyn Edelheit begeerde de zaak van

dood. May daar aan bleek, dat hy niet lang 'erD. Bonnius gevordert, en ’er antwoord
D. Bon na overleden was.op te hebben; die daar op den 18 dito

nius hier
Den 4 Augustus verzogt de Krank-Bartholotot vierde Predikant in des overledentot Predi

meusbezoeker Bartholomeus Heinen , StudenD. Romans plaats beroepen is.kant Heinen
uit de Latynsche school, weder om naverDen 1 Juli had D. Zas buiten kennisD. Zas
’t Vaderland tot het bevorderen van zyne nieuweder vergadering gepredikt , waar overberispt
studien te gaan. Men wees hem na de zyn ver-hy zou bestraft werden.

zockRegeering, en zeide, dat men hem aanD. Burum Den 11 dito quam hier uit Amboina
Ggeeson. haar Edelheden aanbeveelen zouopgezonden D. Burum, verzoekende hici
den. Ook verscheen heden D. Cornelius D. Janzo-weer dienst te doen, dat nader overwo

nius hier.Janszonius als Predikant met 't Hof vangen en behertigt zou werden.
Zeeland van de Classis van Walcheren,Den 2 September belasten haar Edel-D. Zasna
nevens zyne vrouwna Ma heden , dat D. Zas in vergadering zal

Boekjeslacca Den 24 November besloot men zynzitten met een radende stem over zaa-
in’t Ma-Edelheit te spreken over de Psalmen, enken , deze vergadering betreffende, en leyts ver-

t kort vraagboekje by die van Zeeland taalt.met een besluitende over zaken, raken
A. 1620 gemaakt, en door D. Spiljar-de de algemeine Kerk.

dus in Amboina overgezet, over welkeDen 12 dito stellen haar EdelhedenD. aBreil
zyn Edelheit zei, dat die dit jaar niet navoor , om D. a Breil van Malacca nana Cey-

lon. ’t Vaderland konden gezonden werden,Ceylon, en Zas na Malacca te zenden;
dog den Kerkenraat zeide geen kennis en dat ook die vertaling wat raauw, en

haastig gedaan wasvan de staat van deze Kerken te hebben.
Den 1 December sloegen haar Edel- D. Janzo-dog dat zy wel mogt en moest lyden.

nius naheden voor D. Jansonius na Amboina tedat D. Zas na Malacca gezonden wierd,
Amboina.

mits dat men die Kerk haren Leeraar zenden, verzogten daar over ’t oordeel
van den Kerkenraat.niet tegen haren wil ontnam.

Den 4 dito bragt de Kerkenraat welDen 16 dito verscheen Wouter Wy-DBrou-
wcriusuit eenige bedenkingen in tegen D. Jauszo-nantszoon, Krankbezoeker, en den 23

Amboina nius verzending na Amboina , dog dieOctober quam hier met loffelyke getui-
konden haar Edelheden niet bewegen daargenissen uit Amboina D. Brouwerius

van af te staan, weshalven dit voortging.dien ook zitting, gelyk die ontrent D.
Zas belast was, gegeven wierd. Ook komt nu de Krankbezoeker Dirk

Jacobszoon voor.Den 18 November is gelezen deDiakener
over de brief der Heeren 1ynen, waar by zy be¬
verkie- lasten , dat de Diakenen mede over A. 1660.de A 1660
zing der

Censura Morum, en over de verkiezing
uder-

Den 7 Juni verscheen hier uit Amboi-b Broug-der Ouderlingen zullen zitten, dat hen,lingen
bron op-&amp;c. te op hun verzoek den 18 December ook na buiten dienst opgezonden, of ge-
gezon-zeten. toegestaan is; dog hen is afgeslagen om schorst, D. Brougbron.
den

te zitten over andre zaaken, en ook o- Den 28 dito quam D. Franciscus Wyn- Wyn-D.

ver ’t oordeel van andre Ledematen. gaardengaarden van Ceylon hier met loffelykc
ier.Den 2 December heeft D. Brouwerius, getuigenissen.Wege¬

ring van door de vergadering den 10 dito verzogt D. Vinderus schynt my nu toe in For-
D. Brou-zynde, nog eens op Onrust te prediken. mosa overleden te zyn; alzoo ’er na de-
xecieu dit geweigert, en is zyn Eerw. dit jaar ze tyd niets meer van zyn Eerw: gemeld

na ’t Vaderland vertrokken. wierd.

Den 19 Juli verscheen D. Nicolau-D. Heuf¬

seniusA. 1659. Heussenius, Predikant van Portugaal overA 1659.
hier.Maas, als Predikant met de Walvisch

Den 13 Januari boden zig Isbrandus van wegen het Classis van Amsterdam;Latyn-

sche D. Boo¬Petreus Armond, en Rutger de Haan aan, en den 16 Augustus D. Ludovicus Boo
school gaartom te zamen een Latynsche en Duitsche gaard, als Predikant met 't schipde Ver

nier.school op te richten, verzoekende daar eenigde Landen, van de Classis van Wal-

toe de voorsprake dezer vergadering cheren.

die dit aannam te doen. Den 23 dito wierd D. Heussenius Pre D. Heuf¬
feniusDen 13 Februari zeiden haar Edelhe- dikant van Batavia gemaakt.D. Burum
Predikant

na Am- den, dat zy D. Burum weer na Amboi- Den 24 dito verscheen hier D. Gerar-
op Bata¬boina. na zouden zenden, zoo de Kerkenraat dus Holkenburg, als Predikant, metde
via.

’er niets tegen had, die dat toestonden, Phoenix, van Delft. D. Hol¬

Men overzag ook heden de zaak van kenburgdat dierhalven zyn voortgang had.
hierD



Van den GO D
1653. D. Brougbron, die eenige misslagen be¬

leed, dog ook zeide, dat die van Am-
boina niet wel met hem gehandelt had-
den , weshalven men toe zeiden hem te

zullen helpen, ten einde mogt hersteld
werden.

Den 30 dito is D. Boogaard na Cey-
lon beroepen.

DBroug- Den 20 September vonden naar Edel¬
bron na heden goed D. Broughron na Banda te
Banda.

zenden, en, by goed gedrag zyne agter-
stallen goed te doen; dog zyn schorsling
zou tot zyn vertrek duuren.

Den 14 October verzogt D. de Leo-

nardis nette afschriften van alle de papie-

ren, rakende zyne opontbieding, en die
van D. Lindius, met de redenen, waar

op die gegrond zyn, dat zyn Eerw: toe-
gestaan is

Den 18 dito verscheen den Predikant,D. Wal¬
D. Cornelius Walrant, van de Classis van

rant hier

Walcheren gezonden; ook is toen D.
Holkenburg, op ’t voordragen der Regee-
ring, na Ceylon beroepen.

Daar na wierd voorgestelt, wat men met

D. Spiljardus overgezette papieren doen
zou ; dog men stelde uit daar over te
handelen.

Men kreeg ook berigt, dat D. Coolius
op de reize overleden was

D. Wyngaar-Den 22 dito verklaarde

den genegen te zyn, om opCeylon nog
dog de Re¬eenige jaaren dienst te doen;

geering zeide, dat zyn Eerw; daar met
geen nuttigheit kon gebruikt werden.

Men had de Predikanten van BataviaDe Bata
in ’t Vaderland ook zeer swart gemaakt,vische

Predilan¬ als of zy zogten de andie Kerken of
ten ge brocderen te overmeesteren , waar van
regiveer-

de aanwezende Predikanten het tegen-digt.
deel by geschrift getuigen, en hen ten

vollen hier over regtveerdigden.
Den 29 December verscheen hier D.D. CarOI

Franciscus Caron, met de Nooteboom,hier.

als Predikant, van wegen de Classis van
Amsterdam.

A. 1661.A. 1661.

Den II Januari is D. Walrand na Am-

boina beroepen, en den 7 Februari D.
Caron.

Den 25 April verscheen hier D. An-D. Ham

brock tonius Hambroek uit Tayouan , wegens
weer na kleenigheden hem aangedaan ; dog hy
Tayouan

moet dat zelve jaar weer derwaards ge
gaan zyn, alzoo bhy ’er naderhand is ont-
hoofd, schoon zyn vertrek hier niet net
aangeteekent is.

D. Don Den 16 Juli verscheen hier ook D.
lern Joannes Nathanael Donker, als Predi-
Ceylon kant, met Erasmus , van Rotterdam

Dog alzoo zyn Eerw: lastbrief door de
Gecommitteerden niet geteckend was,

mogt hy niet prediken.
IV. DEEL.

SDIENST. 77
Den 22 dito stond men D. Donker toe 1661.

Nevenste mogen prediken, en is hy nevens nog
D. Wyn-

een broeder (waarschynelyk D. Wyngaar
gaarden.

den alzoo die naderhand vind) beroepen
na Ceylon.

Den 19 September verscheen hier D. D. de
Joanne; de Moor als Predikant, van Am-Moorna

Banda.sterdam,met ’t Wapen van Holland, heb-
D.Swaar-

bende gestaan te op Heusden in 't Classis
dius na

van Thiel; als mede D. Joannes Swaar- Amboina.
dius, als Predikant, met Prins Willem,
van ’t Classis van Walcheren.

Den 27 October is D. de Moor na Ban-
da, en D. Swaardius na Amboina beroe¬
ven. Ook blykt uit de Batavische brie- D. Cale-
ven , dat eenen D. Cornelius Caletus als tushier.
Predikant uitgekomen was ; dog leze
verder niet van den zelve, zoo dat hy
hier schynt overleden te zyn.

Men maande ook D. Spiliardu; by D-Spil-
jardusschryvens aan, om by de oude Formu-
schriften.lieren te blyven , en zyn vraagboekjen

nog eens te overzien.
D. Aken-Den 14 November verscheen hier D.
dam hier.Godefridu; Akendam als Predikant met de

Jonge Prins, van de Classis van Hoorn
D. SeenenDen zelven dag komt D. Seenen (die
dood.den 26 September laatst gemeld werd

als overleden voor. Men kreeg ook be

richt dat D. Pelius op de uitreize over-
leden was

Den 8 December quam hier den
Krankbezoeker , Joannes de Graaf, die
A. 1662 na Amboina vertrok, om tot
Predikant gevordert te werden.

Ook verscheen hier heden D. Marcus
Masius van Quelang, op Formosa, voor
de Chineesen gevlugt zynde.

A. 1662.A. 1662.

D. MasiusDen 12 Januari is D. Masius (na ver
na Banda.

schooning van Amboina, daar hy den D. Aken-
na toe gelast was te gaan) na Banda, en dam na

Amboina.D. Akendam na Amboina beroepen.
D. CruyfDen 17 April verscheen hier D. Crui
uit Ta¬

uit dat schandelyk verwaarloost Tavouan.
vouan

D. D.Den 13 Julius verscheen hier D. An¬
Scheriustonius Scherius , D. Gosuinus Slipperius

Slippe¬
cn D. Petrus Sibelius, als Predikanten

rius, en

gezonden by de Classis van Amsterdam Sibelius

Henricus Wallius quam van Delft, als hier.
S. S. Theol. Candidatus, of om als Pro-

ponent gebruikt te werden, waar over
men zyn Edelheit spreken zou, en be-
loten wierd, hem ten eersten tot Pre-
dikant te vorderen.

Den 24 dito is goedgevonden D. Cruyf D. Cruyf
n Naga-iIna Nagapatnam, en D. Ferreira hier
patnam.

de Portugeesche gemeinte te beroepen,DFerrci-
alzoo hy op Ceylon niet zeer nut was; ra hier

beroepen.maar D. Scherius en D. Slipperius zyn weer
D. Wal¬na Ceylon beroepen. Ook zou D. Wal-
ius Predi-

lius vrydag over agt dagen onderzogkant.
wer-H
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Spiljaraus geheel afgezet uit Amboina 1663gen. werden tot Predikant, en dan hem niet in
over zeer ergerlyk gedrag; verzoekende DSpiljar-’t openbaar,maar in de vergadering de han

dus afge¬met veel berouw hulpe; dog is uitge-den werden opgelegt, waar op dan den 4
steld, tot dat men nader kennis van zynAugusti onderzogt is in 't bywezen var
zaak hebben zou; en na dat die papieren nade Heeren, Steur Speelman en Houtman
gelezen waren, zoo is hy den 16 ditovan wegen de Regeering, en is hy, vol-
Seruetenkomen bequaam gevonden zynde, als

Ook is D. Ferreira, by vertooning van D. Ferrei-Predikant erkent; en den 7 dito eerst
verscheide loffelyke getuigenissen, in alle ra vanrecht ingehuldigt.

Predikantzyne weerdigheden erkend en toegela-pieD. Sibe¬ Den 13 November is D. Sibelius be¬
jus na ten, mits dat om zyne ontslag-acte schry-oepen na Banda, en verscheen hier ook
Banda, D ren zou, en zou nu als vast PrcdikantAbrabam Laurenszoon; als mede D. Broug-
Broug. aangemerkt werdenbron , om wangedrag opgezonden, ze-bron.

Den 23 dito verzogt D. de Leonardisdert welke tyd hy schynt afgezet te zyn, D. de
alzoo zyn thien jaaren, op weinig maan-u1alzoo niet meer van hem leze.
den na om waren) eens verplaatst, en op dis bew¬

en teMalabar gebruikt te werden, alzoo hierA. 16631663. lyven
gedurig onpasselyk was, de vergadering
hield zyn Eerw. verblyf, om zyne uit-Den 26 April quam hier D. NathanaeD. de Pa¬

muntende gaven hier zeer noodig, waarpehier. de Pape, als Predikant, met Orangie,
om zy daar toe niet konden overslaan,van Zeeland, zynde bevorens gewees
en bewogen zyn Eerw, ook om hier tePredikant te Gellicom, en daar na te
blyven.Vuuren en Dalem.

En aangezien haar Edelheden voorge-D. Wallius is na Coetsjien verzonden
nomen hadden D. Akendam, zonder voorN
kennis des Kerkenraats, na Ternate teDen 21 May verscheen hier van Cey-D. Ferrei

ra van lon D. Ferreira, die, schoon geen Ker zenden, en D. Sibelius, die al na Banda was,
Cesten. te verplaatsen, zoo zou men haar Edelkelyke getuigenis, ontslag brief van zyn

ieden beleefdelyk begroeten en verzoedienst (waar van nog egter reden gaf kon¬
ten, dat zy 't bestel der Kerk-diensternende toonen, nogtans ontfangen, en als

auditor zitting gegeven is en persoonen aan de Kerk dog geliefden
te latenOok zou D. de Pape met de Vloot varD. de Pa

eegy4e de Heer Bort na China gaan De Heer Steur, Commissaris politicq, Commif
Vloot. verzogt zyn Kerk-getuigenis na ’t Va-faris pol-En bleck nu klaar de dood van D

D. D
derland, zynde (hoewel eerst in 't begin tieo deD. Molanus en de Moor in Banda.Molanus, eer vanDen 9 Julius verscheen hier D. Balt. dee volgenden jaars) door de Heer Pieter Hoom-en de

Moor hasar de Meter als Predikant, met Dur van Hoorn , buiten gemeen Raad van In-
Aet. diën, vervangen.jerdam van Amsterdam, verzoekende
de Me Psalmendat men agt nemen wilde op zyn vorige D. Ferreira, eenige Psalmen al op Co-
ter na

an DCeylon. diensten, te meer, alzoo zeer goede ken lombo in ’t Portugecsch overgezet, en
’erreira.nis van ’t Portugeesch had, dat men gebruikt hebbende, verzogt die ook hier

hem , die men met veel vreugde ont te mogen gebruiken; dat toegestaan is,
fing, ook beloofde. Hy wierd beroeper mits dat zy eerst zouden nagezien wer-
na Ceylon den.

Op de zelve dag verscheen hier D.

TIENDE H OFD-STUK.O

Vervolg der zaaken van den Godsdienst op Java van den jare 1664 tot 1670.

En 3 Januari verscheen D. Pe-y Donker van Ceylon, om eenige ergerly-A1664 D. Don-

trus Casis, als Predikant, vanD. Casier ke misgrepen afgezet, den welken ’t ker afge
na Banda zetde Claffis van Delft, en D. Ja- zitten in’t gestoelte verboden is

XD. Max- cobus Maxwel, als Predikant, van Den 9 Juni verscheen hier D. Corne- D Kei
wel, D.de

wegen de Classis van Walcheren, zynde lius Keizerskind, als Predilant, met ’t zerskindBuk na

Amboins. bevorens Predikant te Sandwich in En- Wapen van Hoorn, van 't Classis van her
geland geweest; Ook D. Simon de Buk, Hoorn

als Predikant, van de Claffis van Rot- Den 17 dito quam D. de Pape weer D. de Pa
terdam, hebbende eenige tyd Piedikant hier, en den 15 dito is D. Keizerskind pe weer

onder den Onderzeevoogd Cortenaar ge op de Vloot na China door haar Edel-huer
wees heden gesteld, na ’t oordeel van den Ker-

Den 7 dito is D. de Buk na Amboina kenraat gevraagt te hebben, alzoo men
on D. Cesier na Banda beroepen voor had op Kelang een sterkte te bou-

Den 26 Februari verscheen hier D. wen.
Ook
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schuld dezer Predikanten wel merkten,Ook verscheen den 7 Juli heden D1664.

D. Hei- en ook ongenoegen in des LandvoogdsBartholomeus Heinen, als Predikant, van
nen hier. bedryf schepten, en dat zy die broede-'t Classis van Amsterdam, met de Waf-

ren ook daar op herstelden, hoewel zysende Maan.
hen egter beide over hunne onvoorzig-Haar Edelheden hadden D. Maxwel,D. D.
tigheit deze straffe van een korte schors-Maxwel en D. Heinen na Ceylon geschikt, over

en Hei¬ sing opleiden. Men zogt dit wel te ver-welk benemen van haar recht de broe-
nen na bidden; dog daar was niet meer aan tederen zig nu weer bedroefden.Ceylon.

doen.Ook zouden zy verzoeken , dat een
D. Spiljardus verzogt den 21 Decem-der drie broederen, voor de Inlandsche

ber toegelaten te werden; dog is afge¬gemeinte, en tot ’t aanleeren der Ma-
wezen. Ook bleek toen, dat D. Joan-leytse taal, hier blyven mogt, waar ne-
nes Arkel Predikant aan Caap de goedevens zy zouden aanwyzen, dat D. de Pa-
Hope was.pe, die zy om zyn hooge jaren als onbe¬

quaam tot ’t aanleeren der taalen voor-
A. 1666.bygegaan hadden, reeds verre in ’t Por-

tugees gevordert was, en daar op dar
Den 4 Januari bleek by schryvens varverder zyne verzending mede na Ceylon

den 27 Juni 1665 van Jaffanapatnam, dazouden verzoeken. Ook haalden zy zyn

aan D. D.  Breyl en Baldeus toegestaarEdelheit geheel en al tot haar gevoelen
was, na ’t Vaderland te gaanover; dog hy wierd door de Heer van

Den 3 Mey D. Keizerskind op Kelang.Goens weder omgezet; en dus bleef het
klagende over mishandeling aldaar, verzoo als ’t besloten was met goedvinden
zogt zyne verlossing.van den Kerkenraat, alzoo ’t nu niet an-

Den 31 dito verzogt D. Spiljardus maarders wezen kon, hoewel zy nog al een
weer als Proponent aangesteld te wervoor D. de Pape aanhielden.
den; dog is afgewezen. D. Arkel aanDen 2 October is D. de Pape na Na-

D. de Pa¬
de Caap was overleden.gapatnam beroepen.pe na Na-

Den 12 Juli bleck by brieven , vangapat- D. Sibelius verscheen nu ook uit Ban
nam Malabar door den Kerkenraat geschre-da, vertoonende de staat der Kerke al-

D. Sibe ven, dat hare Dienaaren, D. D. de Medaar.lius uit
ter en Wallius, overleden waren.Den 10 November stonden haar Edel¬Banda.

Den zelven 2 Augusti is D. Masius naDe Graafsheden toe, dat den Krankbezoeket Joan-
verzoel Ceylon en Coetsjien beroepen , waarnes de Graaf tot Proponent zou onder-
xCege¬ van men de schikking aan de Regeerinczogt werden, mits dat de ; Predikantenstaan.

daar lietin Amboina, daar hy nu was, ’er in be¬
Den 6 September verzogt D. Ferreirawilligden.

weder, dat er ook Inlandse Ouderlin-D. Ferveira had zeker stigtelyk Spaansch
gen en Diakenen mogten aangestelt werbockje tegen het Pausdom in 't Por-
den; dog dit is afgeslagen.tugees overgezet, dat zou overzien wer-

Den 13 December verscheen hier alsden.
Predikant, van 't Amsterdams ClassisDen 23 December beloofden haar E-

Maleytse
D. Gulielmus de Bitter met de Hollandsedelheden ook zorg te zullen dragen, datKerk.
Thuin; en den 20 dito verzogt D. Cor-de steene Maleytse Kerk, ten dienst der
nolius Keizerskind weer zeer erbarmelyk,Inlanders zou werden ingeruimt. met nieuwe klagten, om zyne verlos-
ing.A. 1665.A. 1665.

Den 27 dito is D. Spiljardus van den
welke al weer slegte gerugten liepen, (erDen 8 Januari bood D. Ferreira aan,
dat hy ook van zyn vrouw gescheidenom ook nu en dan Duitsch te prediken,
was) nu na ’t Vaderland vertrokken.tot zyne oeffening, waar voor hy bedankt

wierd, en waar toe men zyn Eerw. ge-
A. 1667.legenheit geven zou.

Den 22 October verscheen hier D. Ma-D. Masin-
Den 3 Januari vond men ook goed Dius uit Banda in dienst door den Land-geschorst

Ferreira’s verzoek, om in ’t ziekenhuisvoogd Cops geschorst, gelyk hy mede

nu en dan Duits te prediken, weder aD. Casier gedaan had, en de gansche Ker-
te slaan. Ook bleck in de volgende ver-kenraat aldaar door hem zeer qualyk ge
gadering, dat hy de Formulieren in 'thandelt was, waar op D. Masius zyne,
Portugees overgezet had.en D. Casiers herstelling verzogt; waarEn her Sen 9 dito verscheen hier D. Joannestoe hem de Kerkenraat harc hulpe toestelt.
de Voogd als Predikant , waarschynelykzeide, gelyk zy den 2 November ook
uit Holland; en was D. de Bitter na Banbetoonde.
da beroepen, dog D. de Voogd na Cey-Den 9 December hebben haar Edel¬
lon gezonden.heden geantwoord, dat zy de on-

DenH 2
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Den 28 Maart wierd over de zaak vanyeeen.

D. Keizerskind , weder zeer sterk kla-

gende, eindelyk goedgevonden, om haar

Edelheden over zyne verlossing van Ke¬
lang te spreken.

Den 4 Juni is Tholi’s verzock tot zyn
examen toegestaan, dog aan Rossenraaa
om veel redenen afgeslagen.

Den 18 dito slaan haar Edelheden voor,D. Bure-

nus na om D. Jacobus Burenus na Ceylon te
Ceyson zenden , ’t geen den Kerkenraat mede

goedkeurde. Ook scheen hy toen hier
eerst gekomen te zyn.

Den 10 Augusti is D. Tholi onderzogtD. Tholi

in ’t bywezen van den Kerkenraat, vanPropo¬

nent, D. Burenus, als mede van 2 gecommit
teerden van haar Edelheden, 2 Raaden

van Justitie, en 2 Schepenen, wierd met

veel genoegen aangenomen als Propo¬
nent; en is na Ceylon gezonden.

Den 29 dito verscheen hier D. Serva-¬D. Cla-
tius Clavius, als Predikant, met Middel¬vius na

Ceylon. burg, van de Classis van Wascheren, die
na Ceylon door haar Edelheden, met
goedvinden van den Kerkenraat, geschikt
is.

Den 30 September quam hier D. Cor-D. Pays
nelius Pays, als Predikant, met de Jon-hier.

ge Prins, van 't Classis van Enkhuizen,
hebbende tot Eenigenburg, onder 't Clas-
sis van Alkmaar, gestaan.

Ook quam nu D. Augustinus ThorntonLatyn
sche als Rector der Latynsche school voor-
tdaect. Den 12 December verzogt zyn Edel-

heit ’t oordeel des Kerkenraats, om D.
Pays na Amboina te zenden , dat zy
zoo zyn Edelheit 'er op stond, mede
zeiden toe te staan, dog dit is nog wat uit
gesteld.

A. 1668.1663.

Den 30 Januari is D. Pays na Amboi-3D. Pays
na Am- na beroepen, en verscheen den 13 Fe-
boina, bruari den Krankbezoeker Joannes van
Krankbe

Gripenhoven, van Zeeland, met Buyens-
xoetern

kerke , en Jan Gerritszoon Cok met de
Meerman, van Delft.

Den 23 April verscheen hier D. Max-D. Max-
wel, ziek geweest, dog nu zynde, gezondwel van

Ceegun. vanCeylon, men verzogt zyn Eerw. reden

van zyn opkomst te weten, om door
hare hulp haar Edelheden over zyne be-

kommerlyke zaak een goeden indruk te
geven. Hy schynd in dit of ’t volgen-
de jaar na Malacca gezonden te zyn.

Schoon’t 50. Artikel der Kerk-ordreBeide de
zegt , dat de gedoopten niet aanstondsSacra-

menten behoeven ten Avondmaal te gaan, zoo
besloten zou men egter by de oude gewoonte bly-
by een te

ven van beide Sacramenten ontrent de
voegen.

Inlanders zamen te voegen.
Sen 18 Juni verscheen hier, met voor-Frederik

Gueynier-schryven van den Professor Voetius, en
goede getuigenissen van zyn Theologise

HE ZAAKEN
1668.e¬studien, Frederik Gueynier; gelyk mede

D. Bre¬
D. Theophilus Brelius, met Oostenburg,

lius,van ’t Classis van Amsterdam, zynde be-
vorens Predikant tot Beek in ’t Land van

9. SchecValkenburg geweest; nevens welke den
hier.

16 Juli hicr ook quam D. Jacobus Schee,
als Predikant van de Classis van Walche-

D. Oor-ren. Ook quam hier dit jaar D. Arnoldus
schot.Oorschot, dog leze niet verder van hem

zoo dat hy zal overleden zyn op Ba-
tavia.

Ook oordeelden heden de vergadering
’t boekje van D. Fereira, uit het Spaansch

overgezet, zeer nut, mogende wel lyden,
dat het gedrukt wierd.

D. D.Den 23 dito verscheenen D. Jacobus
Monta-Montanus, van de Classis van Hoorn, me
nus ende Voorzigtigheit; en D. Jacobus Corf
orfhier.

met de Vrye Zee, van ’t Classis van
Delft als Predikanten.

Jan Ceylon schreef de Proponent Tho-
li, dat men hem daar genoegzaam bui-
ten dienst liet blyven, om dus bedekte-
lyk zyne bevordering te stremmen, wes-

halven hy de hulpe der vergadering ver-
zogt.

D. de221enD. de Leonardis, nu ontrent 15
Leonar¬

hier gediend hebbende , verzogt tn2
dis na 't

Vaderland te gaan. Zyn Eerw: wierd
ader

tot langer verblyf verzogt ; dog, alzoo land.

volharde, is zyn verzoek toegestaan.
MaleyrseDen 17 September verzogt den Ker-
Catechis-kenraat van Amboina het drukken van
nus in

de Maleytse Catechismus van Dankaarts.
druk ver-

die den Kerkenraat alhier den 26 No-zogt.

vember verzogt in Ambons-Maleytste
drukken, alzoo dat best verstaan wierd.

Den 24 dito vonden haar Edelheden

goed a van de ; aangekomene Predikan-
ten na Ceylon te zenden, waar over zy
t oordeel van den Kerkenraat verzog-
ten, willende Brelius daar af verschoont

hebben; waar op D. D. Corf en Schee na
Ceylon beroepen zyn.

Op den zelven dag verscheen hier ook D. Sem

als Predilcant D. Geraydus Sem, met ’t hier.

Hof van Breda, van de Classis van Am-
sterdam.

't Da BreylDen 26 November stond ook na
na ’t Va¬Vaderland te vertrekken D. Joannes

derlandBreyl, die jegenwoordig zyn afscheid
nam, zynde van Malacca hier gekomen.

D. BreliusEn ten zelve dage is hier in D. de Leonar-
beroepen.dis plaats ook beroepen D. Brelius
D Rhyns.Den 2 December verscheen hier D. Ja
dyk hler.O¬cobus Rhynsdyk, met het Sticht van

vantrecht, als Predikant van de Classis
Amsterdam.

D. D.Den 17 dito verscheenen hier ook D
ManteauCarolus Manteau, met ’t Wapen van
en Struys.Middelburg van 't Classis van Zeeland

en D. Albertus Struys, met Hazenberg,
van de Classis van Hoorn als Predikan-

ten.

Ook verzogt D. Fereira agter zyn ge-
drukt
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1668. drukt boekje te mogen voegen het Va¬

der Ons, de artikelen des Geloofs, en
de 10 Geboden, dat toegestaanis, mits
dat zouden nagezien werden.

Ouder- Men vond per naasten ook goed 6,
lingen en in de plaats van 4 Ouderlingen, en ook

Diakenen
2Diakenen meer te kiezen, dan de vori-

vermeer-

ge 6; dat den 7 Januari eerst goedgedert

keurd is by haar Edelheden

Den 27 dito verzogten haar Edelhe
den ’t oordeel des Kerkenraats tot het
verzenden van 5 Predikanten,  na Am-
boina, 2 na Banda, en i na Ternate,
en droeg de vergadering voor na Ter-
nate D. Struys, na Amboina D. Monta-
nus, en na Banda D. Manteau; dat goed-
gekeurt is, ook zou den Krankbezoeke
Bakker mede na Ternate gaan.

A. 1669A. 1669.

Den 21 Januari is D. de Buk by rede-
lyke herstelling weer na Amboina, van

waar hy ’t jaar te voren hier ziek quam
en D. Rhynsdyk na Banda beroepen.

Maleyts Den 18 Februari oordeelde men ’t
Predikant noodig, op de bevordering van den Gods
te beroe dienst in de Maleytse taal te letten, er
pen.

men vond goed zyn Edelheit voor te dra-
gen, om hier een Predikant in die taal
te beroepen, des die vergadering verlof
verzogt, om tot dit beroep te treden.

Ook verscheen hier D. Petrus Berg.D. Berg
huizen, als Predikant van 't Classis vannuizen

en Amsterdam, hebbende bevorens tot Me

teren, in ’t Classis van Bommel, gestaan.
En den 25 dito andermaal D. Danie.D. Brou-

werius Brouwerius, als Predikant, van ’t Classis
hier van Rotterdam, hebbende bevorens tot

Geertruidenberg gestaan-
Die Ma Den 28 dito oordeelen haar Edelhe-

seyts zou den, dat de bevordering van den Ma¬
prediken leytsen Godsdienst nog eerst door ’t op-

rechten van schoolen en Catechizatien

behoorden vooraf bereid, en dat D. Brou

werius, gedurende zyn verblyf alhier.
tot het Maleyts prediken wel kon ge-
bruikt werden, zoo hy zig vrywillig
daar toe aanbood , dog zonder daarom
aan hem gehouden te zyn, en dat haar
Edelheden wenschten, dat een der Pre-

dikanten alhier zich daar toe (gelyk dat
ook wel allereigenst behoorde) wilde be
quaam maken , dat by de vergadering

EnD
aangenomen, en D. Brelius opgelegt is,Brelius
die ’t ook aannam, en D. Brouweriuszich oef

teret. bood zig mede aan, om zondags ten -
uuren in de Portugeesche Kerk Maleyts
te prediken , en tot 8 uuren te Cate
chizeeren , dat eenparig goedgekeurd
wierd

Dog alzoo men den 1 April verstond.
dat Sacharias Seenen het Nieuw Testa-

ment , door D. Brouwerius in 't Maleyts
overgezet, in 't voorlezen gebruikt had,
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zoo zou hem dat verboden , en belast 1669.
werden ’t oud Exemplaar nog te volgen,
daar my vry wat nyd onder scheen te
loopen, hoewel D. Brouwerius, om or-
dentlyk te handelen, dit ook wel eerst
kon en behoorde verzogt te hebben.

Den 27 May verscheen hier D. Jsaa- D. D.
cus Huisman, als Predikaut, met ’t Wa-Huisman
pen van Zierikzee, en

Den 16 Juni mede als Predikant D. Waf-
Gulielmus Wasschenburg, als mede den chenberg,
Krankbezoeker Willem Albertszoon; en de Jager,

enden 8 dito ook als Predikant D. Huber-
tus de Jager, van Amsterdam.

Den 15 Juli quam hier ook met’tD. Rou¬
Wapen van der Goes, als Predikant D. wenius

hier.Cornelius Rouwenius.

Ook oordeelden haar Edelheden eer
Predikant op de Rheede, en den Ker-
kenraat 'er een op Onrust noodig

D. SemOp de zelve dag is D. Sem na Malac
na Ma.ca beroepen
laccaDen 8 Augusti is D. Berghuizen na Ma.
D. Berg-

cassar beroepen door den Kerkenraat, en huixen na
den 12 dito goedgekeurt. Macassar.

Ook stelde D. Buschof nu voor of

men D Brouwerius geen zitplaats in de
vergadering behoorde te geven; dat nog
onnoodig geoordeelt is.

Den 26 dito verzogt Frederik Gueynier

tot Proponent gevordert te werden,
dog is uitgesteld. Ook stonden haar E-
delheden ’t verzoek der Portugeesche
gemeinte toe, om ’s morgens nog een
Portugeesche predikatie te hebben, ver-
leenende daar het Stadhuis toe

Den 9 September beviel het haarE-

delheden zeer wel, ’t geen Gueynier ver-
zogt had, stonden zyn examen toe, wil D. Kei¬
lende dat ook de buiten-Predikanten daarzerskind

na Ke¬over zitten zouden, die ’er te die tyd
langwaren D. D. Cornelius Keizerskind (on
Frederil

dertusschen van Kelang opgekomen,
Gueynier

Berghuizen, Brouwerius, Huisman, WaJ onder-

zogt alsschenberg, de Jager en Rouwenius, ool
Propo¬is toen D. Brelius tot zyn Examinato
nent.gesteld, en hem een text gegeven, om

over 6S weeken ondervraagt te werden.
En vermits D. Maxwel hier onder niet D. Max

wel navinde, zoo zal die bevorens al na Malac
Malacca.

ca vertrokken zyn.
Ontrent deze tyd is D. Gueynier als

Proponent geexamineert, hoewel dit
niet net aangeteekent vinde.

D DKeizerskind en Berghuizen verzog
ten in de vergadering te zitten voorzig.
en voor de andre Predikanten, om ken-

nis van ’t Kerkbestier te krygen; dog
zyn uitgesteld tot dat de vergadering vol¬
komen was; ook verzogten zy in 't re
gen-sayzoen van ’t prediken op de Rhee-
de en op Onrust verschoont te zyn; mer
zei dat zy zich na de tyd en gelegenheit
schikken moesten

Den 16 December was hier ook ver-
sche-H3
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Brouwerius, dat zyn overzetting van ’t 1670scheenen D. Petrus Wytens als Predikant, D. Brou¬
N.T. in 't Maleyts in de Kerk mogtdie nevens D. Keizerskind verzogt in de werius
gebruikt werden, 't welke beslotenaeuwvergadering te zitten, volgens zeker be¬

beant-wierd, in bedenken te nemen; dat mysluit harer Edelheden.
19.toeschynt door enkele nyd en onkundeDen 19 dito zyn by haar Edelheden

van dezen of genen, die zyn Eerw: voorvoorgeslagen, na Amboina D. D. Rou-
zoo veel mocite, die geringe eere nogwenius, de Jager en Huisman, en na Ti¬
misgunden, en nog niet in staat warenmor D. Keizerskind, dat by den Kerken-
om ’er over te oordeelen, gestremd teraat goedgekeurd is.
zyn, zynde ’er niet harder voor een man
van neerstigheit, als dat over zyn werkA. 1670.

uydige of onkundige menschen, die zelfs
te luy, of onbequaam zyn, om iet grootsDen 20 January bleek, dat D. Tholi
en ongemeens ten dienst van de Kerk te(waarschynelyk op Ceylon) overleden
ondernemen, over zyn werk moetenwas. Ook zeide Gueynier, dat hy tot de
oordeelen, en waar over men ’t oordeelMaleytse Catechizatie gereed was.
(mynes bedunkens) aan geen andre be-Den 27 dito verzogt D. Brouwerius
hoorde te laten, dan die ten minste diezitting als Maleyts Predikant, en is zyn
taal, daar over ’t oordeel vallen moet,Eerw: geantwoord, dat dit nog ontydig
verstaan.was; dog haar Edelheden zeiden, dat zy

Den 23 dito verscheen hier uit Am- D. Paysgeerne zouden zien, dat de buiten-Pre-
boina D. Cornelius Pays wettelyk, en uit Am-dikanten, volgens het besluit van A. 1650.
den 3 Juli Simon Simonszoon de Large, ona-in de vergadering zaten, alzoo ’er anders
met de Vrye Zee, van Delft.iet wonders op stond te volgen, te meer,

De Ma-Den 14 dito zei D. Brouwerius, datdewyl dit al over lang door de Heeren
leytse ge-de Maleytse gemeinte zoo toenam, datBewindhebbers goedgevonden was, niet
meintede plaats in 't Stadhuis te kleen stondtekonnende bedenken, waarom den Ker- nam toe.

werden, weshalven verzogt, dat 'er omkenraat dit gedurig arglistig uitstelde,
een grooter plaats mogt gesproken wer-dog eenige Leden hadden dit besluit ha¬
den. Waar op geantwoord wierd, datrer Edelheden ook veragtelyk voor Ty-
men dit eens zou komen bezien. Voor-rannycq uitgemaakt, waar over de ver-
zichtig, als ’er maar niet anders ondergadering besloot zig by haar Edelheden
liepte zuiveren. En zeiden dat zy de bui-

Den 21 dito bleek by schryvens van D. de Bukten-Predikanten op redelyke voorwaar-
Malacca, dat D. Maxwel daar gelukkig overle-den zitting zouden verleenen, gelyk ook
overgekomen was; dog in Amboina was den.den 3 dito, na eenig tegenstreven, ge-
D. de Buk overleden.schiede , willende egter daar over nog

Den 11 Augusti stonden haar Edelhe-DD Paysaan de Vaderlandse Kerken schryven,
den toe, een a en een ; Predikant hier te en Wy-dat echter Ghoe zeer zy zich bevorens

tens Pic¬kiezen, waar ontrent zy ’t oordeel derwegens het hen nagegeven Meesterschap dikanten
vergadering vorderden, die daar opover de andre broederen geregtveerdigt als alhier.

4. D. Pays, en als 5. D. Petrus Wytenshadden) ’er nu al vry wat na geleek, dat
beriepen , die den 28 dito goedgekeurdzy hen buiten alles, zoo veel zy konden,
zynen ook zelf buiten ’t gene hen al over

Ook zou men om ’t spoedig voortzet-lang toegestaan was, zogten te houden Maleytse

Reik aan-Sen 17 Maart had Frederik Gueynier ten van de Maleytse Kerk verzoeken,
gelegt.die reeds begonnen was.redelyk, tot genoegen der vergadering,

En alzoo ’er nieuwelings twee broe-in 't Maleyts geproponeert , dog in't
geheim. deren gekomen waren, zoo zou ’er zon-

dag voormiddags in ’t ziekenhuis gepre-Den 20 dito stonden haar Edelheden
toe een vyfde Predikant hier te verkie- dikt werden. En alzoo ’er klagten over
zen, waar toe, op aanbeveeling harer E- D. Gueyniers nalatigheit in 't Maleyts

Catcchizeeren door den Voorzitter inge-delheden, D. Wasschenberg beroepen is
Ook zou men, om de zwakheit van D. bragt waren , zoo wierd besloten hem

daar toe aan te maanen.Fereira , om nog een Portugees Predi-
Trourekant verzoeken. Ook bleck, dat 'er door D. Broawe-

vrugtenDen 31 dito besloot men haar Edel¬ rius dienst veel Inlanders gedoopt waren2
van D.en dat hy nu weer een Chineesche dogheden om een ander Predikant na Ma- Brouwe-

lacca, in de plaats van den overleden D. ter stond aan te nemen, ook bood een rius.
Sem, te verzoeken. ter dood gevonnist Macassaar aan Chrif-

ten te werden, waar toe D. BrouweriusDen 2 Juni bleek, dat D. Wasschen-
gedeputeerden verzogt, om des zelfs be-berg onlangs gelyk D. Nicolaus Heussen,
lydenis te hooren, die toegestaan zyn.oud 43 jaar, den 22 dito overleden was

Den 22 dito bleek, dat de gevangenaan welke laatsten Heer deze Kerk een
Macassaar op veel blyken van boete ge-wakker man verloor. Ook verzogt D.

doopt,
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de wekelyke voor de jeugd, ’s morgens 16541670. doopt, gelyk ook de Chincesche dog-
ten 9 uuren in.ter op hare belydenis toegelaten was.

Den 26 dito is de Krankbezoeker JanVerbete-Den 29 dito was den Proponent Gucy-
ring van Janszoon Verhoeven na ’t Vaderland ver-nier 40 gl. ter maand, en ioRyxdaalders
D. Gucy- lost.kostgeld toegelegt.
nier. TweeDen 24 November is besloten, alzocDon 13 October vond men goed geen

Maleytse
er zondags twcemaal in 't Maleyts ge-Lieden; die ’t Pausdom toegedaan wa Predikan¬

predikt wierd, nog 2 Diakenen meer te ten zon¬ren, of in hoerery leefden, als getuigen
verkiezen, dewyl die broederen klaagden dags.over kinderen ten doop te laten staan

Maan- het zoo niet te konnen waarnemen.Men stelde ’s maandags ook een besloten
dags Ca

Catechizatie voor de bejaarde, behalven
techiza¬

tie

OFDSTUK.ELFDE HO

Java van den jare 1671 en 1674.Vervolg der zaaken van den Godsdienst op

derhalven haar Edelheden dus zou voor-En 19 Januari verzogt D. Thorn-A. 1671.

gedragen werden.ton als Proponent toegelaten teD. Thorn
WerdDen 28 dito verzogt D. Gueynier omton Pro- werden, dat toegestaan is

verberert,ponent. Predikant, en ten dien einde haar Edel¬Den 5 dito is D. Thornton eerst
heden gunstig voorgedragen te werden,recht, na dat hy eenige reizen gepropo¬
dat hem toegestaan isneert had, als Proponent erkend. Ook

Ook hadden haar Edelheden den Pro-verzogt D. Gucynier zyn peremptoir exa
ponent van Beek tot 60 gl. ’s maandsver-men, dat men haar Edelheden voordra-
betert; en den 1 October stonden haar

gen zou.
Edelheden ’t peremptoir Examen van D.Den 2 Maart wierd D. Thornton belast
Gueynier toe; dat den 12 dito door haarOnrust waar te nemen, en aangemaant
Eerw. ook aan D. Thornton toegestaanom zig tot de Portugeesche dienst be-
isquaam te maken.

By schryvens van de Kust bleek, dat D. LaD. Wytens maakte bekend , dat zyn
D. Max-D. Frontenius overleden was, weshalverEdelheit belast had aan den Landdrost
wel na deD. Zas derwaards beroepen, is, en zoehet Chinees duivelshuis te zuiveren.
Kust.

die dat weigerde; dan D. Maxwel, enOok hadden haar Edelheden D. Guey-
D. Zas zou dan na Malacca gaan , enniers verzoek afgeslagen, maar zyn soldy

daar blyven, tot zyn vervanger quam,60 gl. verhoogttot
om dan na ’t Vaderland te keeren.D. Thornton bood aan, op Onrust 'sD. Thom-

Ook vond men goed haar Edelhedenzondags namiddags een Catechizatie opton op
Onrust ernstig om ’t opbouwen van de Portu-te rigten , dat zeer aangenaam voor

geesche Kerk te verzoeken, die aanna-
quam.

men daar mede te zullen voortgaan.Den 13 April stonden haar Edelheden
D. van Den 26 dito is D. Fereira tot Exami¬aan den Krankbezoeker en Proponent

Beck Pro
nator van D. Gueynier en D. Thornton.van Beek toe, op den Zeevoogd, of opponent
volgens zyn rang, aangesteld, om haarde Rheede, en den 20. ook in de weck
over zes weken te onderzoeken.elders te prediken.

Den 3 November verscheen hier DAlles was op Malabar weer in rust,
D. Sche-

Struys uit Ternate met moejelykheden.rius na’t na dat D. Scheerius nu van Coetsjien na
Den 9 dito verzogt D. van Beek ookVader¬ Vaderland verzonden was't

land. zyn peremptoir examen, dat hem toege-Volgens schryven van Ceylon was ook
D. Corf staan is, mits dat hy door haar Edelhe-D. Corf daar overleden, zoo dat er nu

dood.
den niet na Amboina mogt gezondennog 3 Predikanten waren.
werden, op dat die broederen niet den-Den 7 September verzogt D. Thorn-D. Thorn¬
ken mogten , dat zulks geschied was,ton Prop ton, zonder nalating van zyn dienst op

in ’t Por- om te beletten, dat dit examen door haarOnrust, eens in ’t Portugees te mogen
tigees Eerw: geschieden zou.prediken , dat hem voor eenige Leden

Den 19 dito is D. Struys door haar D. Struysin ’t byzonder toegestaan is, en op t
Edelheden na Amboina geschikt, en dit na Am-goed bericht daar van is hem toegela-
ook zoo by de vergadering goedgevon-oohd.ten , dit om den anderen woensdag in
den.’t openbaar te doen, met aanbeveling

Daar beneven is om redenen D. van DBrou-om allenskens zyn taal wat na 't be
Beeks examen tegen den 30 dito, ten 2 werius nagrip van de toehoorders te verande-

Temateuuren ’s middags, vastgesteld; dog D.ren.

D. van Brouwerius was by haar Edelheden naOok getuigde D. Pays, dat hy den
Beck Ma- Ternate geschikt, wenschende dat deProponent van Beek boven gedagten be¬
leyts- vergadering dit mede wilde goed vin-quaam in 't Maleyts bevonden had, diekundig.

den,
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1672.1671. den, waar ontrent zy best keurden dis zet, wel bevonden had, waar over D.

mede toe te stemmen, te meer, alzop er Gueynier bedankt is, en zou dat met Ma
moejelykheden tusschen hem en D. leytse en Duitse letters, in 't Duits aan
Gueynier waren, die naderhand bygelegt de eene kant, in drie colommen gedrukt

werden. Ook bleck den 19, dat hy ookzyn
Den 23 dito verscheen D. Hubertu se 57 vragen overgezet had, die mede

Leydekker als Predikant, met ’t Wapen goed-ckeurt wierden.
van der Goes, van wegen de Classis van Portu-Den 12 December verscheen den

geescheWalcheren. Krankbezoeker Hendrik Strating, en den
Kerk.Ook wierd nu weder een Chineesche 19 dito dede zyn Edelheit weten, datChinec-

sche vrou vrouw op hare loffelyke belydenis ge- de Nieuwe Portugeesche Kerk ten eer-
gedoopt. doopt sten klaar zyn zou ; ook verscheen nu

Men vond nu ook goed, dat alle de hier van Ceylon den Krankbezoeker A-D. D.
aanwezende Predikanten, uitgenomen brabam Coenen, en den 26 dito Jan A¬Guey
9. Brouwerius, op ’t examen der 3 Pro- lriaanszoon.nier,

Thortoi onenten D. D. Gueynier , Thorton en
en van van Beek zouden verzogt werden , die A. 1673. A. 1673.Beck,

Predikan- tot veel genoegen der vergadering onder
Verdec-ten ge- zogt, zeer bequaam bevonden, en tot Den 2 Januari vond men goed haa

ing dermaakr. Predikanten, op goedkcuring harer E- Edelheden voor de Portugeesche Kerk
beurten in

delheden, aangesteld zyn. te bedanken , in de welke een vroeg- die Kerk
Den 3 December verzogt D. Thorn- preek in ’t Duits, voormiddags een Por-

ton alle woensdagen Portugees te predi ugeesche, en na de middag een Maleyt-
ken, dat hem toegestaan is e Predikatie geschieden zou, ook zou

men ’er ’s woensdags in ’t Portugees en
1672. A. 1672. sonderdags in 't Maleyts prediken; waar

ievens men noo een bequame plaats tot
Den 4 Januari wierd hier tot Krank- den dienst der Inlanders verzoeken zou.

bezoeker Jan van Berkel aangestelt Sen 5 dito vond men goed 2 Ouder-
Den 25 vertoonde Dionysius Geens zy- ingen meer te verkiezen

ne getuigenissen als Proponent, verzoe- ven 16 dito verscheen, als Predikant, D. Pere

kende als Krankbezoeker of als Propo- D. Gualterus Peregrinus, wel eer Predi-giinus en
D. Car-nent gebruikt te werden, men zou hem tant te Ommeren, en den Krankbezoe¬

eerst eens hooren proponeeren , en na ter Alezander Carpius, die men als Pro- ele net.
zyn gedrag vernemen ; ’t welk den 1 onent voordragen zou, alzoo hy aan
Februari geschied zynde, zou men hen abo de goede Hope dikwils gepredikt
aan die van Amboina aanbeveelen; dog had

is van zyn Edelheit afgewezen Sen 9 Februari zyn D. D. Gerardi en D. Gerar-
di en DDen 12 dezer vertrok D. van Beek als Peregrinus na Amboina door haar Edel-D. van
’eregriBeck na Predikant na Macassar ieden, met goedkeuring des Kerken-
S 12Macasser. Den 15 Maart is D. Tolnerus, na in 't raats, geschikt; dog D. Dionysius zou nog Amboina.

Kasteel gepredikt te hebben, door haar nier blyven voor de Latynsche School,
Edelheden als Predikant erkend, en der n Carpius als Proponent na Banda
4 April op de Rheede geplaatst. Hy was gaan.
Predikant in ’t Graafschap Benthem ge- Sen 24 Maart verscheen hier D. Zas
weest an Malacca; ook maakte de Heer Mo.

D. Brouwerius was in 't begin dezesD. Brou- ekend, dat den Chineeschen Tempel,
verius na aars ook na Ternate vertrokken. by haar Edelheden reeds belast te ver-
Ternate. Den 13 Juni is by haar Edelheden D. woesten, nog in stand was, waar op na-D. Hub.

Hubertus Leydckker na Malacca geschikt, ser gelet zou werdenLeydek-
in de plaats van D. Maxwelker na Den 26 Inni verscheen hier D. Petrus D. Guey

Malacca. nier Ma-Den 27 Juni verscheen hier als Predi- Durant, als Predikant, van Amsterdam;
eyts Pre-kant, D. Franciscus Dionysius, met Ma- en den 10 Juli verzogt D. Gueynier te
likant.vassar , van Amsterdam, zynde Conre itten in de vergadering, alzoo hy nu Pre-

ctor tot Gouda geweest. En den 27 Za- dikant der Maleytse gemeinte was; dog
charias Caheing als Krankbezoeker. is uitgestelt om reden. En verscheen nu

Men verzogt ook aan haar Edelheden. sen Krankbezoeker Cornelis van der
om D. Thornton en Gueynier als vaste Pre Sluis.

dikanten hier te gebruiken; dog haar E- Ook is den 24 dito aan D. Gugynier
delheden stelden dit uit zitplaats in vergadering gegeven, gelyk

Sen 12 September quam hier D. No-D. Gerar- den 31 aan D. Thornton.
di ver achus Gerardi als Predikant Den 28 Augusti verscheen hier van
’cheen Den 28 November gaf D. Pays be¬ Timor weder D. Dionysius-

richt, dat hy 't kort begrip des geloofs D. Pays klaagde over ’t verval van den
door D. Gneynier in 't Maleyts overge dienst op de Rheede, en D. Gucynier over
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5673. ’t verval van den Maleytsen dienst, voor

al op donderdag; dat zekerlyk door zyn
invoeren van 't Hoog Maleyts zal ver-
oorzaakt zyn, vermits de toehoorders
dat niet konden verstaan, daar bevorens
de plaats, de groote toeloop der men-
schen onder D. Brouwerius dienst, niet
bevatten kon, gelyk bevorens den 14
Juli A. 1670 getoont is.

be¬Den 18 dito maakte D. Gueynier
Javaan

ge-kend , dat zeker gevonnist Javaangedoopt

negen was Christen te werden; welkers

doop den 9 October toegestaan is.
Den 25 Scptember was hier verschee-D. Btou

wersus nen Juffrouw Zara Croesen, weduwe van
sood. D. Daniel Brouwerius , die in Ternate

overleden was.

Den 23 October verscheen hier uit
Suratte de Krankbezoeker Dirk Pieters-

zoon Stelling.
Ook bleck, dat D. Carpius in Banda

gekomen, en daar als Proponent gevor-

dert was in plaats van D. Rhynsdyk, die
om zyn zwakheit verschoond wierd.

Den 20 November is hier vooreerstD. Dio-

nysius be Krankbezoeker gemaakt , Henrik Wil-
richt. lemszoon van Doesburg, en den 27 deed

D. Dionysius opening van zyne verrich-
ting op Timor, hoe hy daar 12 kinde-
ren, 13 mans en 15 vrouwen gedoopt,
10 Ledematen gevonden, en 9 aange
nomen had, die alle een getal van 47 uit-
maakten, nu nieulings aangekomen.

Men besloot ook D. Carpius aan haar
Edelheden tot Predikant, en Simon de

Large tot Proponent voor te dragen;
welk laatste in ’t begin van ’t volgende
aar schynt voortgang te hebben gehad

Den 4 December wees men een jon-

gen van 15 jaaren af, om te doopen, ter
tyd toe hy zyne belydenis zou konnen
doen.

D. Dionysius is by de vergadering na
Ternate, en D. Durant na Amboina ge-
schikt.

Ook vond D. Thornton goed, zyne zon-D. Thorn-

lags beurt op Onrust te verwisselen metton van

Snrust. D. Tolnerus, dat by haar Edelheden goed-
gekeurt is, gelyk ook D. Tolnerus daar
woonen ging.

A. 1674.A. 1674.

D. Gucy- Den 2 Januari klaagde D. Gueynier o-
niers klag ver de luiheit der Leermeesters, bren-
ten. gende in een gansch jaar geen een Lid-

maat aan; dat myns bedunkens al vrug-
ten van ’t hoog Maleyts waren , waar
toe men die menschen wilde dringen,
die nu niet eens in de Kerk quamen, en

ook by zulke meesters niet wilden lee
ren, op welke men zonder reden de
schuld lei: want had men die menschen
in een taal, die zy verstonden, en in 't
laag Maleyts onderwezen, zy zouden

IV. DEEL.

65SDIENST.

1674.wel gevordert hebben; dog die 'er niet

verschynt, kan ook niet vorderen.
nccuttieMaart wierden verscheidtDen 5

en Hei-Moorsche Kerken en Schoolen, en ool
dense

een Chineesche School en Tempel by
caonten.

Ansjol, en 3 Moorsche Schoolen opde

lonkers-gracht, en op de weg vanJa¬
katra i Moorse, en 1 Javaansche School

gevonden; en den 9 April wierden ’er nog
meer aangewezen.

De Krankbezoeker van der Sluis zou
na Amboina vertrekken.

D. Thorn-Sen 12 Maart besloten haar Eerw-
ton van dezyn Edelheit te verzoeken, dat D. Thorn-
Hheecteton, alzoo D. Ferreira nu en dan ziek was,

de Rheede nalaten, en D. Ferreira’s plaats
vervullen mogt, dat zyn Edelheit toe-
stond; en D. Zas zou des zwakken D.
Buschof's plaats vooreerst waarnemen.

Den 16 April besloot men de Tem-
bels uit te roejen; dog mogten de Schoo-
en wel blyven, als beginzelen der bor-
gerlyke wetenschappen , dog niet tot
aanqueking van afgodery en bygeloove,
ook mogt men die op geen zondagen
houden , waar op zyn Edelheit weten
liet, dat die uitroejing nog zoo ras niet
kon geschieden, dog zondags zouden zy
niet byeen komen.

D. deDen 21 May verscheenen hier als Predi-
Voogd,kanten D. Adrianus de Voogd van Cabo
en D. Vr¬de goede Hope,(die my schynt dit jaar na
rikhier,

Vaderland vertrokken of overleden te zyn
alzoo niet meer van hem leze) als mede
D. Rudolphus Varik, zynde bevorens Pre-
dikant by den Zeevoogd, de Heer van

Gent, geweest; hy quam hier met de
Zyp, van de Classis van Enkhuizen.

Tegenwoordig wierden nu aan D. D.
trueynier en Thornton de zelve buiten-voor-

deelen, als aan andre Predikanten, toe-
gestaan.

Men vond mede goed D. Varik met
den gezant na Jambi, de Heer Boogaart,
te zenden.

Op een ernstig voorstel der Diakenen
om twee predikatien in’t Portugees ’s zon-
dags, tot meerder aanwasch der armen-
middelen , is den 2 Juli goedgevonden
dit aan haar Edelheden voor te dragen,
en ook onm nog een Maleytse predikatie,

met een plaats ’er toe, te verzoeken.
Heden verscheen ook D. Caron uit Na

Amboina, daar hy 13 jaaren geweest Jambi
D. Caronwas, en verzogt den Ambonschen Ker-
ait Am-

kenraat ernstig het drukken van zyneboina.
schriften.

Den 13 Juli is voorgeslagen, om de
plaats van den overleden D. Buschof weer
met een ander te vervullen.

Den 6 Augustus verscheen hier D. An-D. D. Ei-
dreas Eldercampius Predikant tot Lugten-dercam-

bius
horst, in de Clasfis van Groningen geweest. en de.
En D. David de Ferny als Predikanten van Fermy
de Classis van Walcheren. Men besloot nuhier.

ook
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1675.1674. Herman Spremer, soldaat, verzogt denook aan D. Caron bekend te maken,dat
Latyn-D.Caron de vergadering by de naaste zitting met 10 Juni, om de jeugd in de Latynsche cche

schniften
zyn Eerw; over ’t drukken van zyne school te mogen onderrechten; dog hen school¬

xesieten
schriften spreken zou; welke men der is geantwoord, dat 'er geen Latynsche

school was20 dito besloot na te doen zien door D

Den 19 Augusti verscheen hier D. DRhyns-D. Pays en Gueynier, en prees men zeer
dyk vanRhynsdyk weer van ’t Eiland Timor,zyn Eerw: ywer in ’t voortzetten van den
Timor.daar hy 11 ledematen aangenomen,Godsdienst in die taal 1.

bejaarden, en 14 kinderen gedoopt hadHaar Edelheden hadden ook besloten

Ook verscheen nu D. Melchior Ley-een tweede Inlandse Kerk te bouwen D. Mel¬
chioen men zou na een plaats, die bequaam dekker, van de Classis van Walcheren
Leydck-Den 16 dito nam D. Ferreira aan diwas; zien.
ker hier-Men had ook de korte vragen voor oude Portugeesche Psalmen te verbete

ren, en die op de wyze der Nederduit-oude lieden nagezien, en daar op beslo-
sche Psalmen in verzen te brengenten, dat D. Gueynier die in 't Maleyts,

en D. Ferreira in ’t Portugees overzetten Ook verscheen den 9 September D. D. Mafius
zou , welk laatst overzien zou werden Masius, van Coetsjien opgezonden. en geschorst
door D. D. Lindius en Thornton, en ’t den 16 dito verzogten D. D. Bosck en

eerste door D. Pays en Dubbeldecop David Ferny, om derwaards te gaan
Den 6 September is in D. Buschofs Den 26 dito bleck, dat hier op Bata-D125 Oordeel

tot zynhierbe plaats D. Theodorus Zas, by eenparigheit via nu deze navolgende Predikanten by
voordeel.roepen. van stemmen, gekoren een waren, Batavische, D. D. Thornton

Den 20 dito (en ; November) wier- Lindius , Brelius , Pays, Wytens, Zas
den de overgezette vraagjens van D. Fer- Gueynier, buiten-Predikanten , D. D.
reira en Gueynier door die gene, die ze Caron, Rhynsdyk, de Ferny, Bosch, Mel¬
nagezien hadden, goedgekeurd chior Leydekker, dic alle van D. Masius

Den 24 dito verscheen de Krankbe- oordeelden, dat hy onregtveerdig in
zoeker Andries de Kok met Delfshaven, dienst geschorst, en door de Regeering
van Delft. van Coetsjien opgezonden was, en was

Den 11 October was D. Varik door zyn Eerw. van dien Kerkenraat ook nietD. Varik

gehalae- haar Edelheden, met goedkeuring des wel gehandelt, hielden hem volkomen
sa Kerkenraats, na Malacca geschikt. onschuldig, en zouden hem zoo aan haar

Den 29 dito wierd Caheings vertrek Edelheden voordragen, om in zyn ampt
na Amboina toegestaan, en is D. Elder- en gemeinte van Coetsjien hersteld te
campius toen ook na Amboina beroepen. werden ; welk oordeel haar Edelheden
waar benevens haar Edelheden goed ge den 1 October goedkeurden , waar opD. Rhyns
vonden hadden D. Rhynsdyk na Timor zyn Eerw; volkomen hersteld, en zit-dyk na
te zenden, om ’t noodige te verrichtenTimor. plaats verleend is, dog zyne verzending
alzoo zich een van die Koningen ver- na Coetsjien wierd tot den behoorlyken
klaart had met zyn volk Christen te wil- tyd uitgestelt.
len werden. Ook gaf D. Mesius een slegte getui- D. Casea-

genis van ’t gedrag van D. Joannes Ca-s op
Coetsijen.A. 1675.1675. searius op Coetsjien, oordeelende dat hy

behoorde opontboden te werden, wan-
D. Elder-D. Eldercampius vertrok na Amboina neer deze D. Casearius uitquam, blykt my
campius in Januari. niet, gelyk mede niet, hoe hy daar ge-na Am- D. Lucas Bosch ab Os, gewezen Pre- komen, of wanneer ’er geplaatst isboina

dikant tot Everdingen, in de Classis vanD. Bosch Den 13 dito vonden haar Edelheden D. D
hier Buuren, verscheen den 7 Januari als Pre- Fernugoed na Ceylon te zenden D. de Ferny de

dikant, met de Betuwe, van Amsterdam, en Boschen D. Bosch na Malacca, hoewel van
na Cey-zynde den ; dito hier ter Rheede geko¬ daar in ’t zelve jaar in December nog ne
lon.men Ceylon ging

Timors Ook bood zig zeker verdreven Ko¬ Den 28 dito quam hier van Cevlon D. Hem
Koning ning van Timor aan , om gedoopt te voor een springtogt D. Laurentius Hem-ling van
gedoopt werden, dat na behoorlyke belydenis Ceylon.ling, die zes jaaren op Gale gelegen

toegestaan wierd, gelyk mede om twee had

Leermeesters met zig na zyn Land te Ook stond de Synodus van Noord-
nemen. Holland aan de Indische Kerken toe,

Men besloot den 29 April in derMaegtie om, volgens de Kerken-ordre van A. 1623,
Kerk stilte te vernemen, of het opbouwen met het byecnroepen der naastgelegene

der nieuwe Maleytse Kerk in ’t zieken- Kerken Proponenten en Predikanten te
huis zyn voortgang haast nemen zou mogen maken.
waar over de Heer Overtwater in de Den 7 November vond men ook goed Kerkge

tuigenisnaaste vergadering zeggen dede, dat hy aan de Heer Nicolaas Verburg, Directeur
aan dedie met iver voortzetten zoude. Generaal van den handel van Indien,en Heer

aan Verburg.
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aan Mejuffer zyn Ed: Gemalinne, eer1675.
Kerkelyk getuigenis, breeder als wel ge
meenclyk uitgebreit, te geven.

Den 10 dito verzogt D. Caron, dat
zyn Maleytse predikatien, door aanbe-
veling van deze vergadering aan haar E-
delheden, en door haar Edelheden ook
aan de Heeren 1ynen ter drukpers mog-
ten aanbevolen werden, dat de vergade-
ring zyn Eerw: beloofde te doen

Den 25 dito verscheen hier als Predi
kant D. Bartholomeus ab Englisch, met
de Hollandsche Thuin , van de Classis
van Amsterdam, hebbende tot Reynoy

gestaan.
Ook verscheen hier toen D. Jacobu-

van Belle, met de Merwe, van de Clas-
sis van Schieland, als Predikant.

Den 2 December namen haar Edel-DCaron

predika heden aan D. Carons predikatien de Hee-
en aan ren 17nen aan te bevelen. Ook zou D

bevolen.

TWAALFDE

Vervolg der zaaken van den Godsdienst of

. 1676. En 6 Januari hadden haar Edel¬
Maleytse heden vast gestelt de Maleytse
boekjens

Catechismus, en de kleencherdrukt
vraagjens , door D. Spiljardus

overgezet, te laten herdrukken, en had
men verzogt de Portugeesche woorden
daar uit te monsteren

Den 30 dito wierd goedgevonden.Ordre

voor de om van stoel te doen afkundigen, dat de
Juffers uffers hare boeken zelfs in, en uit de

Rerk zouden moeten brengen , waar
schynelyk om dien ongeregelden stoet van
slavinnen, anders maar in de Kerk on-

ordentelyk komende loopen, te wee-

ren.

Den 3 Februari verzogt hier een Jood,Een Jood

op zyne belydenis gedoopt te werden.gedoopt.
gelyk geschiede

Den 27 April bleek, dat D. Ferreira nu

eerst ’t meest van’t N. T. in ’t Portu-

geesch overgezet had, die verzogt dat
het mogt nagezien en gedrukt werden,
dat men aannam aan haar Edelheden, en
aan de Heeren 17nen aan te beveelen.

Den 7 Junsus verscheen D. RudolphusD. Struy-
afgezet Meerland hier als Predikant, van Caap

de goede Hope, en den 22 Juni stond
binnen D. Struis uit Amboina, zeggen
de, dat daar ongehoord veroordeelt was
En wat later bleek uit een Ambonsche
brief, dat D. Struis was afgezet.

En alzoo den 10 Augusti bleek, datD. Casea

rius on- D. Casearius onmagtig was zyn dienst
magtig. langer waar te nemen, zoo is D. Masius

en D. Meerland na Coetsjuen beroepen;
dog Meerland maar goedgekeurt.

D. Masius Den 31 dito is goedgevonden, dat D
na Cey- Masius na Ceylon zou vertrekken.
lon.
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Montanus uit Amboina Ternate bezoe- 1635.

ken, en D. de Large als Proponent me-
de derwaards vertrekken.

D. Masius wierd ook verkoren, om D. ab En-

na Ceylon te gaan, en D. ab Englisch na gilch na
AmbonAmboina, waar na toe D. Leydekker me

de beroepen was, dog 't eerst en ’t laatst
DRhyns-had geen voortgang. Ook wierd der
dyk na12 dito D. Rhynsdyk na Timor beroe- Fimor-

pen, om ’er te blyven leggen.
MaleytsMen had hier uit Holland ook eer

Dictiona-kleen Maleyts Dictionarium gekregen
riuin.op kosten der E. Maatschappy, dog zeer

slegt gedrukt, en vol misslagen, ook
keurden haar Edelheden al de vorige ge-
dane beroepingen goed, uitgenomen dat
van D. D. Leydekker en Masius.

Den 26 dito is D. van Belle na Am- D. van
boina beroepen , dat ook goedgekeurt Belle na

Ambcina.wierd.

HOOFDSTUK.

Java van den jare 1676 tot 1684.

Den 17 September bleck ook , dat Traagheit
der Ma-

die van de Maleytse gemeinte hoe langs
leytse ge

hoe meer nalatig waren, om in ’t ge meinte
hoor van Gods woord te komen

Ook verscheen op dezen zelven dag
D. Gornelius de Leeuw, met ’t Wapen
van Zierikzee als Predikant, gezonden
by de Classis van Walcheren.

Den 26 October weigerden haar Edel-

heden zich met der druk van ’t N. T
van D Ferreira in ’t Portugeesch te wil-
len bemoejen, dog lieten aan den Ker-
kenraat de vryheit om het weg te zen-
den, en zou ’t zelve overzien werden
door D. D. Lindius, Zas, en Thornton

PreckDen 2 November vonden haar Edel¬
peurten.heden goed, dat 'er voortaan tweemaal

Maleyts in ’t Stadhuis, en tweemaal Portu-
geesch in de Nieuwe Kerk zou gepre-
dikt werden.

Den 16 dito verscheen hier de Krank-

bezoeker Martinus Brouwer, en Jan Si-
monssoon verzogt na ’t Vaderland te ver-
trekken. Daar beneven is heden de don-
derdagse Maleytse predikarie afgeschaft;

en goedgevonden, dat er beneden in 't
Stadhuis Maleyts zou gepredikt werden.
Aan 2 Joden is op hun verzoek ook toe-

gestaan een Leermeester, om hen te lee
ren

Den 30 dito verscheen hier D. Jaco-

bus Vosmaar, als Predikant van Delft
D. Hei

met de vrye Zee, van Ceylon, en D nen van
Bartholomeus Heynen van Gale Gale.

En beslui-Men vond ook goed de Hoofden des
ten onKapittels by het N. T. in 't Portugeesch
trent D.

te voegen, alzoo men die in de Neder Fereira3
duitse overzetting, de beste van alleNT.

zyn-1 2
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zynde, heeft. Ook zou men de Paren-
thefes, met ’t gene daar tusschen stond,
schoon in ’t Grieks niet staande, mede

behouden.
Den 16 December verscheen D. Bu-

renus hier van Ceylon, hebbende in ee-
nigen tyd zyn dienst niet bekleed, om
een ongeval hem overkomen; dog was
weer toegelaten, en hersteld; en wierd
daar op na Amboina beroepen ; dog haar

Edelheden vonden goed hem na Terna
te te zenden.

Ook wierden nu D. D. Heynen, Vos-
maar en de Leeuw na Amboina beroepen.

dog de eerste ging 'er niet na toe
Den 21 dito bood D. Ferreira aan ’t

N. T., by hem in 't Portugeesch ver
taalt, na den Grieksen Text weder over
te zetten; doo men besloot by ’t oude
te blyven. Ook zou de Krankbezoeken

Marschal na Banda gaan.

A. 1677.

Den 4 Januari verscheen hier D. Bern
hardus Coop  Groen als Predikant, van
Amsterdam, met ’t Wapen van Alk-
maar.

Den 1x stelde D. Gueynier voor, dat
Stadhuis voor de Maleytse gemeinte

te kleen was , weshalven men om eer
beter plaats verzoeken zou.

Den 1 Maart quam hier D. Henricus

Antonides van der Linden, als Predikant,
met de Vryheit, van Enkhuizen.

ge-Een Chineesche dogter, Goutsje
naamt, nog onder hare ouders Lintsjiko
en Siochia zynde , verzogt Christen te
werden, en is den 15 dito onder de be-
scherming van den Kerkenraat en van
zyn Edelheit genomen, alzoo zy zeer
stigtelyk bevonden wierd.

Den 22 dito is D. Albertus Struys al-
Krankbezoeker van haar Edelheden aan-

genomen, dog daar quamen weer slegte
getuigenissen van zyn gedrag in; D. Ru-
dolf van Varik was den 15 April na 't
Vaderland by haar Edelheden verlost,
en D. Coop a Groen in zyn plaats n.
Malacca beroepen, dog bleef nog hier
tor den 11 October.

Den 26 April wierd Struys niet toege-
laten, om maar Krankbezoekers dienst
te doen, en Seenen zou voortaan wat
naeuwer op hem letten.

Ook bleek nu, dat D. Masius op
Negumbo stond, en dat de dienst daar
zedert D. Cloppenburgs vertrek al een jaar
open gestaan had.

Den 24 dito besloot men, dat D. Hei-

nen, alzoo D. Thornton ziek was, zyn
dienst in ’t Portugees waarnemen zou.

Haar Edelheden hadden nu ook beslo-

ten ten eersten een Nieuwe Kerk in 't

xiekenhuis te bouwen.

HE ZAAKEN.
Den 31 dito verscheen hier D. Joan- 1677.

D. Casca-nes Casearius wettig van Coetsjien, die
rius hier.

hier overleden, of na ’t Vaderland in dit

jaar vertrokken is, alzoo niet meer van

hem leze.

Ook zou in gevolge van zeker ver-Portugee-
sche a-zoek den 26 Juii al by eenige ingezete
vond-

nen gedaan, en den 6 September nader beurt
voorgesteld, nu vrydag ’s avonds ten 7
uuren voortaan in ’t Portugeesch gepre-
dikt werden.

Den 11 October verscheen hier D. D. Man-
tcau uitManteau uit Banda, van zyn dienst ge
Banda.schorst zynde, ook bleek, dat D. Thorn
D.COOT2

ton nu met eenen zondags de RhecdcGroen na
waarnam, en vertrok nu D. Coopa Groen Malacca
ook na Malacca

Struys verzoekende weer Krankbe-

zoeker te zyn, is afgeslagen.
Den 8 November is D. Thornton van

de Rheede by haar Edelheden ontsla-

gen.
D. Max-Den 29 dito quam D. Maxwel opge-

wel opge-zonden van Nagapatnam op, om dat de
zonden.politycquen hem dwingen wilden qualyl

en onwettig gekorene Ouderlingen en
Diakenen te bevesligen, waar over hy
’t oordeel der vergadering, en te gelyk
verzogt hier wat te mogen rusten, al-
zoo nu al wat door Indiën gezworven
had. Ook verscheen nu de Krankbezoe-

ker Pieter Metman van Paliacatta.

D. Gueynier klaagde over zyn zwaren D. Guey-
niersdienst, van tweemaal te prediken, er
klagten.maakte bekend, dat over 1; jaar wan

neer zyn tyd uit zyn zoude genegen was
na ’t Vaderland te gaan.

Den 6 December bleck, dat D. Ste-

vens in Amboina ook tot Proponent ge-
vordert was

Den 15 dito was D. Manteau weer

beroepelyk gesteld, en geschikt naTer-
nate, gelyk ook D. Maxwel; en na D. van

der Lin-Banda was beroepen D. van der Linden
den na

dog D. Manteau was niet genegen der
3anda.

waards te gaan, en dierhalven bleef hy
in dienst geschorst.

D. Maxwel verzogt 't oordeel der ver-
gadering over zyn zaak; dog de vergade-
ring, schoon zy hem beroepelyk erken-
den, oordeelde dat die geheel politycq
was. Hy was ook na Banda beroepen,
dog weigerde dat wegens zwakheid;
welke reden by haar Edelheden nietdoor-

ging.

A. 1678 A 1678.

D. Max-D. Maxwel volherdde by zyne weige
wel ’t pre-ring, waar op hem den 11 Januari ver-
dikenboden is te prediken, of te doopen, ter
verboden.

ware ’er geen ander broeder was, en den
31 dito hadden haar Edelheden besloten
Struys na ’t Vaderland te zenden.

D.
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1678. DThornton onderregtte een Chineesche

vrouw in de gronden van onzen Gods¬
dienst in zyn huis, met kennis van haar
Edelheden, die byzonder vorderde

Ook ontdekte men nu weer een Tem-
pel der Chineesen, en drie der Moo¬

ren.
Den 14 Maart bessoot men om een

derden Portugeeschen Predikant te ver-
zoeken, en daar toe D. Heinen voor te
dragen.

Den 22 May is D. Maxwel by haar
Na de

Edelheden geschikt, om een springtogtWest

kust. na de Westkust te doen, en is daar op

hem weer toegestaan te mogen predi-
ken.

Den 6 Juni maakte D. Gueynier be¬

kend zyne zwakheit om langer alleen den
dienst waar te nemen, en zyne genegen-
heit, om na ’t Vaderland te gaan.

De Heer In de plaats van de Heer Paviljoen,
van Out- uam nu als politycq Commissaris zit-
hoorn al ten de Heer Willem van Outhoorn, zon-
Commis

der dat my blykt, wanneer de Heer Pa-saris poli
viljoen dit wierd.tycd

Ook wierd den 11 Juli de MaleytseD. Ley-
dekker dienst in de Nieuwe Steenekerk gedaan,
beroepen.gelyk ook D. Melchior Leydekker hier als

vast Predikant beroepen is, om nu en
dan den Maleytsen dienst mede waar te ne-

men, alzoo zyn Eerw: by een togt na
Java , het Hoog Maleyts geleerd had,
waar in hy zeer verre gevordert was.

D. Manteau met zyn huisgezin uitD. Man-
teau her Banda hier gekomen en herstelt zynde,
stelt zou met de Heer Hurdt na Java gaan.

Den 8 Augusti verscheen hier als Pre-
dikant, D. Henricus Stumphius, wel eer

Predikant in de Pfaltz, gezonden door
Classis van Amsterdam't

Den 22 dito quam D. Maxwel wederD. Max¬
van de Westkust van Sumatra.wel weerhier

hier. Voortaan zou de Rheede waargeno-
men werden door D. D. Ideinen, Max-

wel en Stumpbius.
Den 5 September bessoot men te ver-

Chince
zocken, dat haar Edelheden den Tem-sche

Tempel. pel der Chineesen buiten de Diest-poort
geliefden uit te roejen; dat haar Edel-
heden in de naaste vergadering beloofden

te zullen doen.

D. Stum- D. Stumpbius was ook door haar Edel¬
phius na heden na Jafnapatnam beroepen , waar
Ceylon. over de Heer Commissaris het oordeel

der vergadering verzogt, die dit voor
een bekendmaking, en verder niet, aan-
nam, verzoekende, dat het beroepender
Predikanten na de oude gewoonte ge-

schieden mogt
Den 19 dito bleek, dat D. Brelius den

6 dito overleden was.
Den 14 November wierd besloten aan

haar Edelheden te verzoeken , om ’t

Portugeesch N. T. dat hier nagezien
wierd, in ’t Vaderland te doen drukken,
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en dat zy ook geliefden te bezorgen, dat 1678.

D. Fereirahet afschrift van ’t N. T door D. Ferrei-
gedwars-ra na ’t Vaderland gezonden, niet mogt
Ant.werden gedrukt; beide welke zaken by

haar Edelheden den 28 dito zyn toege-
staan.

Den 5 December was D. Maxwel in
weinig uuren aan een doodelyke slaapzugt
overleden.

A. 1679. A. 1679

Den 30 Januari bleck, dat D. Heinen D. Hei-
na nen na 't’t Vaderland nu mede vertrok.

Vader¬Den 27 Februari vond men goed, het
land.prediken op de Rheede voor een tyd na

te laten.

Sen 27 Maart verzogt een Jood, Pie-
ter Spanjaard genaamd, Christen te wer-
den , van welken een slegte getuigenis
inquam.

Den 9 April bessoot men te verzoe-
ken, dat de predikatie ’s woendags mor-
gens in 't Portugeesch in een avond-preek
verandert mogt werden.

Ook was nu D. Manteau van Java we- D. Man-

teau op deder hier gekomen. En is den 8 May
Rheedc.door haar Edelheden belast op de Rhee-

de te prediken, die ook de verandering
van de verzogte morgen-beurt in een
avond-preck toestonden. Na dezen dag
komt D. Pays niet meer voor zoo dat
ontrent deze tyd schynt overleden, schoon
het niet ordentelyk is, dat men dat niet
net aangeteekent vind.

Den 25 Juni verscheen uit Banda, de D. Car-
pius uitziek zynde D. Alezander Carpius wettig,
Banda.en met loffelyke getuigenissen.

Den 10 Julius hadden haar Edelheden D. Cla¬
van Ceylon beroepen D. Servatius Cla-vius be¬

roepen.vius als Predikant alhier in D. Breliu
plaats, die den 17 dito in vergadering
quam, den welken men sterk aanbevo-
len heeft zyn best te doen, om metter
tyd de Portugeesche gemeinte te helpen
stichten, ten welken einde zyn Eerw-
den 24 dito ook aanbevolen wierd, om
Portugees te leeren.

D. Gueynier verzogt, alzoo zyn tyd
haast uit was, dat men na een bequaam
Predikant in zyn plaats wilde zien; waar
toe D. Leydekker ’t bequaamst geoordeelt
is

De Rheede zou door D. D. Manteau,
en Carpius werden waargenomen

Ook wierd den 23 October over kin- Doopen

van Hei-deren van ongeloovige ouders, tot be-
denseantwoording van een zwarigheit, by dis
kinderen,van Caap de goede Hope geoppert, ge-

antwoord, dat deze Kerk zulke kinde-

ren doopte, als ’er Christenen waren,
die zig aanboden en verbonden de zelve
als eigen op te voeden, en voor hun on-
derwys te zorgen, en om, zoo ’t slaven
mogten zyn, hen hare vryheit te schenken.

D.13
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'tD. Carpius verzogt den 30 dito na1679.

D. Car- Vaderland te gaan, dat hem toegestaan is.
vius na 1 Sok verscheen hier D. de Leeuw uit
Vader¬ Amboina, ontrent welken haar Edelhe-
and.

den het den 20 November zeer qualyk
namen, dat men hem had laten predi-
ken.

Den 4 December quam hier ook van
Zeeland den Krankbezoeker Pieter van
de Voorde met Zierikzee.

In dit jaar schynt my ook toe, dat D.
D. op den

Jacobus op den Akker hier gekomen, enAkker na

Ceylon. na Ceylon verzonden is.

A. 1680.1680

D. de Den 8 Januari hadden haar Edelheden
Leeuw goedgevonden D. de Leeuw na Ternate.

na Ter- en D. Manteau na Banda te zenden.
nate, D. Den 22 dito besloot men, dat de Rhee-
Manteau

de door een Krankbezoeker zou werdenna Banda

waargenomen; dat den 24 dito goedge-
keurt is. Ook wierd de Voorzitter be¬pen

Commis- last, dat hy aan den Commissaris poli-
faris poli- tycq zou laten weten, over wat zaken
tycs ken 'er zou gehandelt werden, op dat hy,
niste ge¬ die dikwils op die zelve dag in vergade-
ven.

ring harer Edelheden, of in die van het
gericht zyn moest, daar uit dan gisser
mogt, waar hy ’t noodigst zou dienen
te gaan.

Over den Maleytsen Catechismus, in
Maleytse tvoorleden jaar uit Amboina gekomen,Catectis

zullende herdrukt werden, wierdenmus. n

D. D. Gueynier, Leydekker, de Heeren
van Bekom en Nacke gesteld, om te over-
zien

Ook verzogt D. Ferreira om ontslagenD. Ferrei
zyn van ’t nazien van zyn N. T. teitera’s ver-

tyd toe dat de overzieners ’er mede ge-zoek.
daan hadden; dog zyn bywezen is daar

by noodig geoordeelt, en den 26 zou
men om ’t drukken des zelfs verzoeken,
dat haar Edelheden den 18 Maart toe-
stonden.

Radja Salomo van Ademantoetoe stond

in ’t kort (zoo den 5 Februari bleek
weer na de Eilanden van Timor meteen

meester te keeren.
Den 1 April verscheen hier D. Jacobus

du Bois als Predikant met de Vryheit,
van de Classis van Amsterdam.

En den 15 dito besloot men over den
duivelsdienst der Chineesen, den 10 di-

to openbaar in de Stad gepleegt, te kla-
gen.

Den 22 dito is D. du Bois na de West-
D. dn

kust van Sumatra geschikt, om die KerkBois na
gaan bezoeken.tede West

kust. D. Ferreira leverde een vertoog wegens
’t nazien van zyn overzetting des N. T.

in ’t Portugees over, waar over veel
haspelingen waren , alzoo ider Revisor
op ’t zyne stond

In de Maleytse Catechismus had men
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voor Deos, Allah, en voor Spirito Sto., 1680.
Rohh Uicadoes gestelt.

D. de Pa¬Den 27 May verscheen hier van Pa-
pe van deliacatta D. de Pape wettig, en klaagde
ust.

de Kerkenraat heden weer ernstig over
den Moorsen en Chineeschen Duivels-
dienst; dat nog al eens vernieuwt wierd.

Den 26 Augusti quam D. Carpius van
Caap de goede Hope weer hier, ook D.
Stumpbius opgezonden van Ceylon, mo-
gende niet prediken; dies wierd D. de
Pape en D. Carpius opgelegt de Rheede
waar te nemen.

Haar Edelheden hadden de zondagse
vroeg-preck in een dingsdagle avond-
preck ten 7 uuren verandert. Ook zou

men zondags ten half negen, in de plaats
van ten negen uuren beginnen.

Den 1i November is besloten, dat D.
du Bois , van de West-kust nu weder-

gekeert , de Rheede mede waarnemen
Zou.

Alzoo ’er tyding was, dat het N. T. Besluit

in ’t Portugees in ’t Vaderland al over over ’t na-
vien vanzien en gedrukt wierd, vroegmen wat
IN.T.de Rvifores nu hier zouden doen, en is
ier.

besloten, dat zy met het overzien zullen
wagten, tot 'er een gedrukt Exemplaar
zal overgekomen zyn.

Den 25 November verscheen D. Cor-
nelius Vonk, Predikant tot Doorne, hier

van Amsterdam met Africa, en den 9
December D. Isaac Hellenius met Hel-
levoetsluys, van Rotterdam, als Predi-

kanten.

Ook scheen nu D. Tolnerus na ’t Va- D.TOl¬

derland te zullen gaan. nerus na ’t
ader¬Den 16 dito is D. du Bois na Banda
and.door de Hooge Regeering geschikt, en

D. du
D. Stumphius den 11 dito door haar E-Bois na

delheden weer beroepelyk gesteld ; en Banda.
wierd na Ternate; dog D. D. Carpius,
Vonk en Hellenius na Amboina beroepen.
De Kerkkenraat zeide, dat zy tot D.
Stumphius beroep na Ternate niet stem-
men kon, alzoo by geen Lidmaat was ;
dies vond men goed , dat hy weer naD. Stum
Ceylon, om een Kerkgetuigenis, en danphjus na

zeylon.na ’t Vaderland vertrekken zou, ten wa-
re hy zich daar verzoende met de Kerk

en Regeering, en dan zou hy weer kon-
nen gebruikt werden hier, ofdaar ’t mogt
best zyn.

A. 1681.A. 1681.

De Kerkenraat had al eenige maalen

verzogt by hun oud recht in ’t verzen-
den der Predikanten beschermt te wer-

den ; dog kreeg den 20 Januari tot ant-
woord , dat de Heeren van de Hooge
Regeering volhardden, by de ordres der
Heeren 17nen, die zig den Kerkenraat
A. 1656 onderworpen had; zonder
zich eeniger maten aan ’t geen 'er tus-

schen
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1682.gens een openbaar gebed by D. Gueynier,1681. schen beiden voorgevallen was, te ge DGaey

voor een ter dood gedoemden Mohhamdragen. nier wei-
medaan geweigert, om dat die misdadAlzoo D. Tolnerus nu vertrolken was. gert een
ge zeer verhard , weigerde na hem gebedtezou men weer een Krankbezoeker of

voor eenluisteren, en zich niet wilde laten bekee
Onrust leggen.

Mo¬ren. Zeggende tegen haar Edelheden, hammeDen 16 Juni quam de Krankbezoe¬
dit tegen zyn gemoed niet te konnenker Abraham van der Steen uit Ambon daan
doen, en dit ook met D. Lindius en anDen 18 Augustus verscheen hier als
dre broederen, die ’t met hem daar inPredikant met Sumatra, D. Joannes Coy-
eens waren, overlegt te hebbenterus, die den 22 dito na Ceylon geschikt

Zyn Edelheit maande hem weer zeeris; waar van haar Edelheden den Ker-
ernstig tot zyn pligt in dezen aan; dog,kenraat kennis gaven.
niet te bewegen zynde, gaf kennisDen 27 October verscheen hier als
aan den Kerkenraat van zyne ongegronPredikant D. Bartholomeus Hek, metTi
de weigering, van welke hy zelf ookdor, van Zeeland, en den Krankbezoeken
geen een voorbeeld aanwyzen kon. HoeJan de Graaf
wel ’er drie jaar te voren by den Kerken-Ook beriepen haar Edelheden den Pre-

D. Grou
raat geoordeeld was, dat men voor zulkdikant D. Bartholomeus Grouwels, nu eerst

velsn

eenen behoorde te bidden.Malacca. uitgekomen, na Malacca, om D. Bosch
Hek n. Werdge-De Kerkenraat, over deze zaak oor-te verlossen, of, zoo die nog bleef, dan
Amboina schorst indeelende, gaf zyn Eerw: ongelyk, al-zou by na Ceylon gaan, en was D. Hek

dienst.
zoo ’er een uitdrukkelyk besluit van denna Amboina beroepen.
19 December A. 1678 tegen lag; dogDen 15 December verscheen hier D.
hy halsterrig, is daar over S weken vanJoannes de Voogd als Predikant van Am-

eo¬zyn dienst geschorst, en zoo by langensterdain.
volhardde, zou hy geschorstblyven, tot
dat hy aan dit besluit voldaan zou heb-A. 1682.A. 1682.
ben ; 't welk ook by haar Edelheden
goedgekeurt wierd.Den 5 Januari is besloten den Krank

Den 27 Mey bleef hy volharden, be¬bezocker Jan de Graaf na Banda te zen

tuigende hier in geen schuld te hebbenden.

wat men zyn Eerw: hier over ook zeiD. Rombertus Vos verscheen nu ook
de, aannemende uit de schrift zyn on-als Predikant, met Ternate, van Am

schuld te bewyzen ; ondertusschen zousterdam.
D. Leydekker zyn best doen , om aan-Den 8 dito is besloten, dat men van haar
staande zondag Maleyts te prediken.Edelheden voor 10nu 12 Diakenenver-

Den 8 Juni, en ook bevorens, ver-zocken zou

zogt zyn Eerw: de afschriften van de beDen 15 dito is hier gedoopt Falatoe-
handelingen, hier over gevallen, die hemroe, OrangKaja van Tenimbar, die Cor-
wierden toegestaan.nelis genaamd is

Op den zelven dag verscheen hier uitDen 29 dito is met overleg van den
D.VoS n.

Amboina D. Hellenius gelyk ook D.Kerkenraat door haar Edelheden na Am-
na Am-

Bosch van de Kust, aan welken toege-boina. boina beroepen D. de Vos; gelyk mede
D. van staan was, na ’t Vaderland te gaanna Banda D. Gisbertus Brakel, die onder

Brakel n. Den 2 Juli bleek, dat D. Gueynier aantusschen mede hier verscheenen was van
Banda.

genomen had, de last, hem gegeven, naAmsterdam, met ’t Wapen van ter Tno-
te komen, dog met veel verontschuldi¬len

gingen en bekommeringen ; dog deDen 6 April verscheen hier D. Cypria-
Kerkenraat eischende volkomene schuld-nas Sibenius als Predikant, met Zuid Be¬
bekentenis van qualyk in dezen gedaanveland van Amsterdam

te hebben, en begeerende dat hy hareIn deze tyd was hier ook de Jezuiet.Paten
en harer Edelheden handelingen in dezenCouplet Pater Couplet, die zich zelven al vec

hier. eerst volslagen regtveerdigen zoude,vryheit aanmatigde
hielden hem nog geschorst, en wildenD. de Pape verzogt den 25 dito dat
zelf nog verder gaan.zeker boekje over ’t N. T. by hem in 1

Den 18 Augusti zonden haar Edelhe-Portugees en Duitsch gemaakt, en in
den D. Hellenius op een togt na de Westvragen en antwoorden bestaande, mogt
kust, dat de Kerkenraat voor bekendoverzien werden , 't welk hem toege-
gemaakt hield.staan is; dog men vond naderhand goec

Den 7 September bleek, dat D. Guey-dit niet te doen drukken, en agter de
nier verlost was, om na ’t Vaderland tebank te werpen, ja den druk is zelfs be
vertrekken

gonnen te verbieden. Den 28 dito is hier door haar Edelhe-Den Commissaris politycq, de Heer
den D. Joannes de Voogd, als ervaren iinvan Outhoorn, leverde een Extract van
de Portugeesche taal, tot ondersteuninghaar Edelheden van den 24 May in, we

van

D. Helle-

nius na de
West-

kust.

D. de
Voogd
beroepen.
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beantwoorden, alzoo zy belyden vyan- 1683.1682. van die Kerk, hier beroepen, hebben-
den van onze Leere te zynde in vorige tyd op Ceylon, en aan de

Den 2 November bleek, dat D. deCaap de Goede Hope gestaan. Hy wa
Leeuw een vraag-boekje in 't Sangireeseerst onlangs uit het Vaderland met een
ten dienst van 't Christendom op dat Ei-soldy van 120 gl. ter maand, en metaan-
land gemaakt, en ’t zelve aan de Regec¬beveeling, om zyn Eerw: weer na Cey-
ring alhier, met verzoek van het te druk-on te zenden, uitgekomen.
ken, gezonden hadTot het waarnemen van den Maleyt-Yver der

Heeren Ook zonden haar Edelheden nu D. D. Sibe¬sen dienst hadden zich, om die taal ver-
nius naWyten. Sibenius na Ceylon; dog zoo D. Huber-der aan te leeren, de Heeren Wytens er

Malaccaen Ley- tus Leydekker herwaards quam, en D. ae-dekker in Melchior Leydekker met grooten yver be¬
Grouwels na Nagapatnam vertrok , danvlytigt, dog gelyk D. Wytens nog de't Ma-

leyts. zou hy op Malacca blyven; maar zoovereischte kennis daar in niet bekomen
D. Grouwels op Malacca bleef, dan konhad, alzoo was D. Leydekker nog nietir
zy na Nagapatnam gaan.staat om zyne opgestelde predikatie var

Den 23 dito leverde D. Ferreira overbuiten te prediken, weshalven zyn Eerw:
ten reeks van misslagen in ’t N. T., indie voor eerst nog (gelyk eenige tyd ge-
t Vaderland gedrukt, door zyn Eerw:schied was) maar voorlezen moest.

D. Helle D. D. de Voogd en Clavius ontdelt, ver-Ook wierd D. Hellenius, die om zync
nius hiei rickte uit Amboina gekomen, en nu wat zoekende dierhalven, dat het hier mogt
geplaast beter was, door haar Edelheden hier gedrukt werden, waar op men goed vond

de misslagen hier te drukkenvooreerst in de Maleytse Kerk geplaatst
Men vond by den Kerkenraat ook een-daar hy zedert ook in bleef- Het

Ook besloot men zeker hard Papist, parig goed, het boekje van D. de Leeuw boekjeTen
doop¬ vader van een kind, en verzoekende daar niet te drukken, om veel aanstootelyk- van D. de
staan een Leeuwheden in 't Duitsch, en waarschynelykover ten doop te staan, af te wyzen

apist ge verwor-
met besluit van voortaan zoo met andre niet minder in ’t Sangirees, voorkomen-

xegeer. en.

diergelyke te handelen; en dat met re de, ook was het voor de eerste aanko-

den, alzoo zulke lieden, de vragen, die melingen te wydloopig, en ook de Ma¬
leytse taal daar alomme bekend.hen voorgesteld werden, niet konnen

DERTIENDE HOOFTSTUK.

Vervolg der zaaken van den Godsdienst op Java van den jare 1683 tot 1687.

En 4 Januari verscheen hierA1683. bezoeker, verscheen nu ook hier.
D. Ley. van Malacca wettig D. Hu- Den 15 dito vernieuwde D. Gueynier D. Guey-

Aecker bertus Leydekker. zyn bevorens gedaan verzoek wegens de niers ver-
van

oek.Malca. P Den I Februari verzogt D afschriften, dat nu eerst toegestaan is,
Gueynier in vergadering af-Zaaken alzoo haar Eerw: ’t vorig gegeven alvo-

van D. schrift, van’t gene over hem gehandelt rens wilde weer hebben, dat zyn Eerw:
Gueyner was, dat zyn Eerw: toegestaan is, hy zeide al weg gepakt te zyn. En zyn

eischte ook een ontslag van zynen diens Eerw; nam de vergadering ’er aan af-
en zyne Kerk-getuigenis, dat hem, om cheid. Goting zou na Amboina ver-
zyne hardnekkigheit, geweigert is, te trekken , dog nog eerst eens onder-
meer, alzoo by daarom buiten dienst ver- raagt werden, dat op heden tot genoegen
trok; waar over hy vry onstuimig tegen geschied is.
eenige Leden uitvoer 't Druk-Den zelven dito is het drukken der f

Ook verscheen nu hier als Predikant en derboeken Mozes alhier, volgens besluit
oekenD. Joannes Ruyterus, gewezen Predikant harer Edelheden van den 1 Februari A
Mosis af-tot Garshuizen, met Princeland , van 1683 afgewezen, dog wilden haar Ed:, gewezen.

Delft; en wierd toegestaan de doop van t geen reeds klaar zyn mogt, wel na 't
een slave-kind by een notariale acte by Vaderland zenden.
Pieter Bellesteur geadopteert. Den 26 April is D. Ruyterus by haar

D. Ferreira stelde ook voor, dat de vyf Edelheden na Nagapatnam beroepen,
boeken Mozes, door zyn Eerw: over- dat den Kerkenraat ook voor bekend ge-
gezet, reeds nagezien waren; dog dit maakt hield; ook vonden haar Edelhe-D. de Pa-

e na dezou nog eens geschieden; ook vond mer len goed, om D. de Pape voor een4
goed het O. 1. hier op Batavia te druk springtocht na de West-kust te zen-iust
ken den

De Rheede, nu zedert eenigen tyd Den 14 dito verscheen hier als Predi-
alleen by D. de Pape waargenomen, zou kant D. Henricus Schoonebeck, met Prins
oortaan by beurten bediend werden. Willem, van Amsterdam.

Philippus Goting vooreerst maar Krank- Den 17 Juli quam hier wettiguit Am-
boina
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1667. boina D. Vosmaar, en den 12 Juli ver-
Dvan scheen hier ook als Predikant D. Henril

Laar. van Laar met 't Land van Schouwen,
D. Hei¬nen Bata van Amsterdam, die dit jaar na Ceylor
vischPre- vertrok, en den 18 Augusti mede als Pre

dikant dikant, met Africa D. Bartholomeus Hei-
nen van de zelve Classis, zynde meteen
soldy van 120 gl. weer uitgekomen, om
in ’t Portugees en Duits op Batavia te

prediken. Ook verscheen nu met Gas-
perdam, van dito Classis als Predikant
D. Petrus Dix.

Verdee Den 13 September vond men goed
ling van dat D. D. de Voogd en Heinen over en we
preck- der Duitsch en Portugees zouden predi
beurten.

ken, en D. Lindius verzogt van zyn an-
dre halve beurt wegens ouderdom er
zwakheit, na 34 jaaren dienst, ontsla-

gen te werden, dat voorgeslagen wierd.
Ook stonden haar Edelheden ’er op,

dat de buiten-Predikanten , volgens de
besluiten van den 28 May 1654, 2 Sep
tember 1659, en 20 F’ébruari A. 1670
&amp;c. in de vergadering zitting hebben zou-
den , dat de Commissaris de Heer van
Outhoorn in last had om voor te dra

gen.
Ook bleek nu, dat hier als vaste Pre-Predikan

ten hier. dikanten stonden D. D. Zas, Thornton
Leydekker, Clavius, de Voogd, Hellenius
Heinen, Lindius, Ferreira en Wytens.

D. Hu¬ Den 20 dito zou D. Hubertus Leydek-
bersus ker voor cen springtogt na- Bantam gaan,
Leydek- en D. Dix verzogt als Auditor te zitten;
lerna

dog is uitgestelt.
Bantam

Ook is D. Lindius van zyn dienst ont
slagen, en die by D. Heinen overgeno-

mCn.

Den 11 Octoberliet D. de Pape ziekD. de Pa-

pe van de te rug gekomen, zyn berigt wegens de
West- Kerk van Sumatra overleveren; dog hy
lst

wierd over zekre misslag zwaar beschul-

digt, waar over hem belast is zig voor

eerst van alle de deelen van zyn dienst te
onthouden; dat in ’t vervolg nog verder

licp met afhouding van ’t Avondmaal.
Den 28 dito wierd Poetra Wangsa, een

Javaan, onder de Heeren Schepenen ge-
vangen zittende, op zync belydenis ge-
doopt.

Den 1 November is de buiten-Predi-Dezittint
der bui- kanten toegestaan in de vergadering te zit-
ten-Pre- ten, met cen radende stem over de zaa-

dikanten
ken van deze Kerk; dog met een beslui-

toege
tende stem over de zaaken de algemeinestaan

Kerk van Indien betreffende; en is hen
opgelegt de Rheede waar te nemen.

Den 13 December zou D. Hubertus
Leydekker na ’t Vaderland vertrekken, en
was D. Schoonebeck door haar Edelheden
na Amboina beroepen.

Den 20 dito wierd het vader Ons, als
Vader

alleen tot een na-gebed dienende, afgeOns afge
keurt, vermits dit buiten de gewoontekeurt.

van deze Kerk was.
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1684.

A. 1684.

D.VosDen 13 Maart zou D. Vosmaar onder
maar nade Heer Taks gevolg, voor een spring-
Bantam.togt na Bantam gaan. Ook had de ver

cge¬
gadering nu veel moejelykheden met Dlykheden

met D.Ferreira wegens zyne overgezette cater-
Ferreira.

nen aan D. D. de Voogd en Heinen over tt
geven, dat hy gedurig uitstelde, overkrop-
pende de vergadering met een groote
menigte van zyn schriften, die zy moe
sten verwerpen , dreigende hier over
zoo ly dit niet naliet, te zullen klagen;
waar op zyn Eerw: dan eindelyk den
20 dito de schriften der Revisores over
leverde

Den 24 April waren ’er weer moeje
lykheden tusschen D. Ferreira en de ver-
gadering over zyn overgezette boeken
des O. T. die men goed vond in de kas
te bewaren; dog hy bekende eindelyk
ongelyk te hebben.

VasteDen 5 Juni wierd door den geheim-
school¬schryver harer Edelheden een vaste
ordre.school-ordre overgelevert. Ook was nu

D. Vosmaar weer van Bantam geko-
men.

Den 31 Juli dan bleek ook by een po-Het N.T.
door D.litycq Extract van het schryvens der Hee
Ferrciraren 17nen, van den 29 November
79

te1683 dat D. Ferreira haar Ed: Ed. keurt
inkennen gegeven hebbende, dat hy

’t N. T. in ’t Vaderland in ’t Portu-
gees gedrukt, en meest aan een be¬
kende Jood toevertrouwt, zeer veel
strydigheden, en misslagen (waar van
een goedgekeurde lyst by zyn Eerw: ge-
maakt was) gevonden had, daar op de
Heeren 17nen 1600 Excmplaaren, reeds
ingescheept, weer hadden doen te rug
keeren, om ze te vernietigen; ook wil-
den de Heeren niet dat de Exemplaaren

hier overgekomen, en schoon verbetert,
zouden werden gebruikt, maar belasten.
dat het N. T. van voren af aan door D.

Ferreira, en andre taalkundigen, zou wer
den nagezien, om dan tot Batavia gedrukt
te werden

MaleytseDen 25 September stonden haar Edel
Catechis-heden ’t herdrukken van de kleene Cate
mus.chismus toe;dog die zou eerst door D. Hel

lenius en de Heer de Haas nagezien wer-
den. Ook oordeelde men 't Overzetten

der Formulieren enz. noodig
De Mey sDen 4 October verzogt Louis de Mey
verzoekLuitenant van een Vaandel Mardykers.
voor zynvoorspraak dezer vergadering by haar E
zoondelheden, ten einde zyn zoon op koste

der E. Maatschappy na ’t Vaderland gaan
mogt, om daar te studeeren in de Gods¬
geleertheit, welk verzoek, hoewel van
veel aangelegenhest, egter de vergade-
ring smakelyk voorquam; gelyk dit ook

opby haar Edelheden doorging, waar
hyK
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hy door de Kerkenraat verder aan de Clas-
sis in ’t Vaderland aanbevolen is, alzoo
hy nu vertrekken zou.

Men vond ook goed de buiten-posten
buiten Batavia, als Bantam, Onrust,
Tangerang, Tandjong, Poera, Tsjeri
bon, Tagal, Samarang, Japara, Soera-
baja, de West-kust, &amp;c. nu en dan door
een Predikant te laten bezigtigen, er
bezoeken; waar toe haar Edelheden D
Vosmaar als Visitator den 23 October
aangestelt, gelyk haar Edelheden toen
ook besloten hadden den Kerkenraat aar
te zeggen, dat men met het nazien van
’t N. T. in ’t Portugees een begin ma¬
ken kon; waar over de vergadering zei-
de, dat zy wel wenschte die groote stry-

digheden, by D. Ferreira opgegeven, en
wel de grootste beweegreden van dit
op nieuw overzien van dit werk, eerst
te mogen weten.

Den 30 dito verscheen hier D. Brakel

uit Banda voor een springtogt
Den 9 November zei D. Ferreira, die

misslagen wel te willen opgeven , dog
dat daar over weer veel geschillen valler

zouden, weshalven hy wenschte dat het

nazien maar een aanvang nam, waar toe
haar Edelheden den Kerkenraat medt

aanzetten, dog deze vorderde die weer
zeer hard van zyn Eerw:, hebbende tot
Revisores genomen D. D. Lindius en
Thornton, aan welke hy die zou opge-
ven. Ook zou men de Exemplaren, hier
zynde, om ’er gebruik af te hebben,
met de pen verbeteren, en een ander ti
telblad daar voor zetten, en zeggen, dat 'en
by ’t afwezen van de Overzetters en Re
visores, veel misslagen ingeslopen wa-
ren, die by de 2 druk zouden verbeter
werden.

Den 20 dito verscheen D. Carpius wet-
tig uit Amboina, en zeiden D. Thorton
en D. Clavius, dat zy geen misslagen te-
gen den zin des H. Geestes, maar wel
eenige spel-misslagen, en andre fouten
tegen het wel-luiden van ’t Portugee-
ontmoet hadde, en dat derhalven het

N. T. van D. Ferreira, met de pen ver-
andert zynde, met stichting kon gebruikt
werden; dat daar op ook by haar Edel¬
heden goedgekeurt, hoewel ook goed-
gevonden is, dat men zulks op de kant
zou doen, maar dat men ’er ook een
nieuw titel-blad op de voornoemde wyze
byvoegen, en hy ondertusschen met het
overzien, volgens ordre der Heeren 17nen,

-hier voortgaan zou, waar op dan D. Cla
vius als Revisor in D. Lindius plaats, die
'er wegens ouderdom niet altyd by zyn
kan, verkoren is.

A. 1685.

D. de Pape weer verschynende, is af-

HE ZAAKEN

gewezen, alzoo zyn zaak tot deze ver- 168;
gadering niet behoorde.

D. Brakel nam ook afscheit, en ver-
trok weer na Banda.

Den 5' April verscheen hier als Predi-
kant, D. Feico Weylsma, met Kroonen-
burg, van ’t Classis van Amsterdam

D. Leydekker was nu ook bezig met deMaleytse
Carechis-Catechismus in 't Maleyts over te zet-
mus vantten, zynde 't Hoog Maleyts, dat b de
D. Ley¬Gemeente gansch nietverstaanbaar was
dekker.

Ook wierd D. Carpius, nu van zyn Car¬

sdlamheit herstelt, na de West-kust be
West

roepen, om ’er te blyven leggen, zoo
lust.

hy eenigzins met die lugtstreek kon o-
vercenkomen.

Den 9 Juli bekende D. de Pape schuld D. de Pa¬

pe weeren is daar op weer toegelaten; diens vui
toegela¬le zaak den 23 dito klaarder voorkomt
ten.dog die wy om reden voorby gaan.

Den 23 dito verschenen als Predikan-
ten hier D. D. Adriaan Bakker en Petrus
Dathenus van Amsterdam, met de Rid-
derschap, en den Eenhoorn; en den 27
Augusti Cornelis van Brussel, met Voor-
schoten van Delft

Op heden is D. Dathenus ook na Am-pDathe
boina, en D. D. Weylsma en Bakker in nus na

Ambonplaats der overledenen op Ceylon beroe
en D. D.

pen; die in September afscheid namen
Wylsma

Den 4 October quam D. Ruyterus me
en Bakker

na Ceymoeite en geschorst in dienst hier van
lonNagapatnam , doende eenige openint

D. Ruy¬
van zyne zaaken, daar in meest bestaan

terds van

de, dat hy eenige Ledematen, over 't de Kust.

aanzien van Heidensche danssen, van
Avondmaal had willen af houden, niei
willende zulke lieden over kinderen ten

doop laten staan, waar over hy met zynen
Kerkenraat geschil gekregen hebbende,
zyn dienst neergelegt had , weshalven
zonder eenige Testimonia overquam
over welke zaaken haar Edelhieden ’t oor-

deel des Kerkenraats verzogten.
Den 22 October verscheen D. Carpius D.Car-

vius weerweer hier van de West-kust; dog ziek
hier.

zynde

OordeeDe Kerkenraat oordeelde die dansse
des Ker¬ryen zoo zwaar niet, als D. Ruyterus die op
kenraatsgaf, alzoo dat daar te lande op alle brui
over t

loften, tot een borgerlyk vermaak, en danssen

der Hei-maar als een oeffening des Lichaamsge
denen.daan wierd, die dan niet (gelyk zyn

Eerwe voorgaf) tot lof des Duivels, maar
wel van den onthaler zongen, en welkc
danssen zy oordeelden ook geenzins tot
Afgodery te dienen. Egter waren zy
ook van oordeel, dat 't opperhoofd, de
Heer van Dielen, en andren, beter zou-
den gedaan hebben met dezelve, alzoo
't Avondmaal zoo naby was, niet teaan-
schouwen, om aan de Mooren te toonen
de agting, die wy voor onze eigen
Godsdienst hadden, waar over zy der-
halven wel een vermaning, maar geen

af¬
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Van den G O D
1685. afhouding op eigen gezag van D. Ruy-

En over terus, verdient hadden, alzoo imand, een
D. Ruy- men hem afhoud, eerst behoorde ver-
teris maand te werden ; waar uit dan weer
zaak.

vloeide, dat een Lidmaat, op een qua-

de grond afgehouden, ook geenzins kon
gewraakt werden, om over een kind ten
doop te staan, dat al mede door zyn Eerw:

zonder grond geweigert was.
Ook konden zy wel zien, dat D. Ruy-

ter us veel kleenigheden en zware smaad-
heden aangedaan waren , tot zoo verre
dat hy daar over zyn dienst met zugter
waarnemen moest , dog konden egter
geen reden vinden, om daarom zyn dienst
neer te leggen, alzoo ’er buiten die on-

voorzigtige veel vrome lieden waren.
aun welke hy zich, en zyn dienst, niet
onttrekken mogt, konnende van haarE-

delheden en van deze Kerkenraat hulp

tot herstelling van deze quade bedryven
ren vanverzoeken, zoo dat het nederleg

zynen dienst als een trouwlooze verlating

van zyn gemeinte, tegen zyn eer en eed,

aangemerkt wierd; waar op hy dan bui-
ten dienst na ’t Vaderland gezonden is.

Den 17 December verzogt de Krank-

bezoeker van Brussel, om Proponent te

werden, dien men een Text geven zou,
om in ’t geheim te proponeeren ; ook
beviel zyn verzoek, en des Kerkenraats

voornemen met hem , haar Edelheden

zeer wel.

Den 31 dito verscheen ik hier als Pre-

dikant met de Moercapel, van 't Classic

van Schseland herwaards gezonden.

Ook wierd nu D. Dathenus (volgens
zyne klagte) door D. Heinen van onzui-

verheit in de Leere beschuldigt, waar o-
ver veel mocjelyk heden reezen; daar be-

neven verzogt zyn Eerw- om van Am
boina verschoond te zyn, en alzoo nu in
zyn Leere en bediening onteerd en ge-
stoord wierd, zoo verzogt hy na ’t Va-
derland te gaan, ja weigerde vlak uit na
Amboina te keeren, ’t welk by den Ker-

kenraat eenparig als een ontrouw aan
God, en zyn gemeinte, tegen alle ver-

maningen aan, aangemerkt zynde, zoo
heeft men de Hooge Regecring daar van

kennis gegeven

A. 1686.

Den 4 Jannari vonden haar Edelheden
goed D. Dachenus te belasten na ’t Va-
derland met de laatste schepen buiten

dienst te vertrekken, waarom de Ker-
kenraat hem van zyn dienst geschorst.
en verboden heeft langer in 't gestoelte
te zitten. Waar op hy zeide, dat hy
hen allen weder van hun dienst afzette-
de, daar by voegende, dat hier alles zeer

onordentelyk toe ging, welke eene een
dwaas en brutum Fulmen, en ’t ander

75SDIENST.
1685.een bloot zeggen zonder bewys was.

Den 21 dito besloot men aan den
Krankbezoeker Goting, op ’t schip den
Zeevoogd op de Rheede zyn dienst doen-
de, mede een Text te geven

denDe Krankbezoeker van Brussel had
schryver

donderdags te voren veel genoegen ge-
na Am-

geven. boina.
Ook ben ik heden na Amboina be-

roepen.

Sen 4 Februari had men nog eenige
haspelingen , gelyk ook in eenige vol¬
gende vergaderingen, met D. Dathenu;
over de beschuldiging, hem van D. Hei-
nen te lasten gelegt.

Ook heeft D. Goting geproponeert, en
genoegen gegeven.

D.Dathe-D. Dathenus verzogt Kerkelyke getui
nus ver-genis, die hem geweigert wierd, en den
zoek

18 dito verzogt hy afschriften van ’t voor-
gevallene over zyn zaaken, waar over't

antwoord uitgestelt, en den 21 dito dit
verzoek vlak afgeslagen is, gelyk ook
door haar Edelheden gedaan was.

Ook had de Voorzitter aan van Brus-

sel en Goting ider weer een Text gege-
ven

D. Hei-Ondertusschen is D. Heinen, tusschen
den 21 Februart en den 7 Maart hier o-nen-

verleden, zonder dat de dag van zyn
dood net aangeteekent is.

Sen 28 Maart verscheen hier als Pre-
dikant D. Florentius van den Berg, met

Wapen van Alkmaar, van Amster-t

dam.
D. Wy¬In deze maand is D. Wytens overleden,

tens.zonder dat mede den dag net aangetee-
kend vinde.

D. Lin-D. Lindius komt ontrent deze tyd als
dius over¬overleden voor; dog de dag van zyn dooc
leden.

blykt mede niet.
D. vanDen 27 dito verscheen D. Coyterus hier

den Berg1¬wettig van Ceylon en wierd den na de

Juni D. von den Berg na de West-kust West-

gezonden, om ’er te blyven leggen. kuft
erynenOok was 'er nu een Extract ingeko¬
schryven

men van een brief van de Heeren 17ner
ver de

van den 8 October 1685, waar by haar Maleytse

Edelheden belasteden, om de Maleytse taal.
taal, die nu tot Batavia en elders zeer
verdorven was, weer tot haar oude zui-
verheit te brengen. Ook bleek uit de
zelve, dat haar Edelheden eenige boe¬
ken in de zuivere Maleytse taal ontboden
en belast hadden, die op te zoeken, en

in te koopen, uit welke dikwils ook
zaaken, tot de geschiedenissen dier lan-
den dienende, zouden konnen gevonden
werden.

By dezen brief bleek ook, dat D. Ley-
dekker bezig was met het O en N. T. in
't Maleyts over te zetten, dat die Hee-

ren als een Godvrugtig en lofweerdig
werk aanmerkten , belovende ook, dat

zy om dat werk, zoo veel in hun magt
2e26,K 2
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1636. was, voort te zetten, aan haar Edelhe

den de Maleytse of Arabise letters (alzoo
zy die verzogt hadden/ als mede de La
tynse en Duitse, volgens de lyst, over¬

zenden zouden.
Ook namen de Heeren 1ynen genoe¬Eanme¬

en in ’t verandert titelblad voor ’t Nkingen
ver’tN T. van D. Ferreira, en zouden die van

de Exemplaaren, in 't Vaderland noc
Fer leggende, doen drukken, en die dan o-over tO.

verzenden, om met de pen verbetert en

uitgegeven te werden; staande ook toe
om ’t nieuw op Batavia nagezien aldaar

te drukken, waar toe zy de letters over-
schikten. Ook schreven zy met veel ge
noegen over den iver van D. Ferreira

niet willende, dat men hem daar in stut-

ten, of den moed benemen zou. En
was ly met zyne overzetting des O. T.
au tot het tweede boek Samuels geko-
men

Den 24 dito verscheen hier van DelfTempels
der Chi met Princeland , de Krankbezoeker
necsen en Damas Hofdyk, en den 15 Juli Johan
Mooren Westrik met 't Huis te Spyk van Am-

sterdam
Den 29 dito bleek, dat de Chineesen

en Mooren ider weer een Tempel, de
eerste buiten ontrent hun Kerkhof, en
de laatste elders, opgerigt hadden, die

men zou tragten uit te roejen.

Den 10 Augusti vertrok D. CoyterusDCoytt
ia ’t Vaderland; en alzoo van Brussel zigrus na 't

tot de beginzelen der Maleytse taal be¬Vader

and. geven had, zou men hem haar Edelhe
den aanbeveelen, om Proponent te wer-
den.

Den 9 December is besloten weder o-
ver den nieuwen Chineeschen Tempel te
klagen, waar tegen haar Edelleden den
20 dito beloofden te zorgen

A. 1687.A1627.

Den 3 Januari hadden haar Edelheden
toegestaan van Brussel tot Proponent te
onderzoeken, dat den 30 dezer door D
Thornton geschieden zou

Sen 16 dito gaven haar Edelheder
Van Bru
sels exa- kennis, dat op den 30 over van Brussels
men. Examen zitten zouden, als gecommit-

teerden van haar Edelheden, de Heerer

van Outhoorn, van Hoorn, en van Rie

beek hunnen geheimschryver, en uit den
Raad van Justitie, de Heeren Clerk en
van den Brande, en uit de Schepenen,
de Heeren Souri en Fuys

Ook is D. Carpius na Timor beroepenD. Car-
oius na met goedvinden en overleg van den Ker-
Timor kenraat

Den 30 dito is de Krankbezoeker vanD. van
Brussel Brussel, na dat geproponeert had, on-
Propo derzogt, bequaam bevonden, en tot Pro-
nent ponent gevordert, den 2 Februari by haar

Edelheden goedgekeurd, en als Predi-

E ZAAKEN
1657.kant beroepen, weshalven by den 13 di-

to door D. Leydekker, in 't bywezen der
vorige Heeren gecommitteerden, nade

inderzogt, en Predikant met oplegging
ler handen gemaalet is

Den 10 Maart verscheen hier met de D.Can

Kat Mastenbosch, D. Gellius Cammiga niga na
Bantam.den 16 Juni D. Gerardus Lauwerman, al

redikanten van de Classis van Amster-

lam, en zou de eerste, in de plaats van
D. Vosmaar volgens onderling versprek,
Bantam gaan bezoeken

Den 15 Juli is hier als vast Predikant D. opden
an Ceylon tot ondersteuning van de Por-Akever
tugeesche gemeinte (alzoo D. Ferreirabroep n
pud, en D. de Voogd zwak, waarom ook-

de beurt van woensdag avond eenige tyc
opgeschort was) D. Jacobus op den Akker,
dog zonder bepaling der gemeinte tot
velke zyn Eerw: behooren zou, beroe-

pen.

Den 4 Augusli verscheen hier D Fre-
dericus Gobius, met de Ridderschap van

Amsterdam, en Nicolaas Hodenpyl met
Zion, van Delft

D. Leydekker maakte ook bekend, dat Besluii
nu de geëischte Maleytse of Arabise let- onm de
ers overgekomen waren, verder voor-Atecils

mis te
stellende, of nu de Catechismus met die darukken.

letters niet behoorde gedrult te werden;
t welk de vergadering hoognodig oor-

deelde, en zouden er Latynsche letters

ievens gedrukt werden , welk bessluit

vel zeer voorzigtig genomen was, al
zoo daar van niets, ’t zy door die ver-Aanmer-

gadering, ’t zy door die of eenige andrekingen
gemeinten, zou hebben konnen gelezen
verden, om nu ’er nog niet by te voe-
en, dat dit Hoog Maleyts, hoewel in

zich zelven , voor die ’t verstonden,
roed , doorgaans by niemand verstaan-

baar was. Ook vond men goed, dat die Ca¬
techismus eerst door D. D. Leydekker
Hollenius, en Vosmaar welke twee laatste

geen Hoog Maleyts, nog de Arabise let
ter verstonden, zou overzien werden :
oo dat dit geheel werk op D. Leydekkers
bloot oordeel alleen doorgaan zou, al-
ztoo die twec andre ’er maar om de naam

ygevoegd waren
Ook was D. de Voogd verlost na ’t Va-D. Helle-

serland, en den 1 Scptember komt D. nius
Hellenius als overleden voor, alzoo hy dood
len 30 Augusti gestorven was

Den 18 dito bleek , dat D. Adriaan D Bakke
Bakker den 11 als vast Predikant van beroepen
Ceylon hier, mede zonder te zeggen in
wat gemeinte, beroepen was.

Den 13 October quam hier uit Banda
D. Manteau, wettelyk, en is in dit jaar
na ’t Vaderland vertrolken.

D.Vos¬Den 21 dito beriepen haar Edelheden

D. Vosmaar in de plaats van D. Helle- maar in
de Ma.nius in de Maleytse gemeinte alhier.
leytse ge-

Sen 20 November verscheen hier wet-meinte.
tig



Van den GODSDIENST. 77
1687. tig van Paleacatte D. Coopa Groen, welkehy toestond, en genegen was te doen.

tot langer verblyf verzogt wierd, dat

VEERTIENDE HOOFD-STUK.

Vervolg der zaaken van den Godsdienst op Java van den jare 1688 tot 1692.

e. 1658. V En 8 Januari is goedgevonden dering van den Krankbezoeker Hodenpyl
D.Lau-

om den hoogen ouderdom van D. tot Proponent aan haar Edelheden te
werman

Ferreira, en om de ziekte van verzoeken, ’t geen haar Edelheden denoverle-
D. Thornion, hier als vast Portu-den. 21 dito toestonden.

gees Predikant te houden D. Lauwerman
en om, zoo lang hy zich in ’t Portugees A. 1689.
oeffende, de Rhecde en de plaatzen hier Den 3 Januari is besloten Hodenpyl den
ontrent waar te nemen; dog hy schynt 20 dito te onderzoeken.

dit zelve jaar overleden te zyn , alzoo Den 6 dito bleek , dat Jacob Claarbou
niets meer van hem ontmoete (na in ’t bywezen van zekere Juffrouw

Ook is D. Coop a Groen hier in 'tD. COOr eerst gevraagt te hebben, of men eer
Groen Duitsch beroepen; dog D. Gobius zou na Hoer wel Juffrouw noemen mogt) ette
beroeper Banda, en D. Cammiga na Ternate ver- lyke malen tegen die Juffrouw, die niet al

trckken te goeden gerugt had, goeden dag Juf-
D. op den Den 26 April verscheen hier van Cey- frouw gezegt, en daar by de zelve, na
All

lon D. Jacobus op den Akker, die hoe hare gedachten voor een hoer uitgeschol-
van Cey

wel hy in de Portugeesche Kerk Czoc den had, waar over zy hem hier voordelon.
daar na bleek) beroepen was, om de vergadering geroepen had, na welke
schaarsheit en zwakheit der Predikanten zaak men vernemen, en na bevinding
ook een Duitsche beurt waarnemen zou, handelen zou. Dat hy nu daar aan schul-
zullende zig verder in ’t Portugees be- dig was, blykt uit een verhaal, aan my
quaam maken , dat den 30 by haar E door de Heer van Naarsen gedaan, in wiens
delheden goedgekeurd is; en is D. Coot bywezen dit ook geschied is.
a Groen, om zyn ziekte, een maand van Ook waren over ’t examen van Hoden-
zyn dienst verschoond. pyl als gecommitteerden harer Edelheder

D. Hck D. Hek verscheen den 14 Juni hier, gesteld de Heeren van Outhoorn , van
buiten over Amboina, uit Ternate buiten dienst. Hoorn, en den geheimschryver van Rie-

dienst. die hy onderweeg tusschen Amboina hac beck, en van wegen den Raad van Justitie
willen waarnemen , dog dat hem wel de Heeren Daniel van den Bolk, en Willem
uitdrukkelyk door den Schipper, volgens ten Reyne, en uit de Schepenen, de Hee-
last van den Ambonsen Landvoogd, be- ren Louis de Keizer en Dionys Kelk gesteld.
let was. En is hy den 20 dito, na dat gepro-

Ook vertoonde zig den 24 Juni voor poneert had, door D. Clavius tot byzon-
de vergadering D Petrus van der Vorin, der genoegen van allen ondervraagt, zeer
als Predikant met Honsholredyk, van de bequaam bevonden, en door haar Eerw
Classis van Hoorn gezonden tot Proponent gevordert, welke bevor-

Op dezen tyd verzogt ook de Chinee- dering haar Edelheden den 31 dito voor
sche vrouw, Sitje, om Christen te wer bekend gemaakt hielden; en is aan hem
den, dat haar toegestaan is. den 14 Februari toegestaan beneden de

Den 20 September verscheen D. Bak-D. Bakker Ouderlingen in vergadering als auditor
van de ker van de Rust wettig, en is als vast Pre- te zitten.

Kuft dikant hier erkend; en quam met de Schel- Ook was hier de Krankbezoeker
de, van Zeeland, als Predikant D. Tho- Bartholomeus de Raart, na dat hy 17 jaar
mas Simey- op Malacca gelegen had , den 24 der

D. op den-Den 30 dito bleek, dat D. Coopa Groen voorleden maand verschenen, gelyk den
Akker in wegens den voeteuvel zyn beurt niet kon 28 Fcbruari hier quamen Mozes du Vile
de Portu-

waarnemen ; en zou D. op den Akker en Pieter Pieterszoon de Bruin met Prin-gecse ge-
celand, en Castricom van Amsterdamvoortaan Portugees, en D. Bakker Duitsmeinte.

Den 23 May verscheen hier als Predi-predilten.
kant D. Joannes van den Andel, van CaapDen 25 October verzogt D. Leydekker.

de goede Hope, daar zyn Eerw: eenigedat de Krankbezoeker Hodenpyl met be¬
tyd gestaan had, en den 1 Augusti D.sloten deuren voor eenige leden propo¬
Philippus Goting als Predikant, met Ne-necren mogt, dat toegestaan is.
derland, van de Classis van Amsterdam.Den 20 December is D. van der Vorm

Den 15 dito quam D. de Leeuw hierna Amboina, en D. Simey na Banda door
uit Ternate, wettig.de Regeering beroepen.

Ook verfcheen nu hier van Bantam DOok stelde men voor, om de bevor¬
varK 3

D. de
Leeuw

uit Ter-
nate.

1617.

A. 1659.

Jacob
Klaar-
bout aan-

gek laagt.

D.Hc-
denpyl

ot Pro¬

vonent

1

dert.
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1669. van den Andel, die derwaards een togt
0. gedaan had volgens besluit van den 11

Simcy envan den Juli, gelyk dit zelve jaar D. Simey vol¬
Andel na gens besluit van den 4 Januari derwaards

gedaan had, waar van hy (voor zynver
Bantam trek na Banda) den 14 Februari, en D.

van den Andel heden een schriftelyk be¬

richt overleverde
Heden verzogt D. Hodenpyl, die reeds

verscheide maalen in 't Maleyts gepre-
dikt had , tot Predikant gevordert te
werden; ten welken einde men hem aan
haar Edelheden voordragen zou; dat den

26 Augusti toegestaan is.
Den 12 September verscheen hier de

Krankbezoeker Gerrit van Aken, met de

Zion, van Delft, die verzogt hier te blys
ven , om Maleyts te leeren , dat hem
toegestaan is

Ook bleek, dat D. Vosmaar tusschenD. Vos
maar den 15 Augusti en nu overleden is, zon-
dood der dat de dag van zyn dood aangetec-

kend vinde.
Haar Edelheden stonden aan D. Fer-D. Ferrci-

ra ontssla¬ reira, om zyn ouderdom en zwakheit,
gen om ontslag van zyn dienst toe, om dat hy te
zyn ou-

beter met zyne overzetting des O. Tderdom
zou konnen voortgaan.

D. Cle Den 10 October verscheen D. Anto-
ment nius Clement als Predikant, met 't Lanc
ver¬ van Schouwen uit Zeeland

scheen Den 17 dito bood zekere Abraham

Izaakszoon een geschrift uit naam der Ma-
leytse gemeinte aan, door z4 lieden ge
teekend, waar by zy te kennen gaven.Hoden.
dat zy 't Hoog Maleyts van D. Hodenpytpyls exa¬

men. zeer bezwaarlyk verstaan konden, ver-

zoekende dat D. de Leeuw hier mogt be-
roepen werden; welk verzoekschrift aan
haar Edelheden overgelevert is

Haar Edelheden hadden mede tot het

peremptoir examen van D. Hodenpyl, den
Heer van Outhoorn, Directeur Generaal
van den handel van Indien, den Heer van
Hoorn, Ordinaris Raad, en hunnen ge-
heimschryver, den Heer van Riebeck ge
committeerd.

Zy hadden ook van Malacca in de Por-D. Sibe¬

nius hier tugeesche gemeinte alhier beroepen D.
beroepen Cyprianus Sibenius, en zonden in zyn plaats

weer D. Goting , D. Clement na Naga-
patnam, en D. van den Andel na Ter-
nate.

D. Ho Den 27 dito is D. Hodenpyl door D.
denpyl Leydekker, alzoo D. Clavius ziek was, in
tot Predi- 't bywezen der voornoemde Heeren, als
kantge

mede van de Heeren Klerk en ten Rhyne,vordert

onderzogt; en is op goedvinden harer
Edelheden, met oplegging der handen,
bevestigd, en tot Predikant gevordert.

D. Hek verzogt den 31 dito weer tot
den dienst toegelaten te werden; daar
toe de vergadering beloofde haar best te
doen.

Uit zekeren brief van de Caap de goe¬

EZAAKEN
de Hope bleck ook, dat toen aldaar in 1659.
de Fransche gemeinte D. Petrus Simon

Predikant was
Afschrif-Den 28 dito verzogt D. Hek afschriften
enannvan ’t verhandelde over op hem, waar var
D. Hckhem de vergadering ’t noodige toestond.

En verscheen nu D. Ernestus de Witte
als Predikant van Amsterdam, met Ban-

tam.

Opdezen dag komt D. Thornton laatstD- Thom-
als afwezig voor, en is kort ’er na over- ton over¬

leden.leden.

Den 5 December bleek ook by ex-
tract harer Edelheden van den 28 dito.
dat zy goedgevonden hadden D. D. de
Leeuw en Hck, als lieden van een open-
baar ergerlyk gedrag buiten dienst na 't
Vaderland te zenden.

AfschriftDen 12 dito nam D. de Leeuwafscheid
aan D. deverzogt de extracten van ’t verhandelde
Lecuw.over hem, die hem toegestaan zyn.

Op een vorig gedaan verzoek van D
Simon, om de Fransche vlugtelingen aan
Caap de goede Hope, 155 fterk, wat
te ondersteunen, vond men goed uit de

hoofdzomme der gewezen Tayouansche
Armen hen vooreerst 6000 Ryxdaalders
toe te zenden.

Den 26 dito is Henrik Lucassoon Car- Henrik
Candeeldeel, van Steenwyk, uit den dienst der
ten AE. Maatschappy na Bantam overgeloo
vondmaal

pen, Moors geworden , zedert Pange
toegela-

rang Wiragoena genaamd, en met berouw ten.

ettelyke reizen verzogt hebbende, op
zyne belydenis ten Avondmaal toegelaten
te werden, weer aangenomen, mits dat
nogmaals opregtelyk berouw over zyn
vorig gedrag betuigen zou, dog niet
voor den 2 Januari is hem dit eerst toe-

gestaan.
De Krankbezoeker de Graaf had in

Banda verzogt te mogen proponeeren
ook het zelve gedaan, en genoegen 'er
mede gegeven, verzogt derhalven op
Batavia te mogen komen, om tot Pro-
ponent gevordert te werden.

A. 1690. A. 1690.

Den 2 Januari verscheen hier D. An-

dreas Lambertus Loderus, als Predikant

met Nieuland, van Amsterdam.
Den 23 dito maakt de Krankbezoe¬

ker van Aken ook bekend, dat reeds ver-

re in de gronden der Maleytse taal ge-
vordert was, verzoekende te mogen pro-

D. D.poneeren. Ook hadden haar Edelheden
Hoden.D. Hodenpyl, en D. Loderus na Amboi

y enna, om D. van der Sluis te verlossen, er
Loderus

D. de Witte na Banda, in de plaats van
na Am-

D. Gobius, die na Batavia quam, beroe-boina.
pen, en aan Jan de Graaf toegestaan hier
te komen, om tot Proponent gevordert
te werden.

Den 20 Februari verscheen hier van
Ma-



Van den G O D
1690 Malacca D. Cyprianus Sibenius, die hier

D. Sibe in de Portugeesche gemeinte beroepen
nius over was ; dog die Heer is dit zelve jaar o-
leden. verleden.

Den 27 dito wierd op ’t verzock van
D. Clavius, D. Loderus nog wel eenige
tyd hier gehouden ; dog onvermindert
zyn beroep na Amboina.

Den 3 April verzogt D. Ferreira 'tBesluiten
vernietigen en doorhalen van verscheidevernie-

tigt. besluiten over verschillen, die by 't o-
verzien van ’t O. en N. T. voorgeval-
len waren, dat de meeste leden toesten-
den, uitgenomen D. D. Zas en Clavius,
die zig by dit besluit bezwaard vonden,

gelyk zy per naasten toonen zouden; en
wierd aan D. Ferreira belast op te stellen,

wat hy doorgehaalt wilde hebben, die de
vergadering daar aan opgegeven, eenige
er af doorgehaalt zyn.

Een Jood Den 24 dito verscheen hier Samuelvan
Rrankbe Mets, een Joods Rabbyn , dog nu als
zoeker. Krankbezoeker van Amsterdam, met de

D. van Ridderschap. En den 12 Juni D. Corne-
der Sluis lis van der Sluis uit Amboina, als wettig
uit Am¬

Predikant, Hy bood zynen dienst tot 'tboina.
waarnemen der Maleytse Kerk hier aan

en verzogt daar toe de hulp dezer ver-
gadering, die hem toestond, dien dienst
vooreerst waar te nemen, zullende na-
der op zyn verzoek letten, ook verzogt
van Mets den 10 Juli na Coetsjien tever-
trekken, om aldaar de Joden te bekeeren,
dat men gunstig voordragen zou.

Den 17 Juli verzogt de Kerkenraat,D. van

der Sluis dat D. von der Sluis hier in plaats van D.
in de Ma

osmaer mogt beroepen werden ; ook
lcytse ge

was den 14 dito haar Eerw: verzoek we
incinte

gens vun Mets toegestaan, gelyk haar Ehier be¬

roepen. delheden dit van 1. van der Sluis den 18

Juli goedgekeurd, en zyn Eerw: hier als
vast Predikant in de Maleytse gemeinte
beroepen hebben.

Den 9 October verscheen hier de

Krankbezoeker Jan de Graaf, diever-
zogt Proponent te werden, gelyk van
Aken ook dede, die men beide gunstig
voordragen zou. Ook is nu D. Loderus
na Purmerent gezonden, om ’t Avond-
maal te bedienen

Proef- Den 23 dito bleek, dat haar Edelhe-
cxainer den , volgens besluit van den 15 dito,
toege¬ een proef-examen van de Graaf toeston-
staan.

den, om daar na tot een recht examen
te treden.

Den 18 December verscheen hier de

Krankbezoeker Abraham Dekker met de

goede Hope
De Heer Den 22 dito is de Heer van Outhoorn

Johan als politycq Commissaris ontslagen, dog
van eerst den 18 Januari aanstaande bedankt,
Hoorn

en door den Heer Johan van Hoorn verCommis¬

faris poli-vangen.

ticq Ook hielt men nu ’t examen van Jan

de Graaf, waar toe als Leden der Hooge

SDIENST. 79
169.Regeering om dit by te woonen, de

Hecren van Outhoorn, Johan van Hoorn,
en den Extraordinaris Raad, de Heer van
Riebeck verkoren zyn.

Tusschen de Caap en Batavia was ook
overleden D. Joannes Coetsius.

A. 1691.A. 1691.

Den 8 dito verscheenen de Predikan¬

ten D. D. Nicolaus Kreyvanger Petrus
Jacobus Costerus, en Henrik Willem Gor-

don, van de Classis van Rotterdam, Am-
terdam, en Hoorn.

Den 18 dito is Jan de Graaf, na dat DJoan-
geproponeert had, in 't bywezen der nes de

Graafvoornoemde Heeren, en uit den Raad
Propo¬

van Justitie de Heeren Willem ten Rhyne, nent ge¬
en Theodorus Zas, en de Heeren Sche-worden.
penen Jan Lambertszoon de Radder, en
Balthasar Coyett door D. Clavius onder¬

zogt, bequaam bevonden, en daar op
tot Proponent gevordert.

Den 22 dito bleek, dat D. Kreyvanger D. Krey-
vanger naden 16 en 17 dito na Macassar, D. Gor-
Macassar.

don en Loderus na Amboina, en D. Coste-
D.DLo¬

rus na Ternate beroepen, en dat den 19 derus en

Sordonook ’t aanstellen van D. de Graaf goed-
na Am-gekeurd was, dien opgelegt is de Ne
boina,derlandse belydenis, Catechismus, en Ac
enz.

ta Synodalia te teekenen, en dan na de
Ouderlingen te zitten.

Den 25 dito is ook ’t peremptoir exa¬
men van D. de Graaf op zyn verzoek van
den 22 toegestaan.

Den I1 Februari zyn van wegen haar D. de
GraafEdelheden de zelve Heeren als bevorens
Predi-uit den Raad van Justitie de Heeren Cleyer, cant.

en Johan Duvelaar, en uit de Schepenen
de Heeren Coyett en Jan Hercules geko-
ren, om ’t peremptoir examen van D.
de Graaf by te woonen; waar op zyn
Eerw: ook heden ondervraagd, en als
Predikant met oplegging der handen be¬
vestigt, gelyk daar op den 2 de goed¬
keuring gevolgt is.

Den 5 dito besloot men na ’t Vader-
land te schryven, dat men, na ’t vorde-
ren van van Aken ophouden zou met
andre Krankbezoekers tot Proponenten,
ten ware by hoogen nood, te vorde-
ren.

Den 19 dito verscheen hier D. Floren- D. van
tius van den Berg van de West-kust, om den Berg
na ’t Vaderland te gaan; en de Predi-na’t Va¬

derland.kant D. Willem van Wyngaarden met
Cortgene, uit Zeeland. En nam D. Lo-
derus nu ook eerst afscheid na Amboi-
n2

Den 5 Maart verscheen hier D. Au-

gustinus Thornton, als Predikant, van Zee-
land.

Heden wierd ook by schryvens na
Amboina verzogt, dat D. D. van Brus-

sel en Hodenpyl, de belydenis, Cate¬
chis-
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1691. chismus, en Acta Synodalia zouden tee

kenen
Ook was nu ’t nazien van’t N. T. in

t Portugees ten einde; dog met ’t druk-
ken zou men wagten, tot de Exempla
ren, met de pen verbetert, alle zouden

uitgedeelt zyn
Den 2 April leverde D. van den BersStaat van

Sumatra’s den staat van de Kerk van Sumatra over
Kerk. en vertrok in’t einde dezes jaars na ’t Va¬

derlanc
Den 13 Juni bleck, dat D. van BeekD. D

van Beek op Macassar, en D. Clavius hier overle
en Cla den was, zynde de laatste den 14 ditc(¬

nog in 't leven geweestdood

Den 31 Juli hadden haar EdelhederD.D. van
syn- hier als vaste Predikanten beroepen D. D
gaarden Willem van Wyngaarden, en Augustinuen Thor

Thornton, om niet alleen in de Duitseton hier

beroepen maar om ook in de Maleytse of Portu-

geesche taalen gebruikt te werden, waar
toe zig ook de andre beroepene Predi-
kanten van Batavia bequaam moesten
maken, op dat haar Edelheden niet ge
noodzaakt mogten werden , om andr-
van buiten, naarstiger dan zy, in hui
plaats beroepen, en hen in hunne plaats

na buiten te zenden; dat een vry scher
pe bedreiging, en ’t recht middel niet

was, om Predikanten tot ’t leeren van
taalen aan te moedigen

Deze 2 broederen namen dit beroe
op die voorwaarde aan, en verkozen de
Portugeesche taal; ’t geen men wel dien
op te merken, alzoo het hier na nog te
pas komen zal
In deze maand Augustus, of de volD. Ferrt

ra dood gende is D. Ferreira (zoo my toeschynt
overleden, alzoo by den 6 dito nog tee
kende, en ’er na dien tyd niets meer van

zyn Eerw: blykt
Den 20 dito verzogt de Krankbezoe

ker van Aken weer om Proponent t.

werden, dien men eens zou laten propc
neeren.

Den 20 September verscheen D. The

odorus Hilarius als Predikant, met Java
van Amsterdam

Den 15 October is de Heer van Hoorn,De Heer
de Haas alzoo nu Directeur Generaal geworden
Commi was, als Commissaris politicq ontslagen.
saris po

en vervangen door de Heer Dirk de Haas
ticq

Ordinaar Raad van Indien
Ook was D. Thornton nu byna in staat.

om alle zondag Portugees te prediken;
dog D. Coopa Groen niet, zoo dat zyn beur
zoo lang door D. D. Costerus en Hilariu
verzorgt zou werden

Den 27 December verscheen D. Joan

nes Stampioen, van Rotterdam, met d
Schelde.

A. 1692A 1692.

Den 7 Januari quam hier D. Simey

HE ZAAKEN
lain en ziek uit Banda 16, 2

Den 14 dito besloot men, op ’t voor-D. Snuc
stel van den Commissaris, wegens 't druk- uom
ken van ’t N. T. in ’t Portugees, hie
’er een preuve van te nemen, en, zoo
die wel beviel, zou men ’t hier druk-
ken

DFeVDen 21 verscheen hier D. Abraham
lingius naFeylingius, van Delft, met Hoogergeest, amboina

als Predikant ; ook was de Predikant

D. Joannes Molinaeus op de reize ontren
dezen tyd overleder

En hadden haar Edelheden goedge-
vonden D. Feylingius de 31 dito na Am- D. Stan
boina te beroepen, en ontrent D. Stam-ploen na

aimboina
pioen vast te stellen, dat hy een jaar ir
Amboina blyven, en dan na Ternatever-
trekken zou.

Op een vrage van Macassar, of men Luthe
raanen

ook Lutheraanen, Arminiaanen en Pa-tot doop
pisten, over kinderen ten doop liet staan, vader
vond men goed te antwoorden, dat men toege-
in deze Kerk gewoon was Lutherse en staan, doc

geen Pa¬
Arminiaanen dat toe te laten, dog geenpisten
Papisten; daar nogtans de eerste al zoc
veinig als de laatste de vragen, die hei
gedaan werden, konnen beantwoorden,

en daar dit vlak tegen ’t oude gebruik
lezer Kerk streed ; behalven dat zy
myns oordeels) geen magt heeft , om

tegen de gewoontens van onze Kerk ir
t Vaderland in dit stuk aan te gaan

Ook verscheen nu de Krankbezoeke

Michiel Barendszoon met Domburg, van
Zeeland.

De drulEn stond nu D. Costerus op zyn ver-
van t Ntrck na Ternate. Haar Eerw: kregen

nu ook last, om ’t N. T. hier te mogen saan
drulcken, ook zouden de inhouden de

Kapittels ’er werden by gedaan en zyn
tot Revisores D. D. Zas en op den Akker

gesteld enz
Den 10 Maart verschenen hier D. L

Philippu: de Vriest en Hermannus Colde.
dehorn, met Oost-Souburg van Zeeland,
en met Oosthuizen , van Enkhuizen
ook verzogt Tsbrand Pieterszoon de Vis

om op Onrust te leggen, die uitgestelt

Den 20 dito stonden haar Edelneder

toe 1500 Exemplaaren van ’t N. T. te
drukken

Den 24 dito verscheen D. Joannes var

Lodensteyn als Predikant, met Berkel,
van Delft

Den 30 Aprilbleek, dat den 31 Maar
D. D. Simey en de Vriest na Ceylon be- bcolde

dehorn n
roepen waren, en dat D. Coldedehorn de Wes
voor een springtogt na de West-kust gui

gaan zou
Den 28 dito verscheen D. Regnerus D. Cro

Kroonenburg als Predikant, met Saam-henburt
na Cey-

slag van Zeeland, die op den zelven dag on
mede na Ceylon beroepen is

Den 2 Juni ging D. de Vriest voor
af
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de Nederlandse belydenis, de Catechis-1692. af, dog de andre bleven nog.

D. Lode- mus, en Acta Synodalia te teckenen.Den 23 dito verscheen hierwettig uit
rus uit Ook bleck den 5 November, dat DAmboina D. Loderus ; verzogt de verga-
Amboina

Leydekker den 27 October een geschriftdering 'er aan te prediken, dog is uitge-
wegens ’t overzetten van de H. Schrif-steld.

tuur ingelevert had, uit het welke teDen 14 Juli vernieuwde de Kranlbe¬

zien was, dat de Kerkenraat op ’t schry-zoeker van Aken zyn vorig verzock, om

ven van die van Amboina over twec jaa-Proponent te werden in de Maleytse taal,
ren wegens de noodzakelykheit van datdien men nog een Text geven zou.

Verbo- overzetten, zyn Eerw: verzogt had, omDen 28 dito nam D. Kroonenburg af-
den te dat werk op zig te nemen, ’t geen Hyscheid; en den 4 Augusti verboden haar
precken. Edelheden D. Loderus, om dat zig zeer ook aangenomen heeft op voorwaarden,

oneerbiedig tegen de Regeering in Am- dat de vergadering geliefde goed te vin-
boina gedragen had , te prediken, en den , om te minder in dit werk te ver-
zou ten eersten na ’t Vaderland vertrek- flaauwen ;
ken

De goedkeuring der Hooge Regee-1Den 25 dito gaf D. van Lodensteyn be¬
ring hier over te verzoekenricht van zynen Bantamsen togt.

2 Een middel van verlichting ontrentDen 28 September komt Dionysius Pi-Herstelt
gaat na zyn dienst te vinden.ron als Krankbezoeker en Voorzanger in
Bengale de Stads-Kerk voor ook verzogt D. 3 Dat ook ider boek, afgedaan zynde,

mogt overzien werden door zooda-Loderus na bekentenis van zyn misslag
hersteld, en op de Vloot na Bengale ge- nige, en op zulk een tyd, als de

vergaderind goed vinden zou-laatst te werden, dat hem toegestaanis.
mits dat wedcrom keeren, en nergensbly-
ven moest. Den 24 dito is aan D. van Aken ook

Van A¬ Den 27 October is van Akens verzoek toegestaan beneden de Ouderlingen te
kens ver in examen, om Proponent te werden, zitten.
zoek toc

oegestaan ; om ’t welke als leden der Den 1 December kreeg de vergade-
gestaan.

Hooge Regeering by te woonen, de Hee- een brief van Nagapatnam met een ge-
ren van Hoorn, de Haas, en den geheim- deelte van ’t O. T. in ’t Portugees, aldaar

onder oude Kerk-papieren gevonden.schryver de Heer de Roo, van den Raad
D van Wyngaarden, aangesproken zyn-van Justitie, de Heeren van den Brande en

Zas, en uit de Schepenen de Heeren, de , dat nog geen Portugees predikte,
Bartel Claaszoon, Aalbos en Ketting ge- verschoonde zig op zyn ssepende ziekte;

waar over zyn Eerw den 19Januari weersteld zyn; waar op hy den ; November

door D. Za; tot volkomen genoegen on- aangesproken is.
derzogt , bequaam bevonden, tot Pro- Den 15 dito verscheen D. Coldedehorn D. Colde-

dehormponent gevordert , den 7 November hier weer van de West-kust.
van degoedgekeurt, en hem ook opgelegt is
West-

kust.
7

H OOFDSTUK.VYFTIENDE

Vervolg der zaaken van den Godsdienst op Java van den jare 1693 tot 1697.

A. 1693 En 12 Januari bleek, dat haar faris politycq, tot Predikant gevordert;
DKrey. Edelheden den 7 dito goedge- die daar op den 9 Februari afscheid van

vanger )vonden hadden D. Kreyvanger deze vergadering na Ternate genomenD. Coste¬
heeft.van Macassar na Banda, D. Cos-rus, D.

Coldede¬ Den 23 dito verscheen hier D. Petrasterus van Ternate op Macassar te plaat-
kom. Bierman, met Waddingsveen, als Pre-zen, (dat niet voortging D. Coldedehorn

dikant van Rotterdam.na Amboina, en D. van Aken (diens pe-
Ook vertrokken kort daar aan D. Dremptoir examen zy toestonden) naTer- D. D.

CAaedteColdedehorn en Bierman van hier na Amnate te beroepen.
horn enboina, alzoo beide haar Eerw derwaardDen 29 dito wierd D. van Aken, in 'tVan A¬
Sierman

ken tot beroepen waren door haar Edelheden.ywezen van de Heer de Haas, de Heer na Am-
Predikant Den 30 dito verscheen D. Joannes Balk boina.Govert van Hoorn, algemeen Visitateur,
gevor- met 't Huis ter Loo van Amsterdam, alsde Heer de Roo, geheimschryver harer
dert.

Predikant; ook had D. Zas tot nog toe,Edelheden, de Heer Zas, Raad van Ju-
by ziekte van D. Thornton, den Portu-stitie, en den geheimschryver de Heer
geeschen dienst waargenomen, dat hyQuevellerius, na dat geproponeerd had,
nog een maand doen zou, zynde D.door D. Zas ondervraagt, bequaam be-
Thornton al van den 4 December ziekvonden, en met oplegging der handen,

geweest.op ’t goedvinden van den Heer Commis-
enL.IV. DEEL.

1692.

D. Ley¬
lekker

vil dc H.

Schrift in

t Maleyts

vertaalen.



D. Crey-
vanger
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2697.Den 6 April verscheen hier D. Wey-

nandus Flazius Ooms van Wyngaarden als
Predikant, met Dieren van Amsterdam

De Revisores van den druk van ’t N.
Titel. T maakten bekend, dat zy haast ten

blad voor einde waren, waar by met goedvinder
Nharer Edelheden verscheide uitdrulk in
’t Portu-

gen , den 20 April te zien, gevoegtgCu
wierden, te kenuen gevende, dat dit
werk op bevel harer Edelheden, en na
dat het met goedkeuring van den Ker-
kenraat door D. D. Zas en op den Akker
nagezien, en ’t titel-blad verandert was,
uitgegeven wierd.

Sen 4 Mey verzogt D. Zas ontslag
van de Portugeesche beurt, dat toege
staan, en goedgevonden is een Predikant
tot het leeren van ’t Portugees aan te
stellen; en den 6 dito bleek, dat D. Thorn-
ton kort ’er na zelf weer prediken zou

Ook verzogten haar Edelheden ’t na-Ant-

woord op der oordeel van haar Eerw: over de ver-
D. Ley lichting van D. Leydekkers dienst, die dit
dekkers

aan zyn Eerw: stelden, die ’er nader ofvoorstel
denken zou; waar op zyn Eerw: van zy-
ne weck-beurten ontheft is; en toen heb-

ben haar Edelheden , zoo den 25 dito
bleck, den 18 dito verder geantwoord
dat zy ’t voornemen van D. Leydekker

Hbelangende zyne overzetting der
Schriften in de Maleytse taal, als een pry

zelyke zaak aanzagen en goedkeurden.
gelyk ook de verdere middelen tot ’t na-

zien van een of meer boeken, en tot ver-
lichting van zyn dienst, waar op D. Ley
dekker dit werk verder aannam

Den 22 Juni verscheenen hier D. Chri-
stianus Fredericus Nugella, met Bantam
van Amsterdam, en D. Cornelius Coute
rier, met Vosmaar, van Zeeland, als
Prcdikanten.

Den 2 Juli verscheen D. Loderus weer
hier, en gaf een bericht over van ’t ge-
ne zyn Eerw: in Bengale verricht had

Den 9 dito ftortte D. Thornton weer in,
diens beurt D. Zas weer waarnemen zou,

ook bood D. Ooms van Wyngaarden zyn
dienst aan, om Portugees te prediken,
waar af over agt dagen een preuve ge
ven zou.

D. Loderus wierd den 13 dito over
een nieuwe misslag weer in statu als be¬
vorens gesteld.

Ook zei D. Hilarius in staat te zyn, om
alle 14 dagen, zoo niet memoriter, ten
minsten by geschriften een Predikatie te
doen, dat aangenomen is, en waar van
over agt dagen een preuve geven zou; ook
had D. Ooms van Wyngaarden aangeno¬
men alle agt daagen eens Portugees te
prediken, die dat ook zoo den 20 Juli
bleck, tot veel genoegen gedaan had

Den 17. Augusti verscheen hier uit
Banda D. Gobius, en van Macassar D.
Kycyvanser, welker zaaken nader behan-

HE ZAAKEN
5699,deling vercischten.

D. Lode-D. Loderus zou met de vloot weer n-
rus op dede Kust varen , dog was niet in staar
Vloot.

wegens ziekte
Den 24 dito verscheen hier D. Willem

Henrik Gordon, meteen behoorlyke Kerk-

getuigenis uit Banda, en ook eene uit
Amboina, by hem, toen hiy na Haroecc
ging, ontfangen, nevens eenige verdre
bewyzen , hoedanig hy door de Heer
Schagen gehandelt was, verzoekende den

goeden Raad en hulp der vergadering in
zyne zaak.

D. Ooms van Wyngaarden had ettelyke
maalen, en D. van Wyngaarden en D.
Hilarius een a twee maal in ’t Portugees
gepredikt. D. D.

GobiusD. Gobius wierd den 15 dito by haa
Kreyvan-Edelheden uitgesteld , ter tyd toe da
ger, Bal

den Kerkenraat haar Edelheden van haa-
Coutc

oordeel over zyn zaak zou gedient heb riers en

Gordonsben , hielden D. Kreyvangers zaak nos
zaaken.in beraad, zonden D. Couterier voor ee

togt na Bantam, en D. Balk zou na de

West-kust gaan.
Den 7 September zond D. Simey een

boekje of schrift over, Mozes verus &amp; anti-

quus genaamd, zynde’t begin van een werk.
De Kerkenraat besloot den 10 Sep-

tember over D Gobius zaak, dat hy al
lang moest anders behandelt zyn, waar
af zy haar Edelheden ten zynen voordec-

le kennis zouden geven ; waar na zyn
Eerw; hier is overleden ; dog on-
trent D. Gordon vonden zy best, hem na

haar Edelheden te wyzen; en in opzigt
van de middelen tot zyn bestaan, beslo-
ten de broederen , dat de Voorzitter
hem zoo veel zou ter hand stellen, als
ider van hen in der tyd goedvinden zou
zyn Eerw: te geven; gelyk hem dat door
D. op den Akker overgegeven is, D. Ho¬

denpyl enDen 12 October verscheen D. Hoden-
D.Costepyl over Amboina, zynde uit Ternat
rus opgc

opgezonden, gelyk ook D. Costeru. zonden.
waar by dan zyne vorige schikking na
Macassar, gelyk wy hier zien, verviel.

Ook verscheen nu met de Carthago, als
Predikant, van Zeeland, D. Jacobus Rouse-

Den 26 dito zei de vergadering niet in
staat te zyn, om over D. Simoy s schrift

haar oordeel te uiten, voor dat zy ’t ge
heel werk zagen

D. Nucella quam den2 November van D. Nucel
la vanBantam ook weer hier, en hadder
Bantam.haar Edelheden D. Loderus weder her
DLode-

steld, en na Banda beroepen, uit welkerus her¬

Landvoogdy den 9 dito ook D. Er-stelt.
nestus de Witte wettig overquam , en
van de Caap de goede Hope de Predi-
kant D. Leonard Terwolt

D.LeyOok bleck nu, dat D. Leydekker met
dekkerszyne overzetting tot 1 Reg:6 gekomer
overnet-

was, verzoekende, dat ’t reeds afgedan
ting.

mogt nagezien, en haar Edelheden voor-
Dengedragen werden.
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Commis¬
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DThorn¬
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D. D.

Hoden-

pyl en
Costeru-

herstelt.

D. Fey.
lingius n.

Banda

Van den GO D
Den 26 dito bleek, dat D. Witte den

10 dito na Macassar beroepen, en D. Ter-
wolt na ’t Vaderland verlost was; waar
nevens haar Edelheden D. Nucella den 12

dito na Amboina beroepen hadden.
Den 17 Decemberbleck, ook by schry-

rens uit Ternate, dat de Commissaris
olitycq aldaar, de Heer Erberveld, nog

geen Lidmaat was , waar af men haar
Edelheden kennis geven zou, om daar in
te voorzien, die daar ontrent den 28 di-
to belasten, dat men den tweeden perzoor

aanstellen zal, als hy Lidmaat was.

A. 1694.

Den 14 Januari bleek, dat haar Edel-
heden by Extract van den 13 dito aan
D. Thornton belasten Timor te gaan be¬
zoeken, waar tegen zyn Eerw; de hulp
dezer vergadering verzogt , om vooral
wegens zyne langdurige ziekte daar af
verschoont te werden. Zy deden dit den
18 dito ook zeer kragtig ; hoewel ’t
weinig hielp. En dus wilde men een
zeer bequaam man, die nu ’t Portugees
verstont, van kant zenden, daar zyn Por

tugees niet te pas quam.
Den 25 dito verscheen D. Ludovicus de

Mey, als Predikant met de Koning Wil¬
liam , van Amsterdam.

Ook bleck, dat haar Edelheden den

15 dito D. D. Hodenpyl en Costerus na
bekentenis van hun misslagen, weer her-
stelt, en den eersten na Amboina, en den
laatsten na Banda beroepen hadden; daar

beneven hadden zy den 18 D. Feylingius

uit Amboina na Banda verplaatst; dog

D. Costerus verzogt om zickte van Banda
bevryd te zyn, en te mogen na ’t Va-
derland gaan, dat hem toegestaan is,
mits dat, zoo lang hier bleef geen soldy
winnen zou.

Ook bleek by een Extract van den 19,
dat haar Edelheden by 't beslotene over
D. Thornton bleven volharden ; en dat

enkel maar om Ooms van Wyngaarden hier

in te dringen.
Den I Februari nam D. Thornton na

Timor afscheid; gelyk ook D. D. Lode-

rus en Hodenpyl na hunne Kerken; ter-
wyl D. Ooms van Wyngaarden S. Thorn-
tons beurt, en D. D. Rouse en de Mey D.
Leydekkers voormiddags beurt waarnemen
zou

Den 15 Maart D. de Mey, schielyk

een overval krygende, en eerst ’s mor-
gens ten 7 uuren waarschuwende, had
D. Zas genoodzaakt om, in de Kerkzit-
tende, onverwagt te moeten prediken.

D. Balk was van de Westkust weder
gekomen, en leverde een berigt van zy-

nen togt over.
Den 22 dito bleek , dat D. Coop a

Groen nu  maanden was zick geweest.

83SDIENST.
1694.Den 5 April quam hier, D. Petrus Re¬

venge, als Krankbezoeker met Beyeren,
van Delft, zynde Predikant geweest, en
by die zelve Classis aangenomen , ver-
zogt daar op den 19. dito, om hier als Pre-
dikant gebruikt te werden, en daar toe
de voorsprake, en verlof om nu en dan
te prediken, dat beide toegestaan is; te
meer, alzoo onderweeg met verlof der

Heeren Bewindhebberen gepredikt had.

Hy wierd aanbevolen, en haar Edelhe-

den zeiden, dat zy hem als Predikant ge-
bruiken zouden, zo ras een nieuwe dien-
de aangestelt te werden.

D. Krey-D. Kreyvanger verzogt den 3 Mey de
116eafschriften van ’t gene over hem voorge afichrif-

vallen was, dat hem op zyn tyd, als hi ten ver-

leent.vertrekken zou, toegestaan is
Den 17 dito bleek, dat haar Edelhe-

den den 10 dito besloten hadden D. Krey-

vanger buiten dienst en soldy na ’t Va-
derland te zenden, en hem ’t zitten in
de Predikanten bank te verbieden; ook

zou hem belast werden binnen agt dagen
den Kerkenraat genoegen over zyne
scherpe bejegening te geven, of dat hy
door andre middelen van haar Edelheden

daar toe zoude gedwongen werden.
De¬Den 7 Juni verscheen ik uit Amboina

Schryver
weder alhier.

uit Am-Den 16 dito wierd van D. Wyngaar
229

den aangenomen, mede in ’t Portugees
om de i4 dagen te prediken, alzoo zyn
Eerw; nu van de donderdags beurt van
D. Leydekker ontslagen, en die aan D. de

Mey overgegeven was, die ook zeide in
staat te zyn, om een preuve in ’t Portu-
gees te geven, dat met vreugde gehoort

wierd, en dat men met de eerste gele-
genheit zou te gemoet zien.

Onderrusschen verscheen D. Thorntonp. Thorn-
weer van Timor, en verzogt weder zyn ton van

Timor.beurt hier waar te nemen, dat toege-
staan is.

By schryvens van den Landvoogd op Schriften
Ceylon, den Heer Thomas van Rhee door L.

Cat ver-
bleek den 6 September, dat D. Simon Cat, oaft.
eenige schriften uit het Duitsch in het
Cingaleesch en Malabaars vertaalt had,
die, door D. Adriaan de Mey overzien zyn-
de, zy nu geerne gedrukt zagen, waar
over haar Edelheden eerst het oordeel

van dezen Kerkenraat verzogten.
D. Coste-

Den 11 October bleck ook, dat haar
rus buiten

Edelheden den 5 dito in opzigt van D.dienst.
Costerus hadden besloten, dat hy buiten
dienst na ’t Vaderland vertrekken zou.

Endeni Noviis besloten,dat de buiten- Stem der
Predikanten in vergadering zitten en een buiten-
besluitende stem zouden hebben over alle Predikan-

ten.buiten vaste bediening zynde Krankbe¬

zoekers, dog een raadgevende over zul-
ke, die op de schepen voeren, dat niet
in den haak was, alzoo dat zaaken van
eenen aard waren.

OokL2
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1694. Ook bleck nu uit schryvens der Het

ren 1ynen van den 8 Juli 1693, dat D
Ferreira tot ’t laatste Kapittel vin Ezc
chiel gekomen, en toen overleden zyn-
de, het haar Ed: begeerte nu verder was,
dat men op Batavia, of elders, na bequa
me mannen zou omzien om dit werl
te voleinden; waar op D. op den Akke
zeide, dat hy dit van ’t 21 vers van 't
48 Kapittel van Ezechiel, met de argu-
menta capitum ’er by, al voleindigt, en
overgezet had, waar van haar Edelhe
sen kennis zou gegeven werder

Afschrif- Den 15 dito verscheen hier D. Gerar-
ten gege dus Hey, van Delft met Zion. Ook ver-

ven.
zogt D. Kreyvanger de afschriften van
verhandelde over hem, die hem toege-
staan zyn, gelyk mede aan D. Costerus

De Den 22 dito nam ik afscheit van dez
Schryvc vergadering, zullende nu na 't Vader
na ’t Va land vertrekken, en wierd van haar Eerw
derland

weer allen zegen toegewenscht.
Ook is D. Balk hier in dit jaar by mys

aanwezen overleden, als ook D. Revenge
Dopden Daar beneven bood D. op den Acker 3c
Aikers Psalmen in ’t Portugees, volgens onz
Psalmen

wyzen gesteld, aan, om overzien te wer-
den, zynde meest zyn Eerw: eigen werk
t welk toegestaan is, waar over naderhanc
D. D. Zas , Thornton, en nog een an-
der, tot Revisores gesteld zyn.

A. 1695 A. 1695

D. Ley D. Leydekker was met zyne overzet
dekker

ting nu gekomen tot het midden van '
overzet

ting tot ’t boek Jobs, verzoekende niet alleen
ridden verder noodige om dit na te zien, maar
van Job. dat haar Edelheden, onder welker goed

keuring dit werk begonnen was, dan
van ook kennis aan de Heeren 17nen ge-
liefden te geven, en te verzoeken, dat
geen andre overzetting des Bybels, dat
die met haar Edelheden goedkeuring on
dernomen was, mogt gedrukt werden

te meer, dewyl ik aan deze vergaderinsDe

Schryvers voorgegeven had, dat ik met myne o-
overzet verzetting des O. T. in de Maleytse taa
ting

zoo verre gevordert was, dat, in ’t Va
serland komende, dat werk meinde ii
dien staat te zullen hebben, om het te
drukpers te konnen aanbieden. Well
verzoek zyn Eerw: is toegestaan

De Ke Ook stelde D. Leydckker voor,dit b
kenraat een byzonder briefje aan de Heeren 17ner
daar te

bekend te maken; dat mede goedgevon
gen.

den wierc

Alle welke ongegronde voorzorge te
gen myn werk hem daar na weinig ge
holpen heeft

Den 24 dito zei D. Wyngaarden, dat hy
alle agt dagen eens Portugees prediker
zou

Den 31 dito is D. de Mey voor een

EZAAKEN
169.springtogt na Timor gezonden

En ging D. Isey voor een springtogt
na Bantan

Den 28 dito wierd bekend gemaak't

dat D. Hsila-ius cen springtogt na Japara
doen zou, die den 2 May weerkeerde,
en berigt van zyn togt, wegens 't bedie
nen der H. Saciamenten, aldaar gaf.

Sen 9 May de Psalmen van D. op der
Acker nagezien zynde, verzogt zyn Eerw:
dat die mogten in gebruik gebragt wer-
den , dat de vergadering noodig vind,
dog eerst aan haar Edelheden voordra-
gen za

Den 16 dito bleek, dat D. Wyngaar- D. Wyn
den voor een springtogt na de Westlust gaarden
gaan zou; een recht middel om alle de na de

Weskultaangewende moeite van dien Heer in de
Portugeesche taal onnut te maken, en te
veridelen
en Jumi zei D. Thorntop van zyn D. Thorn.

Edclheit verstaan te hebben, dat haar ton na
Malacc.Edelheden hem na Malacca beroepen

hadden, om D. Goting te vervangen, dat
hem zeer vreemd voorquam , even als

of hy ergens in mogt misdaan hebben
’t geen van de vergadering verzogt te
mogen weten, waar op buiten staande
zeide de zelve niets tegen hem te hebben
stelde voor, of de vergadering dierhal-
ven niet behoorde dit te stremmen, en.
zoo veel mogelyk was, te beletten, dat
zy volgens belofte den 6 dito ook dede
op welke dag ook bleck, dat haar Edel- D. op der

kkersheden ’t invoeren van D. op den Akkers
PsalmerPsalmen den 13 May besloten hadden to
6196

te staan taan.

L0dDen 13 dito verscheen hier D. Lode-
rus uit Banda, wel met een goede ge-rus Opge
tuigenis, dog opgezonden door de Re- colden
geering , om dat geweigert had na de

Zuid-Ooster Ellanden te gaar
Den 27 dito verscheen D. Gajus An-

dre met ’t Pampus, van Zeelan
Ook sprak men den 22 der voorleden

maand om een begin te maken van ’t o-

verzien van ’t O. T. in ’t Portugees,
waar over nader zou gesproken werden

dat ook den 5 September gedaan is, by
welke gelegenheit ook weder D. Thorn-
tons verblyf verzogt is, alzoo niemand
dan D. D. op den Akker en Zas,de Por
tugeesche taal verstonden; waar uit my D. Ooms
toeschynt, dat D. Ooms van Wyngaarden van Wyr
oen al moet overleden zyn, gelyk my gaarden

overledat zeer waarschynelyk voorkomt; dog den.
de regte tyd is my niet bekend, ende
blykt hier niet.

Den 6 October verscheen D. de Mey D. de Mey
weer hier van Timor, en den 14 No- van Ti

IDOvember D. van Wyngaarden van de West
D. Wyn

kust
gaarden

van de

WestkusA. 1696
A 1676.Den 16 Januari is D. van Wyngaarder

zOn



Van den G O D
1696. zonder eenige bondige reden na Amboina

D. Wyn- daar hem geen Portugeesch te pas quam)
gaarden beroepen, dat hy den 19 dito afsloeg,
egter

waar op den 17 dito buiten dienst en
soldy gesteld is, ter tyd toe dat hy der
waards gaan zou, waar op, na verzoek
van getuigenis wegens zyn dienst en ge-
drag (dat hem toegestaan wierd) opge
staan en vertrolcken is. Zynde dit een
daad van haar Edelheden (gelyk ook D
Thorntons beroep na Malacca) die niei
wel was.

D. Ley- Den 23 dito was D. Leydekker met zy-
dekkers ne overzetting tot het 17Kap der Spreu-
overzet

ken Salomons gekomen.
ting

Haar Edelheden (zoo den 30 ditoD. Lode

rus her bleel) hadden den 28 dito D. Loderus
stelt weer hersteld, en hem weer na Banda be-

lasten te gaan, zullende zyne soldy we
van de tyd der overzending, dog geen
buiten-voordeelen, genieten.

Dde Mey Ook hadden zy, in D. van Wyngaar-
na Ain dens plaats na Amboina beroepen D. Hey;
boina.

en ook D. de Mey, waar na toe de laat-
D.Het

ste den 6 Februari afscheid nam, gelykna Ma¬

cassar. de eerste dat den 6 dito gedaan had ; dos
hyging na Macassar, als blyken zal.

Den 16 April verscheen hier D. Her-
cules van Loonymet Nigtevegt, van Caap
de goede Hope, daar 16 maanden gele-
gen had; als mede D. Joannes Kizenga
met Brandenburg van Amsterdam.

Den 30 dito bleek, dat D. Gajus An-D. Andre

dre, volgens extract van den 7 May, nana de

Westkust Westkust zou gaan, gelyk men dende
D. van Juni zag, dat D. van der Sluis, na 2.
der Sluis

aaren dienst, na 't Vaderland verlostverlost

WaS

Den 13 Augustiverscheen hier als Pre-

dikant D. Christiaan Poleman, van Zee-
land.

Den 3 September bleck, dat D. Hi-D. Hila
rius over larius overleden was ; en besloot men
leden. voortaan de dood der Predikanten temel

den , of aan te teekenen, dat al eer behoor

de gedaan te zyn.
Den 17 dito verscheen hier den Krank-

bezocker Cornelis Stevenszoon, met kat-
tendyk, en Samuel Rademaker met Vry
burg

Den 15 October was D. Gordon na 'tD.COr
don ver Vaderland verlost, verzoekende afschrif-
lost ten van alles, dat hem noodig was, die

hem ook toegestaan zyn.
Den 10 December was D. Leydekke

met zyne overzetting tot Jelaia 44 geko-
men. En maakte D. op den Akker der
17 dito bekend, dat hy de 150 Psalmer
in ’t Portugees overgezet had.

Den 20 dito waren hier, volgens exD. D.
Rouse en tract van den 18 dito, als vaste Predikan

Rizeng- ten beroepen, D. Jacobus Rouse en D.
D. Andre. Joannes Kizenga, D. Andre was geplaatst

op Onrust, en zou de verdre buitenpo-
sten op Java waarnemen.

85SDIENST.
1696.Ook was D. van Loon verlost na ’t Va-
D. vanderland, die nu afscheid nam; En alzoo

Loon.
D. van der Sluis mede vertrok, zou mer

Maleythaar Edelheden om een ander

Prcdikant verzoeken, en ook letten op
een man, die den Bybel zou konnen hel¬
pen overzien.

A. 1697.

Den 7 Januari nam D. Gordon, en ook A. 1697.
van der Sluis afscheid.

Den 21 dito bood D. Leydekker aan
eenigen tyd Maleyts te prediken (dat zyn
Eerw: noit gedaan heeft, dewyl hy ’t maar D. Ley-

delckerlas, om die Kerk in stand te houden, alzoo
bood aanhaarEdelheden ’t beroep van een anderPre
Maleyts

dikant in de zelve nog wat uitstelden, dos te predi-

gaf in overweging, alzoo zyn overzet-ken
ting hier door veragteren zou,en al menig-
maal geeischt was, wat nu diende voor
te gaan , waar af men haar Edelheden

kennis geven zou. Ook stelde D. Ley
dekker verder voor,dat wel 6 of 12 we D. Polc

man bey-ken te willen doen, zoo D. Poleman zys
verde ’tDuitse namiddag beurt waarnemen wil
Portu-

de, die zeide wel te willen, dog niet te
gees

konnen, alzoo hy by zyn Edelheit aan-
genomen had zig tot den Portugeeschen
dienst bequaam te maken

D. Andre verscheen den 4 Februari

weer van de Westkust, en deed berigt
van zyn togt op den 18 dier maand

Daar beneven vonden haar Edelheden,
by extract van den I Februari, goed, by
hun vorig besluit, in opzigt van ’t be-
roepen van een Maleyts Predikant, te
volherden, en te belasten, dat 'er voor
eerst maar door een voorlezer zou voor-

gelezen werden.
Ook zat den 18 Februari D. van Wyn- D. van

gaarden wegens zekere zware zaak, die Wyn-
gaardenuit zyn afzetten gesproten was, in gy-
in gyze-

zeling
line

Den 23 September verscheen hier D D. Krul

Hero Nicolai Krul, als Predikant, met de ver-
scheenen.Crab van Hoorn.

Den 28 October besloot men aan de Bewegin-
gen tegerSynodus van Zuid-Holland en de Classis
de.van Amsterdam bekend te maken ,
Schryvers

geen men aan de Synodus van Noord G1e1t
Holland en aan de Classis van Walcheren ting.
over myne overzetting des Bybels in de
Maleytse taal geantwoord had; en alzoo de

Synodus van Noord-Holland gezegt had
voor myne overzetting te zyn, en haar
best te zullen doen , dat die gedrukt
wierd , zoo zouden zy van haar ant-
woord aan die Synodus ook kennis aan
haar Edelheden geven, om zig by hun
schryvens aan de Heeren 1ynen daar af
te bedienen.

D. HeyDen 4 November verscheen hier D
van Ma-

Hey over Samarang van Macassar cassar.

Dvan derDen 18 dito blykt, dat haar Edel-
Vormheden hier in de Maleytse gemeinte D.
hier in de

opPetrus van der Vorm uit Amboina Maleytse
dengemeinte
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den 12 November beriepen; en beslo-  ten toen D. Krul derwaards te zenden. 16971697

DKr
na Am- HOOFTSTUK
grana ZESTIENDE

Vervolg der zaaken van den Godsdienst op Java van den jare 1698 tot 1702.
aangedrongen, om ’t besluit harer Edel- VoorsteEn 9 Januari bleek, dat D—A 169
heden van den 25 May 1693 over ’t om denFeylingius met den Kerken-Of men
weer nazien van den Bybel in de Ma- bybel inAvond- raat in Banda goedgevonder 't Maleys

maal me leytse taal te vernieuwen en voortgangna te zienhad ’t Avondmaal, by ge
rysten te doen nemen, te meer, alzoo D. vanbrek van tarw, met rystbrood

der l'orm daar toe zyn dienst aanbood,uitdeelen brood niet te bedienen, waar over haar
met voorgeven , dat nog wel een be-mag. Edelheden ’t oordeel van dezen Kerken
quame derde perzoon zou konnen uit-raat eischten, die tot antwoord gaven,
gevonden werden , waar over de ver-dat zy die daad voor zeer onbillyk en on-
gadering aannam per naasten breeder tegegrond hielden, alzoo dat met allerlei
spreken, gelyk zy den 28 dito besloobrood, en derhalven ook met rystbrood
haar Edelheden bekend te maken, datgeschieden mogt, vermits dit nergens
D. D. Leydekker en van der Vorm hurverboden wierd, nog tegen den aard o
dienst tot het overzien van ’t O. T’t wezen van ’t Avondmaal streed, daar
in 't Maleyts aanboden, en als een der-’t in tegendeel tegen de Christelyke vry-

de man droeg men voor Cornelis Mutierheit, en tegen de uitbreiding van Christi
Boekhouder, en gewezen overzetter inKoninkryk over de gansche wereld stry-
de Maleytse taal, en dierhalven (eerden zou, dit niet te mogen doen, alzoc
kragtige dringreden) ook taallundig,’t Ryk Christi geen Ryk van spyze o
waar op zy haar Edelheden nader goed-drank, en aldus aan die dienstbaarheit
vinden konden verwagten; dog zy voeg-van tarw ook niet gebonden is. Een ge-
den ’er niet by, dat dezen Mutter geenvoelen, niet alleen van die Kerk, maar ook
Hebreeuws nog Grieks verstond , nogvan Beza in Epistola 2 adThilium gestaafd.
Godsgeleerde was dat egter in een Revisorweshalven men, by gebrek van wyn en
vereischt wierd. Wasdie man nu, om dabrood, zulke dingen gebruiken mogt, die
hy Maleyts verstond, ook in staat, om overde zelve kragt hebben, om ’t lichaam te
't Hebreeuws , waar uit het overgezetvoeden. Van ’t zelve oordeel is ook Pa-
was, te oordeelen, of was hy ook, omreus L. 1 de symb: sacram Voet: in Polit.
dat hy Maleyts verstond, een GodsgeEcclese part 1 pag. 732. Balduinus (eer
leerde in die taal.Lutheraan) in Casib: Conscient L. 2C8

Het schaamt zig zelven, dat men eencaf- 8
man, die zoo onbequaam daar toe was,Den 20 besloot men de Psalmen van

Revisore
heeft durven voorslaan, en het is eenD. op den Akker te laten overzien dooover de

zeer kragtige bewys-reden tegen dieFsalmen de Heeren Zas, Thornton, en op den Ak
broeders , hoe weinig bequame liedenker zelf
men in die Hooge Maleytse taal op BaOp de 2 Juni bleek, dat D. PolemanD. Pole¬
tavia zelf in dien tyd had, waar by ikman pre-op zondag morgen Portugees prediken
van goeder hand wete, dat hy zich zel-dikt Por-zou, zoo hy ’er toe verklaarde in staat

rigees. ven, tot een werk van zoo veel belangte zyn
heeft onbequaam gekend, wanneer henNu quam ook D. Rouse als overleden
dat voorgediagen isvoor; die den 16 May gestorven is

Den 8 September maken D. D. ZAs D. opdenHeden verscheen ook D. van der VornDvan de
en Thornton bekend , dat zy D. op den Akkersuit Amboina, die hier als Predikant in

Vorm
Akkers 150 Psalmen wel bevonden had-Psalmenhierprc- de Maleytse gemeinte beroepen was

dikant. den, die men dierhalven haar Edelheden 5Soe¬Den 16 dito stelde D. van der Vorm
zou voordragen, om hier in te voeren :voor zyne genegenheit, om de Psalmer

vant schoon dat bevorens, als reeds bein Maleyts rym te brengen, dog om
sloten voorkomt, zoo was ’er nog nietsdit niet vrugteloos te beginnen, verzog
op gevolgtzyn Eerw: de voorspraak dezer vergade

Sen 13 October verscheen hier uit p. Feyring by haar Edelheden, op dat zy, vol-
Banda wettig D. Feylingius, en den 27lingius uittoid zynde, mogten gedrukt werden

Bandadito D. Hodenpyl uit Amboin-dat de vergadering aannam te doen; ool
enzD. Andre quam weer van de West-verbond hy zig dit spoedig te zullen vol

kust, en gaf berigt van zynen togieinden
By Extract van den 10 October ant-AntwoortD. Andre zou weer na de WestkuffD Andr.

woorden haar Edelheden op ’t voorstel harer E-gaan.na de delheder
van den Kerkenraat, wegens het nazien ovyert naDen 21 Juli wierd op nieuw (alzoWestkui

van ’t O. T. in 't Maleyts, staande hen zien vannu D. van der Vorin hier gekomen was
wel



A. 1699.

Van den G O D
1698. wel toe dit met hun beiden na te zien

to. T dog Mutter ging na ’t Vaderland, ook
in 't Ma¬ hadden zy hier over nog veel andre aan-
leyts.

merkingen, die ik voorby ga; waar or
weer een breed antwoord van haar Eerw:

volgde. Ook namen haar Edelheden aan
hier over aan de 17nen tot voordeel var
zyn Eerw: te schryven.

Den 26 dito bleck, dat de Kerken-
raat van Banda in allen deelen zeer quaad-

veeaardig met D. Feylingius gehandelt,
ver-zaaken buiten noodzakelykheit

zwaart, en ’er tegen de waarheit by ge-
voegd, en ook veel, die ’er toe behoo-
ren, verzwegen had, hoewel zyn Eerw:
in zommige zaaken wel schuld bekende,
weshalven den Kerkenraat , deze zyne

zaak nader overwegende, oordeelde , dat
zyn Eerw: met meerder stigting op eer
ander, dan in die Landvoogdy, zou kon
nen gebruikt werden.

Haar E Den 12 December maakten haar E
delhieder delheden bekend, dat zy ook aan de Hee-
schrever

ren 17nen over myne overzetting destegen de
SchryversBybels in de Maleytse taal zouden schry-
werk aanven; dog wegens de Psalmen van op der

de 17nen.
Alker was goed gevonden, die hier te
dirukken.

Den 25 dito verwierpen haar Edelhe-
den den Krankbezoeker Mets, en stel-

den in 't Ambagts-oord den Krankbezoe
ker Larnhertszoon aan , tot welke den
Kerkenraat zei, dat hy haar Edelheden
daar voor bedanken kon.

In deze tyd was 'er een grooter op
schudding in Kerkenrade door D. Kizen-
ga, als noit voorheenen door imand ge-
maakt, willende alleen zekere zeer voor-

zigtige Kerkelyke censure, by den Ker-
kenraat tegen zekere Juffrouw zeer wet
tig geoeffend, dwarsboomen. Een zaak,
die veel beweging gegeven, en waar o
ver veel geschreven is, zynde dit zoo
verre gegaan , dat de Kerkenraat niet
meer met zyn Eerw: zitten wilde , en

aan haar Edelheden klagtig over zyn
Eerw: viel, verzoekende dat haar Edel

heden hem geliefden te dwingen, om aan
hen genoegdoening te geven, waar on-

trent hy halsterrig zynde, vonden haar
Edelheden goed zyn Eerw: te belaster

na ’t Vaderland te vertrekken; dog quam
zyn Eerw: eindelyk zoo verre, dat de
Kerkenraat het, om verdre moeite voor

te komen, voor voldoende aannam, hoe-

wel dit eerst in ’t volgende jaar geschiec
is.

A. 1699.

Den 26 Januari verzogt de Chinee-
Jac. Quanko Christen te werden, en daar

benevens onderstand, en de verdre hul
pe dezer vergadering, waar af men haar
Edelheden berigt geven zou; die daar
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op den 2 Februari in ’t armenhuis ge-
plaatst is.

D. Hodenpyl vertrok weer na Amboin-
in ’t begin dezes jaars, en D. Feylingiu-
na Ternate.

Den 6 Februari bleck ook, dat haar
Edelheden D. Krul van’t gaan na Am
voina ontheft, en zyn Eerw: als Predi-
kant hier beroepen hadden.

Den 27 April verscheen hier als Pre
Vrydikant D. Gosuinus Huppers, met

burg, van Zeeland; en den 4 May bleek
dat D. Arnoldus Voltelen op ’t schip Af
sendelft op de reize overleden was

Op die zelve dag verscheen hier ool
D. Gerardus Haccoma wettig van Cey
lon.

Den 15 Juni verscheen hier de Pre
dikant D. Petrus Boterkooper, met Ven-
huizen, van Enkhuizen.

Koe-stje, een Chineesche vrouw, ge-
negen Christen te werden, verzogt on-
derhoud, en is na de Diakenen gewe-
Len.

Ook zou D. Haccoma Japara, en D.
Andre Bantam, en de Westkust, gaan be
zoeken.

Den 13 dito verscheen hier Herman
nus Meyerink, Theologiæ Candidatus

Provisioneel, die dit verzogt volslagen te
zyn dat toegestaan is.

Op dien zelven dag quam hier weder
D. Haccoma met een bericht van zyn togt
na Japara, en schynt dit jaar na ’t Va-
derland vertrokken te zyn.

Den 21 Seprember verscheen hier D.
de Vriest, van Ceylon zonder eenige pa¬
pieren opgezonden.

Ook bleek nu, dat haar Edelheden
goedgevonden hadden, dat D. Kizenge
in zyn dienst na ’t Vaderland vertrekker
zou; na welken tyd nog veel moejelyk
heden met zyn Eerw: voorvielen , ons

omstandig bekend, maar die wy,om

datze vry lang, en aanstorelyk zyn, voor-
bygaan, behalven dat ook ider een die
niet behoefde te weten.

By Extract van den 16 October bleek

ook, dat haar Edelheden D. Gerard de
Oude van Coetsien na Jafnapatnam, er

D. Hupperts na Coetsjien beroepen had
den.

Den 9 dito verscheen hier als Predi-

kant, D. Joannes Bartou, met Overryp
van Amsterdam.

Ook wierden nu by D. Leydekker en-
op zyn Eerw verzoek, mede by den Ker

kenraat weder nieuwe middelen en ver

zoeken aan haar Edelheden voorgesteld
om myn werk en overzetting, zoo vee
het hen mogelyk was, te stremmen, er
de zyne op ’t gunstigste aan de Heeren
Bewindhebberen voor te dragen, en was
zyn Eerw: met zyne overzetting van het
N. T. nu tot de Handelingen der Apo-

enstelen gekomen.

1699.
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1699 Den 19 dito bleek, zoo by schryvens
bD. van de Heeren 17nen, als van andre,

Meerian dat op Ceylon D. D. Meerland, en de
en de

Mey overleden waren, en dat D. Coyte-Me

rus zich zwak bevondlood.
Heden zag men ook, dat haar EdelD. Boter

heden D. Boterkooper na Banda beroeperkooper

na Banda- hadden.

A. 1700.A. 1700

Geschil Den 11 Januari bleek, dat haar Edel-
len van heden ’t oordeel des Kerkenraats over de
D. D. de geschillen tusschen D. D. de Vriest en
Vriest en

tusschen Croonenburg en Roman, den ; di-Roman.
o verzogten; die wy om redenen voor
by gaan.

D. d Op ’t oordeel van deze vergadering,
Vriest is ook D. de Vriest by ’t Extract van den

herstelt
9 Maart, zoo den 15 dito bleek, van
ieden af in dienst en soldy hersteld.

Den 14 May verscheen hier van CoD. Simey
van Cey- lombo D. Simey, ziek, en zonder
lon. behoorlyke acte van ontslag, door nala-

tigheit van D. Ruel, hebbende toen
op Colombo gestaan, en ’er behoorlyk
om verzogt; die ook deu 7 Juni, alzoo

haar Edelheden niets tegen zyn Eerw:
hadden, erkend is

Ook verscheen D. Roman, die op Jaf-DRc
man van napatnam gestaan had, buiten dienst, en
eylon opgezonden, hier. Hy had wel veel

byzondere loffelyke dog geen Kerkelyke
getuigenissen weshalven hy door haar
Eerw: na de Regeering alhier gewezen.

en verder over hem geoordeelt is, dat
hy met D. de Vriest behoorde te verzoe-

nen, waar toe hy zig genegen toonde
Hy verzogt ook de afschriften van de

zaak, over hem op Colombo en hier ge
handelt, die hem toegestaan zyn.

Ook eischten haar Edelheden ’t oor-
deel dezes Kerkenraats over D. Roman

den 28 May, alzoo hy om zyne herstel
ling haar Edelheden sterk aangezog
had

Den 10 dito wierd D. D. de Vriest enD. D. de
Vriest en Coman verzoend, na dat zy beide leed
Roman wezen, ider voor zoo verre hy schuld
verzoent nebben mogt, betuigt hadden , waa

van haar Edelheden den zelven dag nog
kennis by een Extract gegeven is

Den 21 dito bleek, dat D. Thornton

nog zwak was, en dat D. Poleman zyr
lienst nog waarnemen zou

DRO Den 28 bevond men, dat D. Romar
man he den 22 Juni door haar Edelheden var
stelt heden af in dienst en soldy herstelt was

Den 2 Augusti verscheen hieruit Ter

nate wettig, D. Gellius Cammiga.
Ook hoorde men nu, dat de OnderDe door

door een koopman op Oosterstein op de herwaards
Onder- reize tusschen de Caap en Batavia den
koopmat

doop aan een kind, even gelyk men ge
bedient.

woon is in de Kerk te doen, bedient had

ZAAKEN2E

D. Roman stond nu ook Bantam te 1700
jaan bezoeken.

Den 16 Augusti dit voornoemde doo¬
en waar bevonden zynde , gaf 'er de
Kerkenraat kennis afaan haar Edelheden.

verzoekende dat zulks in ’t toekomende

belet mogt werden, houdende dien doop
in zig zelven kragteloos.

D.Ook bleek nu, dat D. de Vriest den c
Vriest nadito na Jafnapatnam beroepen was,
afnapatwaar na toe hy den 7 dito zyn afscheid
II.

121n.

Den 30 ditoverscheen hier de Krank-
ezoeker, Jacob Bronkhorst met Car-
hago van Zeeland; en den 13 Septem-
ber D. Dirk Maartens als Predikant, mei
Ellemeeth

Ook toonde D. Simey nu zyn acte var

ontslag, en D. Roman verzogt, dat men
om de zyne wilde schryven

Den 11 October nam D. Bartou af- D. Bartou
Mascheid na de Kerk van Malacca, waar

lacca
neen zyn Eerw: beroepen was

D. Ro¬Sok stond nu D. Roman na ’t Vader-
nan na'land te gaan, en verzogt zyne Kerkely-Vader¬

ke getuigenis, en Extract van zyne ver-land.
oening, als mede van de verscheide oor
deelen over zyne zaak. De twee eerste
erzoeken zyn toegestaan; dog t laatste
geweigert

Ook hadden haar Edelheden den 28 D.Goting

September D. Goting van Malacca na naCey
on-ceylon beroepen

Den 22 November verscheen hier D

Arnoldus Brandts van Delft, met Rey

gersdaal, en D. Francois van de Sande,
met Bambeek van Amsterdam , beide
als Predikanten. En den 9 dito mede als

redikant D. Petrius Noot, met de alge-
meine Vrede, van Amsterdam-

D. D.Den 13 dito zag men, dat, by Extrac
imey envan den 7, dito haar Edelheden D. Sime
Maartens

en D. Maartens na Amboina, D. Cam
12 Armi¬

minga na Banda, en D. D. Brants en boina
enz.Noor na Ternate beroepen hadden.

A. 1701 A. 1701

't Oor-Den 14 Maart bleek, dat haar Edel
deel desheden by Extract van den 11 dito 't oor
Kerken-

deel van den Kerkenraat over ’t drukken raals ove
der Portugeesche Psalmen verzogten, en dePort
wenschten te weten, wie die kosten be-Psalmen.

alen, en hoe hoog die loopen zouden
te meer , alzoo de meeste van die ge-
neinte, niet konnende lezen, zig met
Duitse Psalmboeken behielpen. Een vra

ge, dienende, om geen vergeefse onko¬
sten te doen

D. LeyDen 16 dito is de Heer Melchior Ley-
ckkerdekker overleden, zynde gekomen tot he
overle

6Kap aan den Ephezen, vs. 6
en

D. Zas, niet in staat van zyn dings-
dag avond-beurt langer waar te nemen
is daar af, op verzoek, ontslagen

D



Van den G O D
D. Andre zou weer na de Westkuf

1701.
D. Andre gaan.
na de Ook nam nu D. van der Vorm aan, on-
Westkut vermindert zyn dienst, D. Leydekkers o-

D. van
der Vorm verzetting te vervolgen , waar op men

haarer Edelheden goedkcuring verzoekenvervolgt

D. Ley. zou. Ook had zyn Eerw: dit al begon
dekkers nen , zynde tot de brieven van Petrus
werk

gekomen.
Over de Portugeesche Psalmen was deKosten

vergadering van oordeel, dat er 100cder Por

tugeesch hoognoodig waren, die zy gisten dat on
Psalmen. trent 124; Ryxdaalders zouden beloo-

pen, en zou men, om de E. Maatschap-
py buiten kosten te houden, die by in
schryving konnen laten drukken , hoe
wel die zomme anders niet zeer groot
en de nuttigheit voor den Godsdienst on-
gelyk meer weerdig zyn zou, waar af

ga¬zy nu ook haar Edelheden kenni

ven.

Ook gaven haar Edelheden last, datLast on-
alle de Bybel-schriften van D. Leydekkertrent D

Leydek aan den Kerkenraat overgelevert, in een
ker besloten kasse in de Kerk-kamer bewaart
schriften

en de sseutel daar af gehouden zou wer-
den door den oudsten Predikant, tot dat

haar Edelheden daar ontrent een nade

besluit zouden nemen.

Den 6 Juni gaven haar Edelheden, orAnt-

woordop ’t voorstel van den Kerkenraat, dat D
D. van van der Vorm aanbood D. Leydekkers werk
der te vervolgen, tot antwoord , dat haar
Vorms

Ed: niet ten vollen verzekert waren, dat
aanbie

D. van der Vorm zoo volkomen taalkunding.
dig was, als tot dit voornaam en teeder
werk vereischt wierd, zeiden egter dat
het hen aangenaam zyn zou, zoo D. van
der Vorm, in die pryzelyken ywer volher
dende , dat werk uit eigen beweging

quam te doen.
Den 27 dito verscheen hier den Pre-

dikant, D. Abraham Parent, met Cat
tendyk van Amsterdam.

Ook bleck, dat D. van den Sande weerD. van de

Sande na na Bantam zou gaan, om de H. Sacra

Bantam. menten daar te bedienen; en D. Andre
D. Andre

na de Westkust.
na de

Den 11 Juli verscheen hier AarnouiWestkuft
Voet met Overnes, van Amsterdam. Er
den 19 September de Predikant, D.-r

Godefridus van Holten, met de Goude
Phoenix.

En alzoo de Heer de Haas, Commis
De Heer

van Dam saris politicq dit jaar overleden was, is
¬Commis de Heer Jacob van Dam Extraordinaris

saris poli Raad, den 23 September in zyn plaats
ticq.

gesteld
Den 17 October verscheen hier D. Ar-

noldus Swem, met Drielingen, als Pre-
dikant, van Amsterdam.

Getuige-Ook verzekerde de vergadering haar
nis des Edelheden (tot wegneming van haar Ed.
Kerken-raats overbekommering ontrent D. van der Vorm
D.van bequaamheit, om met het werk van D

IV. DEEL.
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ITOe.Leydekker voort te gaan) dat zyn Eerw

dereen goed taalkundige was, en dat daar
Vorm-om haar verzoek, aan hem gedaan, op

goede gronden steunde, alzoo by de Ma¬

leytse taal in de grond verstont, gelyk
dat D. Leydekker in zyn leven al aan de
Vaderlandse Synoden en Classen in de

Kerkelyke brieven geschreven, en dii
ook dikwils in de vergadering gezegt had
te gelyk bekend makende, dat zyn Eerw:
dit werk nu ook al voleindigt had.

Ondertusschen verscheen hier D. van
de Sande weer van Japara, gevende ken-
nis van ’t gene hy verrigt had.

Tusschen beiden moet ik hier op zeg Aanmer

gen, dat, gelyk ’er geen een Lid in den kingen
over dieKerkenraat van Batavia in staat was ge-
getuige

Dweest, om over de bequaamheit van
nis, &amp;c.

Leydekker in de Maleytse taal te oordee
len (behalven dat zy, daar over al willen-
de oordeesen, maar in staat waren om zulx
zoberlyk over ’t lage te doen, dat zy ver-
stonden, en dat hy niet gebruikte, nog zoc
recht als wel ’t andre verstond) alzoo

waren ook deze nog immers zoo weinis
in staat, om over de bequaamheit van

D. van der Vorm tot dat werk en in die
taal te oordeelen, hoewel ik geerne tot
sof van dien Heer erkennen en hier ter
nederstellen wil, dat hy daar toe buiten

tegenspraak de bequaamste van alle,
en in de Hooge Maleytse taal zeer erva

ren is.

Dog het verdient de uiterste verwon-
dering, hoe deze vergadering met zul-
ken ophef van de neerstigheit en be¬
quaamheit van beide die Heeren Leydek-
ker en van der Vorm spreken konden, en
hoe zy zoodanig met nyd of vuilaardig
heit tegen myn werk konden bezet zyn.
van ; even eens of ik noit in de wereld
geweest was, en even als of ik noit ee-
nig bewys van myne neerstigheit, daar Liefde-
ik dat immers zoo veel als die Heeren looze be¬
gegeven had, daar geen een woord af te handeling

van desreppen, daar zy immers wel wisten, dat
Schryvers

ik alleen de geheele Bybel in de Maleyt
werk

se taal, zonder daarom oit van een Pre
dikbeurt bevryd geweest te zyn, over-
gezet had, en dat dat by gevolg een be¬
wys van zoo veel neerstigheit was, dat
het ten minste wel verdiende, om ’er
eens af te spreken, en om my ten minste

dien lof te geven, die my de allerwildste
vreemd noit onthouden heeft. Daar be-
neven zoo ben ik ook in tyd veel eer
dan een van beide die Heeren hier mede

bezig geweest, gelyk ik daar af ook
aan myn Kerkenraat aldaar kennis ge-
geven heb ; maar dit is waar, dat ik geer
twee zwagers had, die Ordinaris Raa-
den van Indien waren , door welke
men haar Edelheden alles, wat men maar
wilde, van de Heer Leydekker ’s werk,
bequaamheit, en van de noodzakelykheit

M van
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taal wist wys te maken, waar tegen de
Kerkenraat, fchoon zy in haar gemoed
wel wiften, dat die taal daar van geen
gebruik ter wereld was, en niet verstaan
wierd, en waar af de gemeinte geen let-
ter tot nog toe lezen kon, nogtansgeen
een woord dorst kikken, alzoo weinig
als dat zy de goedheit hadden, om maar
blindeling, al, wat hen D. Leydekker
van myn werk zeide, te gelooven, daar
’t immers hun pligt was , om van een
man, die zoo veel jaaren aan den ande-
ren in de Maleytse taal in zyn Kerk ge-
predikt had, in die taal, die over al ver-

staan en gebruikt wierd, te gelooven
dat zyn werk immers van veel meer nut-
tigheit, dan dat van de Heer Leydekker
zyn moest, om dat ider een dat lezen,
en verstaan kon, daar dat van de Heer
Leydekker nog verstaan nog gelezen kon
de werden, zelf by geen een lid van
den geheelen Kerkenraat, dan alleen by
D. van der Vorm.

En dat een werk in die gemeene taal
van veel meer nuttigheit, dan wel een
werk in die Hooge taal zyn moest,
dat konden de Kerkenraat uit hare vo-

rige acta leeren en nazien , daar hen
immers bleek, dat ten tyde dat D. Brou-
werius, van der Sluis, en andre, in de
gemeene taal daar predikten, de Kerk
zoo vol was , dat de plaats te klein
wierd, om ze te vervatten; daar in te-

gendeel D. Gueynier, 't Hoog Maleyts
willende invoeren, om dat hy mede

'tniet anders verstond, gestadig over
verloopen van die gemeinte klaagde.

Maar dit is ook waar, ik had die
Kerkenraat van Batavia geen kennis van
myn toeleg gegeven, om hare gunst
en voorspraak by haar Edelheden niet

verzogt, en ook haar Edelheden daar

geen kennis van gegeven; dog de re-
den hier af was niet, om dat ik dit
zogt te ontgaan, of ongenegen was
op zyn tyd te doen; maar om dat ik
eerst een einde van myn werk wilde
zien. En wat zou ’t my ook al ge-
holpen hebben, dewyl de Heer Leydek-
ker, en zy met zyn Eerw: en hun ver-
zoek voor hem my die pas al zeer vuil-
aardig afgesneden hadden verzoekende

daar na zelf dat geen ander werk, dan
’t gene met goedkeuring van haar Edel¬
heden ondernomen was, gedrukt mogt
werden, even als of ’t goedkeuren van
haar Edelheden (die immers geen Hoog
Maleyts verstonden Lof men moest zyn
Eerw: zwager de Heer de Haas uitzon-
deren, die iets van 't Hoog verstond en
die anders nog best over ’t laag Maleyts
konden oordeelen) het werk van een
neerstig man eerst zyn weerde gaf,en

deals of hare Edelheden quaadkeuring

HE ZAAKEN
weerde aan een goed werk benemen kon¬
de, dat immers (behoudens alle de ag-
ting die ik voor haar Edelheden hebbe

voor geen oordeel van billykheit kon
doorgaan, en dat bequaam is, om alle
wakkere mannen, die juist niet zoo na

by haar Edelheden zyn, de lust te bene-

nen om eenig fracy en nut werk onder
handen te duryen nemen.

Wat gelyk, of ongelyk , dan deze
Kerkenraat, en ook haar Edelheden (als
Overheden , die agting en liefde voor
alle neerstige mannen, onder hen staan-

de, behooren te hebben, en die een ige-
lyk zyn eere en agting, als hy 't ver-
dient, zonder aanzien van perzoonen,
behooren te geven) my hier in gedaan
hebben, geve ik over aan ’t oordeel van
ille bescheidene mannen, die dit zullen

lezen, biddende God, dat hy hen noit

net quade dat zy my daar by hebben trag-
ten te doen, toerekenen, maar dat hy hen
dit genadig vergeven wil, gelyk het ook
geenzins van zyn welbehagen geweest is,
om, hoe groote en onregtveerdige bewe-
gingen zy hier over ook gemaakt heb-
ben, haar hier in hun oogwit te doen
bereiken, maar wel om te beletten, dat

en het werk van zyn Eerwe en ook van
my, tot nog toe van de Kerk van In-
diën, zig van de Maleytse taal bedienen-
de, gebruikt is, daar ik noit gezogt heb-
be zyn Eerw: werk buiten boord te wer-
pen, en niet anders verzogt heb , dan
dat zy beide in twee colommen mogten
gedrukt werden, schoon zyne Eerw;, en
ook deze Kerkenraat, met de uiterste
bitterheit, die men bedenken kon (daar
toe ook haar Edelheden voorschryvens
aan de Heeren 1ynen gebruikende) myn
werk en perzoon eerst by de Heeren in
t Vaderland hebben zoeken zwart te

naken, en zoo met de uiterste liefde-

loosheit mynen bloedigen en zoo nutten
arbeid tegen haar beter weten aan (was
t mogelyk) te smooren, en agter de
bank te werpen; dog alles is metter tyd
in rook en damp verdweenen, dat niet

anders uitgewerkt heeft, dan dat de Hec-
ren 17nen daar door in de uiterste onze-
kerheit ter wereld, en nu zoo verre ge-
bragt zyn , dat 'er van geen van deze
wee werken meer gerept werd, van ’t
myne Ghoe nut ook) niet, om dat haar
Edelheden er zoo sterk tegen geschre-
ven hebben, en om geen werk tegen de
zin van haar Edelheden daar in te voe¬
ren; en van dat van de Heer Leydekker
niet, om dat zy nu al te wel weten, dat
het Hoog Maleyts niet verstaanbaar, nog
gebruikelyk, en ’t haar Ed. dierhalven
ook niet te vergen is, vergeefse onko-
sten aan zulken zwaar werk te doen.

Hoe veel beter zouden die broederen,
en de Heer Leydekker, gedaan hebben,

in-

1701.
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die 1701.geesche taal geoeffend , waar in1701. indien zy na waarheit en verdiensten de

Aanmer-irHeer grooten dienst doen kon; maarHeer Leydekker en zyn werk geprezen
king over

plaats van daar op eenige aanmerking tehebbende, daar af gezegt hadden, dat D. Pole¬
maken, zonden haar hoog Edelheden man.dit een werk was, dat by de Maleytse
hem na een plaats, daar die taal in ’t geChristenen in ’t gemein niet verstaanbaar,
heel niet gebruikt wierd, en noodzaakmaar des niet te min van groote nuttig
ten hem, nu een man van jaaren wer-heit en hope was tot bekeering der Mo¬
dende, om daar weer een nieuwe taal.hhammedaanen op Java, Sumatra, er
te weten 't Maleytsch, en wel het Hoo-elders daar men zig van die taal bedien-
ge, dat veel moeselyker dan ’t gemeenede , en die zoo wel als de gemeene
viel, te leeren, waar in hy egrer doorMaleytse Christenen een Overzetting des
veel neerstigheit zoo verre geraakt is, datBybels van nooden hadden ; dog dat aan
zyn Eerw; daar in verscheide jaaren ne-de andre kant myn werk in die taal, die
vens my in Amboina gepredikt heeft;by de gemeene man alomme verstaan
zynde de eenige Predikant in Indien, diewierd verveerdigr, eu dierhalven van
ik kenne, die in staat is, om in twetnu af aan van cen groote nuttigheit voor
Oosterse taalen, en ook in ’t Nederduitschde Maleytse Christenen zoo om de Oost

te prediken; (dat ook D. Molinaus ge¬als op Batavia, en dat het gevolgelyl
daan, gelyk D. Ferreira bevorens medebest was, dat die twee werken, als bei-
in ’t Portugees, Fransch en Nederduitsde hare nuttigheit zullende geven, in
gepredikt heeft) dog in plaats van voortwee colommen gedrukt wierden

en deze zyne nieuwe taalkunde de behoor-Indien deze Broederen dit gedaan,

lyke agting te hebben, zal ons hier ne’t voorschryvens harer Edelheden hiei

blyken, dat haar Edelheden zyn Eerwtoc na ’t Vaderland gebruikt hadden.
weer op Batavia in de Portugeesche ge-beide die werken hadden waarschync-
meinte beroepen zullen, als hy zyn Por-cnlyk, al over lang het licht gezien.
tugees zoo goed als vergeten zal hebben.zy zouden by de algemeine wercld, er
om het dan weer op nieuws eerst aan teeenook by de Maleytsche Christenen
leeren, en om dan zyn zoo zuur verkre-ver-groote eere ingelegt, veel agting

En overgen Maleyts censslaps te vergeeten datkregen, en zig, buiten de nuttigheit
t behan-

immers in zich zelve niet anders is, dardie ’er voor die gemeintens in stak, ook delen van
Predikanten zeer onbillyk te handelenpevryd hebben van die naam, die zy nu taalkun-

dige Pre-en openbaar te toonen, dat haar Edel-by alle onverschillende menschen var
uuttenheden geen opzigt ontrent de moejelykoordeel hebben, van dat zy met myzeer

heit van taalen te leeren, nog taalkundi-liefdeloos, en niet volgens haren pligt
gen niet ter plaatze, daar zy eigentlyk-maar iny als vyanden gehandelt, en der
den meesten dienst konden doen, ge-halven geen geloove by imand over my
bruiken, handelende daar in geheel naof myn werk, daar over zy niet oordec-

hun welgevallen , dat ;behoudens haarlen konden, verdient hebben. Een post
Edelheden agting) het rechte middel nietdie den genen, die de Kerken van In-
is, om de Heidenen te bekeeren, of omdién zoo nuttige werken door hare ver-
de lust der Predikanten tot het aanleererkeerd ingeslagene wegen zoo zigtbaar
der taalen op te wekken, maar wel omontrooft, en benomen hebben zeer
andre daar van af te schrikken, en om zezwaar voor God zal te verantwoorder
dus in die gene, die reeds der zelver kun-vallen, en die zy met geen schyn van re
dig zyn, volslagen te smooren. En ditdenen, zelf by eenige menschen,oit zul-
is een van de redenen, waarom ik oorlen kornen goed maken, waar mede wy
deele, dat het beter zyn zou, indien ’tdan van deze aanmerking af stappen, en
verzenden van Predikanten , gelyk vanons vorig werk weder zullen vervol-
ouds, weer aan den Kerkenraat stond.

gen
Den 19 dito bleck, by Extract van D. HoveDen 13 November bleek , dat D

D. Swem den 13 dat haar Edelleden D. Hoyer na na BandaSwem een togt na Bantam doen zou.
na Ban- beroepen.Banda beroepen hadden.Den 5 December quam hier als Pre-ta m.

dikant voor deze vergadering D. Anto-
A. 1702.nius Hoyer met Mydrecht, van Rotter- A. 1702.

dam, en op den zelven dag verscheen ook
Den 9 Januari verscheen hier als Pre D. Jac-Weder D. Swem weer van Bantam

van derhier. dikant D. Jacobus van der Vorm, metdDen 20 dito bleek ook, dat haar E-
VormD.D. Handboog, van Hoorn. Zyn Eerw: wadelheden den 9 dito D. D. ColdedehornPoleman

een broeder van D. Petrus van der Vormanien Parent en Bierman in Amboina verlost, en D.
Maleyts Predikant op Batavia, als mede

na Am- D. Poleman en Parent daar na toe beroe-
Abrabamus Witzonius, als Predikant, meboina.

pen hadden D. Andre’s Lands Welvaren, van Amsterdam; an deD. Poleman had nu 5 jaaren D. Ley-
gelyk ook D. Florentius Campor den 30 Westdekkers beurt niet alleen waargenomen,
dito als Predikant, met de Spiegel van kust.maar zig ook met veel yver in de Portu-

dicM2
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oordeelde, dat dit werk eerst door de 1702.1702. die zelve stad verscheenen, zynde op die
Ceylonse Kerk behoorde overzien, endag ook D. Andre weder hier van de
niet anders dan door openbaar gezag derWestkuit gekomen.
Overheit ingevoert te werden, hoedanigD. Wit- Ook bleck den 6 Februari, dat haar
ook haar Eerw; oordeel over deze zaakzomus naEdelheden den 31 Januari D. Witzoniu

Amboi¬ den 20 September A. 1694 was.na Amboina beroepen hadden, en den
ua. BoekenOok had D. Cat zyne Malabaarse13 Februari verscheen hier, met Grim-

t Cin-schriften wel in 't byzonder met D. de inmestein, van Zeeland, D. Cornelius van
galee.Mey nagezien; dog egter erkend hy ditder Sluis, als Prcdikant. Ook bleek nu,
overge-

voor geen overzien van de Cingaleesche,dat Gajus Andre volgens ’t Extract harer
vertaaling, aangezien zyn Eerw: A. 1695Edelheden van den 7 dito Timor stond
een Cingaleesche Grammatica van dete bezoeken.
Heer Martin ontfangen, en daar uit deDen 20 Maart zag men, dat volgensD. D van
declinationes, conjugationes, syntaxis,Holten Extract van den 14 dito D. D. van Hol

en Cam- &amp;c. geleerd hebbende, het nazien van deten en Camper als Predikanten dezer stad
per be¬ Cingaleesche overzetting alleen met zynberoepen waren.
roepen tolk ondernam, nadien D. Ruel,, dienDen 15 May bleek, dat tot Reviso-Revisore

zyn Eerw: al zeer bequaam tot dat werkder Por- res der Portugeesche Psalmen D. D. op
tugeesche oordeelde, dit weigerde.den Akker, Thornton, en de Heer van
Psalmen OordeeDit werk nu, door zyn Eerw: en zyHamme gesteld waren; van welke men

alhierne tolken nagezien, verzogt hy dat indden 18 dito besloot 1250 Exemplaren te
daar over

Kerk ingevoert mogt worden, oordeelen-laten drukken, waar voor de drukker1,
de dat dit gerust geschieden mogt ; dog 'tRyxdaalders van de 1000 vellen, buiten
was te wenschen, dat zyn Eerw; dit met’t papier; en voor ’t meerdre maar 14
een volle verzeekering van taalkunde zegRyxdaalders genieten zou; ook schon
gen kon.ken haar Edelheden 100 riemen papier

Dierhalven oordeelde deze Kerken-'er toe.
raat, dat dit nazien van D. Cat met zynDen 12 Juni verscheen hier D. Colde-
tolken niet voor voldoende konaangeno¬dehorn uit Amboina
men werden, en dat die derhalven nog-D. Andre Den 26 dito verscheen hier van Ti-
maals door goede en recht taalkundigevan Ti- mor weder D. Andre; en den 10 Juli

mor. mannen behoort te geschieden, hoewelD. Bierman mede uit Amboina.
D. Bier dit zyn zwarigheit al weer heeft, alzooDen II dito waren D. D. von de San¬man uit

hy zegt de eenige taalkundige onder deAmboina de en Swem na Ceylon beroepen, en D.
hier. Predikanten te zyn.Coldedehorn zou Bantam gaan bezoeken.
D. D. van Het vraagboekje van Borstins, en dede Sande Den 11 September verscheen hier als

180 vragen van D. d’Outrein, door Den Swem Predikant, met Venhuizen, D. Joannes
Ruel vertaalt, en in de schoolen wel met

na Cey- Marens, van de Classis van Enkhuizen.
lon, D. kennis der Regeering, dog buiten ken-Ik zieook, dat onderde Krankbezoe¬
Coldede nis van den Kerkenraat, en tegen deor-kers nu Jan van der Crab mede ver
horn na

dre van de groote Ceylonse Kerkenraat Ascheen.Bantam.
1659 beraamd, en zonder eenige kennisPapieren Den 21 Sept. zag men dat de papie-

van D. herwaards te geven, ingevoerd, was eenren van D. Simon Cat door haar Zdelhe
Cat. zaak, die niet wel, en tegen de gewoon-den by extract van den 19 dito aan de-

te van die Kerk was, en D. Cat zou welzen Kerkenraat nu overgelevert wierden,
gedaan hebben, zoo hy dat by D. Puael,om haar Edelheden van haar oordeel en
leven gezegt had, dat nu na zyn doodaanmerkingen daar over te dienen.
niet gelden kon. Egter oordeelde haarOok was nu D. Bierman verlost, omD. Bier-
Eerw; deze vraagjens van immers zooman ver-na ’t Vaderland te vertrekken.

lost. veel nut, als die van D. Baldeus A. 1655Den 9 October verscheen hier ook D.
in 't Malabaars overgezet, en in de schoo¬Willem Spandau, als Predikant, met
len ingevoert, en eerst 1668 dooreenenSuiddorp van Zeeland, en den Krank-
Joan da Costa in ’t Cingalees vertaalt, diebezoeker Abraham van Santen, vanTer-
waarschynelyk een Roomsgezinde, ennate, terwyl nu Joannes Staal en Jacol
geen Predikant wasVis hare verlossing verkregen, die door

D. Cat klaagde ook, dat hem doorGysbert Treffiers, na ontrent 10 jaren
vreemde en noit gehoorde middelen be-dienst, nu mede verzogt wierd, en die
let wierd in de vergadering te komen;gunstig zou voorgedragen werden.
dog zou daar nu nog van zwygen, alzooAanmer Den 19 dito bleck , wegens de papie-
’t verborgene nog niet openbaar waskingen ren van D. Cat, dat Matthaeus, de Han-

over D. Ook oordeelde deze Kerkenraat, datdelingen der Apostelen, en andre deelen
Cats D. Cat over zyne vertaaling met de Pre-der Schrift, onder opzigt van D. Catschriften.

dikanten van Colombo, Gale, en Jafdoor zyne tolken in de Cingaleesche taal
napatnam had behooren te raadplegen.overgezet waren. Over welken yver de-

Den 23 dito wierd de Krankbezoe-ze Kerkenraat zyn Eerw: prees ; dog
ker
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1702. ker Treffiers van Timor verlost, en ook zoo die nog Taalkundige, nog Godsge¬ 1702.

toegestaan by haar Edelheden om Jan eerde waren; konden of mogten oor-
van den Tempel, krankbezoeker te maken. deelen, en tot welke, myns oordeels,

Men stelde ook weer voor, om haar geen ander, dan Taalkundige Predikan¬
Edelheden , alzoo hier nu verscheide ten, die niet alleen Maleyts, maar ook
Maleytsche taalkundigen waren, te ver de oorspronkelyke taalen verstonden, be-

voegd waren.zoeken om een begin met het nazien van

den Maleytschen Bybel van D. Leydek- Den 13 November verscheen hier vanD. Bier-
ker te maken ; dog men vond best de Amsterdam, per Vosmaar, de Krank- man ver-

bezoeker Adriaan Capiteyn, ook nam nuHeeren van de Hooge Regeering daar trokken.

over eerst in 't byzonder te spre- D. Bierman afscheit, en den 20 dito ver¬
ken, en te ondertasten , wat daar on- scheen hier als Predikant D. Jsaac Hoog-

trent haar Ed: welgevallen zyn mogt. land, per de drie Kroonen, en Ysselmond
Den 30 dito bleek , dat D. van der tot de Kaap, en verder per SchorndykPredikan-

Vorm eenige schryf-en ssuipfauten in Lu- alhier, ook quam hier per den laatstenten om

D. Ley- cas overzetting gevonden had, die lich- bodem, van Hoorn, de Krankbezoe-
delkers telyk zouden te verbeteren zyn , waar ker Jan Cos.
overzet-

op haar Edelheden zyn Eerw;, nevens Den 11 December quam ook Jan Hil-ting na te
D. D. Coldedehorn, van der Sluis, en den lebrandszoon van Alkmaar hier van dezien.
Onderkoopman Maarten Hodenpyl aan- westkust; ook wierd Urbanus Mestdag
stelden, om die overzetring zamen na te op Timor gelegt, waar nevens Willem
zien, mits dat zy diergelykcfauten ont Holstege per ’t Geyn van Amsterdam, en
moetende, die op een byzonder velaan Antoni Gilliszoon van de westkust, en
teckenen, en aan den Kerkenraad over- Obbo Hermanszoon, perKeulen, van Am-
leveren zouden, ten einde die daar over sterdam, den 18 dito verscheen, en wierd
hare aanmerkingen aan de Heeren der Jan van den Tempel heden Krankbezoe
Hooge Regeering opgeven mogt; dog ker gemaakt.

dit waren immers zaaken waar over de Ook bleek nu, dat D. Hoogland by D. Hoog-
land naKerkenraad, (die taal niet verstaande, Extract van den 8 dezer in de plaats van
Macassar.nog de Onderkoopman Hodenpyl, die D. Hey na Macassar , Jacobus van der
D. Jaco-

een duitsche Klerk, en daar toe geen- Vorm, in de plaats van den overledenD. bus van

zins bevoegd was) en nog veel minder der VormWitzonius na Amboina, en D. Noot uit
na Am-haar Edelheden ’behoudens de agting die Ternate na Banda, om D. Stampioente
boina.anders voor haar Edelheden hebbe) al- vervangen, beroepen was.
D. Wit-
zonius

dood.ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

Java van den jare 1703 tot 1706.Vervolg der zaaken van den Godsdiensiop

voelig beledigd hadden, weshalven zy 't— En I Januari is een Kerkelyke
. 1703.

best oordeelden, dat haar Edelheden D.getuigenis van Philip David van
Zeltnaa- Noot verplaatst hadden.Uchelen, by Ouderlingen en
me Kerk-.

Voor zoo ver nu haar Edelheden opDiakenen geteekend, gelezen,getuige-
zoo een oordeel der Batavise Broederen,nis van de en zyn Vrou had hare getuigenis aan

Hr. van de zaken veeltyts zus of zoo schikten,D. Bartou wedergegeven, om dat hy 'er
Schelen. kon men die vergadering, als waregeen aan haar man geven wilde. En al-

zy een Classis, aanzien; daar haar egterzoo de zyne tegen Kerk gebruik gege-
geen oordeel over een andere Kerk toe-ven was, is zy noit aangenomen, en hy

niet toegelaten. quam.

Den 5 Februari leverden D. D. van der Decau-Dog zy zou haar Kerkelyke getuige-
en ten, inVorm, Coldedehorn , van der Sluis,nis van Malacka moeten ontbieden.

LucasdeHodenpyl aan deze vergadering overDen 22 dito verscheen hier als Predi-
verge-fauten, die zy in Lucas overzetting vankant D. Willem van Wely per Waterin- everd.

D. Leydekker gevonden hadden, zullen-gen van Delft, en van de Kaap per de
de die ten eersten aan haar EdelhedenZuikermeulen.
overleveren, om daar in verder na haarOok quamen nu voor haar Eerw: de

goedvinden te handelen.hevige geschillen in Ternate, tusschen
Den 14 May, quam D. Andre van On-D. AndreD. D. Feilingius, Brandts, en Noot gere-

rust hier, dat voortaan door een der buiten gelicht.zen, over welke haar Eerw oordeelden.
Prcdikanten zou waargenomen werden.dat een igelyk van die Heeren de

Den 4 Juini verscheen hier D. Hey vanD. Heyeene meer, en de andermin, schuld had-
Macassar, na dat hy daar 7 jaaren ge- van Ma-den; dog dat wel de meeste schuld by

cassar.weest was. En den 18 dito D. Stam-D. Noot en zyn Vrouw was , die D. D. Stam-
pioen wettig uit Banda. pioen uitBrandts , en den Ouderling Panhuis, ge- He-Band-M3
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Heden liepen de Chineesen met hunner1703.

afgod, onder’t kloppen op hunne bekkens,
en met vaaten om, dat men door der
voorzitter en Ouderling, en den Heer
Baillu zal tragten te beletten, alzoo zy
dat zelf onder den dienst deden.

Sen 17 December verscheen hier als

Predikant, per Nichtevecht, D. Engel
bert Francois le Boucg , van Amster
dam
Ook was D. Stampioen by Extract vanD. Stam-
den 14 dito na Timor, om die Kerk tebioen na

Timor bezocken, belast te trekken, D. An
D. Andre
na Tema-dre na Ternate, en D. Spandau na Am

boina beroepente. D.

Spandau

na Am- A. 1704.
boina

A. 1704.
Den 10 Januari bleek , dat D. AndreD. Andre

na ’t Va¬ die niet genegen na Ternate te gaan, na 't
derland. Vaderland vertrekken zou, en is derhal-

ven, by haar Edelheden Extract van den

10 dezer, D. Willem van Wely derwaardsD. van

Wely na beroepen
Temate Sen 3 Maart verscheen hier, per Kat

tendyk D. Nicolaus Groenewout, als Pre
dikant van Amsterdam

Ook deed Helena van Bantam, voor
Helena

dezen Sangka genaamd, een smeekschrifi
van Ban-
tams zaak. aanbieden, waar op agt geslagen zynde.

vond de vergadering goed dit haar Edel
heden voor te dragen, met verzoek van

die vrouw in hare bescherming te nemen

en tegen de vervolging van den Koning
van Bantam, en andre Mohhammedaa
nen, in haar geloove te dekken, alzoo
zy bevorens wel Mohhammedaans, dog
nu op haar belydenis gedoopt, ten A¬
vondmaal toegelaten; en ook met een
Christen hier getroud was, en daar over
alleen van dien Koning gezogt werd on
haar in handen te krygen, gelyk hy haa

eindelyk met geweld na zig getrokken

en jammerlyk geplaagt heeft, zonde
dat zig haar Edelheden hare zaak aan-
trokken
Den 14 April is de overleden HeerDe Het

de Wilde Commissaris politicq, Jacob van Dam
Exmemit. door den Heer Herman de Wilde, Ordi

faris poli naris Raad Indien, volgens Extract van
ticq

den 28 Maart, vervangen
Den 21 bleek, dat D. Groenewoud naD. Gro

teurcou¬ de Westkust gaan zou, om daar de H
na de Sacramenten te bedienen
westkust

Den 8 September quam D. Stampioer
D. Stam

an Timor, Soerabaja, en Japara wedepioen na

Malacka hier. En wierd den 29 dito na Malacka

beroepen, gelyk dat by Extract van haa
Edelheden van den 25 dito quam te bly
ken

Den 13 October verscheen hier DD. Fey-
lingius uit Feylingius uit Ternate, met verlof der Re-

Ternate geering aldaar, en met behoorlyk Ker-
kelyk ontslag, na dat hy daar 6 jaaren
met vrugt en stigting gelegen had.

EZAAKEN
1704Den 10 November verzogt Andreas
Het O. TLambertus Looerus aan deze vergadering
ntPor-

en aan haar Edelheden, om ’t O. T. engeesat-
’t Psalmboek in ’t Portugees te drukken; geslaagen
dog is afgeslagen, om dat 't O. T. nog
nier nagezien, en ’er nog geen gebrek
van Psalmboeken was. Waar uit te ge

lyk bleek, dat dat schoon en nut werk
van D. Ferreira maar bleef leggen ver-
rotten, zonder dat haar Edelheden to

het nazien of drukken last beliefden te
gever

Den 24 dito bleek , dat de Heeren Dena
leytschrynen, op ’t aanhouden van de Classis van pepe

Amsterdam over ’t nazien van D. Leydck-nien.

kers Bybel door D. van der Vorm, en
wegens 't drukken van dien, geliefder

te antwoorden, dat het een noodig werl-
was; en dat ’t zelve, na ’t overzien zou

gedrukt werden : waar op in aanmer-

king gekomen was, of men haar Edel-
heden niet om ’t nazien zoo van dit werk

als om dat van ’t O. T. in ’t Portugees
behoorde verzoeken, gelyk daar op bé
sloten is.

Den 1 December verscheen hier D. DOO¬

en newoudGroenewoud weer van de Westkust,
an de

everde een bericht van zyn togt over- venust
Den 19 dito is D. Theodorus Zas over

D.Za
eden, hebbende hier over de 3ojaarge-dood.
staan

A. 1705 A10

Den 15 January vonden haar Edelhe
den goed aan den Kerkenraad bekend t:

maken, dat, aangezien nog noit Zon-
dags in de Portugesche Buiten-Kerk ge-
predikt was, zulx voortaan ten minsten
eens geschieden zou

dat de Kerken-VerzockDen 19 dito bleek,

raad van Amboina, by hun schryvens van aan D van

sen 15 September A. 1704. verzogt, der Vorm
dat D. van der Vorm de Psalmen in Rym
wilde brengen, waar op men goed vond
zyn Eerw; daar toe te verzoeken, die 't
ook aangenomen heclt ; hoewel da
A. 1698 door zyn Eerw. aangeboden,
dog (zoo’t my toeschynd) zedert door
ander werk belet, blyven steken was

Den 2 Februari verscheen hier de D. Barto
Krankbezoeker Cornelis Windraat pervan Ma

acka,
Overryp van Rotterdam; en den 16di
to D. Bartou wettig van Malacka

Den 25 April bleek ook, dat haar
Edelheden, volgens Extract van den 15

dito hier beroepen hadden D. Joannes
Marens , in de plaats van D. Zas, D.
Gerard Hey, tot derde Portugeesche, en

D. Coldedehorn tot tweede Maleytsche
Predikant; dog de twee laatsten in diei
voege, dat zy gehouden zullen zyn by
vertrek, ziekte, of versterf van hunne

Medebroeders , den gemeenen dienst in
beide de taalen te doen, en dat ook bei-

de
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te zyn, en dat hem veel beter watver- 1705.1705. de de Maleytsche Broeders de Reede,
ligting dan bezwaring in zyn dienst ge-dat nu zedert een geruime tyd door nie-
lyken zou, alzoo de zwakheden des ou-mand geschied was, zullen moeten waar-
derdoms hem nu al aangrepen.nemen, te weten, wanncer ’er geen bui-

D. Thornton nu 14 jaaren dit gedaan,ten Predikanten zyn.
en zedert veel ziekten, hertkloppingen,Ook vonden haar Edelheden goed, dat

De Portu-
enz. onderhevig geweest hebbende, zei-de drie Portugeesche Prcdikanten ten

geesche

Predikan¬ de dit mede hem volslagen ommogelykminsten mede eens Zondags in 't Duits,
ten belast te zyn, weshalven verzogt daar af ver-volgens ’t besluit van den 13 Januari des
Duits te voorleden Jaars, zouden moeten predi- schoont te zyn, te meer, alzoo zyn Eerw:
prediken.

zich A. 1691. voor de Portugeesche taalken.
Ook hebben haar Edelheden toen D. verklaard had, en haar Edelheden toen

D. van der
geplaatst, en omvan der Sluis op Onrust genoegen daar mede namen, hoewel zyn

Sluis op
Eerw-mede aangenomen was,om Duitschredenen goedgevonden D. le Boucg opOnrust.

te prediken.D. le Satavia te houden , om Portugees te lee-
Boucq of ren, en om der zieken Predikanten beurt Den 22 Juni wierd D. Groenewoud, by D. Groe-
Batavia. Extract van den 16 dito, als Predikant newoudwaar te nemen.

Treyns-van den Treyn op Java aangesteld.Daar benevens zoo was D. Coopa groen
Predikant.nu al eenige tyd, op zyn verzoek aan de Men kreeg hier nu ook berigt van 4

Heeren 17nen, Emeritus gemaakt, trek- Jafnapatnamsche Studenten , door D.
kende alleen zyn Soldy, dog geen buiten, Sinjeu 3 maand onderwezen, als Rector
voordeelen. van ’t Seminarium, en den 29 April door

De Duit- Alle deze beroepene Heeren namen op zyn Eerw: in ’t bywezen van veel leden
sche dienst sie voorwaarde hun beroep aan, en vond der Regeering, en des Kerkenraads van
in D. Her de vergadering goed , dat D. Hey alle Colombo, ondervraagt, waar over haar
opgelegt. zondag eens in 't duits prediken zou, Edelheden ’t oordeel van dezen Kerken-t

zy buiten, ’t zy binnen , zoo als zyn raad verzogten; die zeyden, verbaast te

beurt viel, dat te meer aan Hem is op- staan, dat Inlanders in zoo korten tyd zoo
gedragen, om dat D. D. op den Akker. verre gebragt waren, oordeelende dat zy
en Thornton, door een dienst van lange ait vorige onderrichtingen van andre veel
jaaren aan’t Portugeesgewoon, verklaar- moesten opgelegt hebben. Ook zeyden
den niet in staat te zyn, om duits te pre- zy, dat die ordre van onderwys hen wat

duister en onordentelyk voorquam, alzoodiken, en dat zy, zulks moetende doen,
zig daar over zeer bezwaard zouden vin- verscheide dingen uit de natuurlyke

Godsgeleertheit door hen verklaart wier-den. Een last van haar Edelheden, die

zeer wonderlyk en niet te begrypen was, den , die alleen uit de geopenbaarde
van imand zoo veel jaaren aan een andre Godsgeleertheit moesten bewezen wer-
taal gewoon , weer een nieuwe te ge- den.

Zy meynden, dat het ook beter we-bieden, als of dat zoo in hun vermogen
zen zou, zoo D. Sinjeu hen volgens ee-stond.

nig bekend Systema, alsdat van Burman,Dog den 8 Juni bleek, dat haar Edel-

heden by Extract van den 29 May daar onderwezen, en zig daar aan gehouden
by beliefden te volharden, belastende, had, lecrende hen alleen de gronden,

en de geschillen ’er aflatende.dat 'er by beurten in de Nederduitsche
en Portugeesche Kerken zou moeten ge- Ook bleck by 't Extract harer Edel-HaarE-

delhedenpredikt werden, dat de Predikanten dier heden van den 21 Augusti, dat zy, niet
lyven bytegenstaande alle voorwendingen van D.Kerken zich van beide kanten daar toe
hun be¬

D. op den Akker en Thorntons onvermozouden moeten bequaam maken.
sluit.

En dat ook D. Hey zig binnen ’t jaar, gen, egter by hun besluit, dat zy zoo
wel Duits, als Portugees, prediken zou-of nog eerder, tot het prediken in’t Por-

den, volhardden, in verwagting, dat hettugees zou hebben te beneerstigen.
D. D. op den Akker en Thornton zei¬ die broeders aan geen lust nog bequaam-

den daar toe wel gewillig, dog onbe¬ heit ontbreken zal, om dit hun bevel op
te volgen.juaam, en dit hen onmogelyk te zyn;

ook was D. op den Akker uitdrukkelyk Op den Akker zeyde daar toe zyn best
te zullen doen, betuigende egter nog-hier in de Portugeesche taal en gemeyn-

te beroepen, gelyk dat by haar Edelhe- maals ’t vorige aangehaalde
den besluit van den 15 Juli A. 1687. bly- Thornton verklaarde, dat hy haar E-Antwoort
ken kon; behalven dat hy toen ook zelf delheden de waarheit gezegt had, en nog van D. D.

opdenom een halve Duitsche beurt verzogt had, t zelve zeyde, konnende zig niet genoeg
Akker eten hem die toen geweygerd was, om zig verwonderen, hoe haar Edelheden kon-
Thormalleen in ’t Portugees te beneerstigen, den goedvinden de twee oudste Predi-ton.

het welk hy nu 17jaaren aan een gedaan, kanten dezer Stad boven andre te be-
zooen reeds 58 jaaren hebbende , zwaaren, en dat zy met eede wilden be-

zeyde zyn Eerw; daar toe nu nietin staat vestigen , daar toe niet in staat te zyn,
ge-
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gevende haar Edelheden ook in beden¬
ken, of ’t voor hen, Predikanten, niet
meer ruste voor hun gemoed zyn zal
voor gooo Ledematen, in hun tyd in 't
Portugees aangenomen, Portugees, dat
zy verstonden, dan wel duits, dat zy niet
verstonden, te prediken. En, om de
waarheit te zeggen, in deze last van haar
Edelheden was zeer veel onbillykheit,
alzoo dit geen Predikant, buiten vermo-

gen, te vergen, en ook veel nurter voor
de gemeente was hen in ’t Portugees,
dan in 't Duitsch, te hooren prediken.

Den 12 October zey D. le Boucg, nu
in staat te zyn, om Portugees te predi-
ken, dat met genoegen van de vergade-
ing vernomen, en dat den 18 dito van

zyn Eerw: ook gedaan is.
Den 16 dito gaven D. D. op den Ak-

ker en Thornton, die D. le Boucg Portu-
gees hadden hooren prediken, die getui-
genis, dat geen zwarigheit maken zou-
den, om zyn Eerwi den dienst voor hen
nu en dan te laten waarnemen, waar af

men haar Edelheden kennis geven zou

Den 23 dito verscheen D. Groenewou-
weer hier van Java's Treyn-togt, zeg-
gende , dat daar niet gedenkwaardigs
voorgevallen, en alles met stigting ver-
richt is.

A. 1706.

Den 4 Januari , kreeg de Ker-
kenraad, by Extract van den 29 Decem-
ber, verlof, om nog 2 Diakenen te kie-
zen.

Haar Edelheden vorderden van den
Kerkenraad een nette verklaring, wegens
de vermeerderde Leermeesters,die, daar
zy A. 1675. maar 15, nu 36 sterk wa¬

ren, wenschende ook wel te weten, hoe
veel ’er in 't Maleyts, en hoe veel ’er in
’t Portugees waren, en of de twee nieu
we, te weten, Jan Haria, en Jacob Frans-
zoon, by hen voorgesteld, wel Duits,
Portugees, en Maleyts, volgens de oude
ordre dezer Regeering, en des Kerken-
raads, konden spreken.

Den I Februari verscheen ik hier in

vergadering, zynde per ’t Hof van I-
pendam, van Amsterdam, als Predikant
met 120 guldens ter maand, door de Hee-
ren 1ynen, om uitdrukkelyk in Amboi-
na aan’t Kasteel Victoria te leggen, uit-
gezonden, leverde een brief van de Chri-

stelyke Synodus van Noord Holland, en
een van 't Eerweerdige Classis van Am-
sterdam over, waar in beide deze verga-
deringen met veel nadruk en liefde over
my aan haar Eerw: schreeven.

Den 8 dito verzogt D. van der Vorm,
met zyne Rym-Psalmen een stuk weegs
gevordert, ’t oordeel der vergadering
daar over, die eenige Leden aanstelde,

HE ZAAKEN
om die na te zien, te weten, D. D. op 1706
den Akker, Kizenga, Coldedehorn, en den
Ouderling Joné, en uit de buiten Broe-

deren, D. D. van der Sluis , Feylingius,
en My.

Ook gaf men nu aan haar Edelheden Bericht

wegens deeen net berigt, wegens de Leermeesters
Lecrmee-aanwyzende, dat deze 36 ’er al voor de
sters.

komst van D. op den Akker geweest, en
dat de meeste in ’t Portugees, en weini-

ge bevorens, en nu een alleen maar in 't

Maleyts gewoon waren dienst te doen;
dat ook een dezer 2 Meesters, die zy nu

voorstelden, Duits en Portugees lezen,
en 't Maleyts in een Duitse en ook met

een Arabische letter zeer wel schryven,

dat ook de laatste Duits en Portugees
veerdig, en 't Maleyts met een duitsche
letter redelyk wel schreef, dog dat geen
van beide duits spreken of verstaan kon-

den.

Ook gaven de gelastigden tot ’t nazien Oordeel
over devan de Psalmen van D. van der Vorm dit
Psalmen.berigt, dat zy die allenthalven kragtig

en overeenkomende met de Nederland-

sche overzetting, en regelmate des ge-
loofs bevonden hadden. Weshalven men

die 25 nageziene Psalmen na Amboina
zenden, en aan haar Edelheden kennis
hier af geven zoude

By deze gelegenheit stelde ik ook voor. Des

of ’t niet noodig zyn zou, dat dezever- Schryvers
voorstelgadering een bessuit nam, om door cen
om vanD.

vergelyking van de overzett ing desBy
Leydck

bels van D. Leydekker (zalr) tegen kers By-de

bmyne, eens ’t verschil over de Hooge
zyne ee-en Lage taal weg te nemen, en te zier
nen te

of uit die twee, niet eene ten dienst der
maken.

Kerke zou konnen gemaakt werden. Mer
verzogt daar op myn overzetting te zien,
die ik aannam over te geven.

Den 22 dito vorderden haar Edelhe-
den een netter berigt van de diensten de-
zer Meesters, vraagden of die niet zou-
den konnen verminderd werden.

Den 29 dito bleek, dat D. Bartou naD. Bartou

de West-kust stond te gaan na de

west-kust.Den 12 April quamen zware klagter
in, wegens de Chineesche stoutheden
onder onzen Godsdienst met hunne Wa-
jangs bedreven, ’t welk men haar Edel-

heden verzoeken zou te willen belet-

ten.

Heden bragt ik ook myn Maleytsche De schry-
overzetting des geheelen Bybels in de ver-vergeeft

zyne o-gadering, en besloot men, om daar af
verzetting

’t gezigt, in opzigt van de taal, daar ir
over om

gebruikt, te nemen, waar toe volle last na tezien.
kregen, D. D. van der Vorm Coldede-

horn, en van der Sluis, om daar na hier

van de vergadering te berigten; en zou
ondertusschen dit werk aan den Scriba
Epistolarum in bewaring gegeven, en in
de groote kas gelegt werden.

Ook wiert nu eerst opgegeven, waar
alle



Van den G O D
1706. alle de Meesters dienst deden, en ge-

toond, dat 34 Leermeesters in de byzon-

dere wyken, 487 3 leerlingen onderwy-
zende, zoo veel te doen hadden, als zy

af konden doen, te meer alzoo zy, de
eene verder, de andere nader by, had
den te gaan, waar uit dan bleek, dat zy
onmogelyk konden verminderd, en eer

dienden vermeerderd te werden.

Den 12 Mey stierf D. Coop  Groen.D. CoOp2

Groen o den 14 Juni bleek, dat D. Groenewoud,n
verleden by Extract van den 4 dito na Nagapat
D. Groe nam, om de zwakheit van D. Clement
newoud

beroepen was.na de keust
Ook wierd D. Feylingius als Predikant

na den Trein op Java aangesteld, die by
cen briefje zyne bereidwilligheit om der-
waards te gaan, te kennen gaf.

Den 23 dito bleek, by Extract datn
Scnryver haar Edelheden , alzoo D. Feylingius
ce door ziekte voor eerst na Java niet
n. vertrekken kon, my als Treins-Predi-

10gtge
kant aangesteld hadden, waar over gegt.
vraagd zynde, of ik dat aannam, ik tot

antwoord gaf, dat daar over myne rede

nen van bezwaring aan zyn Edelheit ge-
zegt, die my gelast had, by de Heeren

rond te gaan, waar over morgen nader
by haar Edelheden zou gehandeld wer-

den

Den 25 dito bleek, dat haar Edelhe
den, niettegenstaande ik by de Heeren

17nen uitdrukkelyk alleen om in Amboina

sopmynExpres verzoek geplaatst te wer-
den, aangenomen, en dierhalven, volgens
dien last, van alle andre verzendingen
bevryd was, zonder zig eenigzins daar
aan te kreunen (wat helpen dan voorbe-
dingen van verzoeken, en beloften der
Hecren by haar besluit van den 22 dito,
dat ik zou moeten gaan, volhardden, het
velkc zoo iknietaannain, moest ik staai
maken , om weci na ’t Vaderland te
keeren

Kan ’er nu wel grooter geweld in de
Tegen.

wereld bedagt werden, als dit, daar ik
alle recht

by de Heeren 17nen op myn voorbedagten reden.
verzoek, om dat iet diergelyks vreesde,
uitdrukkelyk op die voorwaarde, van
nergens dan na Amboina, en ook daar zelf

na geen buitencomptoir aldaar verzende-

lyk te zyn, aangenomen was, dat hare
dienaars in Indien, vlak tegen die ordre
aan, my op den allerzwaarsten togt, die

er te bedenken was, belastten te gaan.
of, by weigering ten eersten weer na 't
Vaderland te moeten vertrekken ; , dat

immers een man met een zwaar huisge-
zin, als ik toen had, niet te vergen was

Zeker Heer van de Hooge Regeering,
die ’t my zelf gezegt heeft, was wel van
oordeel, dat haar Edelheden niet bevoegd
waren, en geen magt hadden, om my
derwaards tegen dien zoo klaar haar aan-
geschreven last der Heeren 1ynen te zen¬

IV. DEEL.
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den, en dat, zoo 'er een Predikant mede
in den Trein moest, niet ik, maar vee
ecr cen Prcdikant van Batavia zou moe-
ten gaan, alzoo haar Edellieden in dit

opaigt wel over dezen, maar niet over
my, tezeggen hadden, om dat de Hee-
ren 1ynen my van alle verzendingen bui-
ten die van Amboina, bevryd, en hen
dit zoo aangeschreven hadden

Maar dit alles kon niet helpen; haar

Edelheden hielden onverzettelyk haar
ouden voet van hun eens genomen besluit

niet te veranderen, willende zig, nog na
eenige reden richten , nog aan de last
van hare Heeren en Meesters gedragen,
zoo dat ik in weerwil (alzoo ’t my onmo-
gelyk was, pas van zoo een zware reize

met zoo een zwaar huisgezin geko-
men, weder na ’t Vaderland te gaan)
moest aannemen dien togt als Treins-
Predikant te doen. Een togt, die de
allerzwaarste was, die men, om my te
plagen, en smerten aan te doen, uitpik-

ken kon, behalven dat de Heer van Rie-
beek, toen Directeur Generaal van den
Handel van Indien, al eer dit besluit 'en

lag, tegen my, als ik zyn Ed: verzogt
Enge-dog inzigt voor de belofte, my door de

dwongen
Heeren 1ynen gedaan, te hebben, weldie aan te
zeggen dorst, de Heeren in 't Vaderlandnemen,
hebben dit zoo besloten, en het ons ook zoo
aangeschreven, dat is zoo; dog die Heeren
konnen daar besluiten, ’t geen zy willen;

maar wy zullen het hier 2oo doen, als wy
dat goed, en tot hunnen dienst best vinden,
en gy moogt by alle de Heeren zoo veel rond

loopen, als gy wild, gy zult egter op dien
togt, ofanders na ’t Vaderlandgaan Woor¬
den, die my door ’t hert sneden, maar
daar ik egter op dien tyd niet anders te-
gen doen kon, als beleefd te verzoeken,
dat haar Edelheden my, volgens 't be-
loofde by de Heeren 1ynen, geliefden te
handelen, op welker last ondertusschen
geen agt in de wereld geslagen wierd.
En de tyd heeft my tot myn smert ge-
leerd, dat ik, met dat maar aan te ne-

men, nog zoo onvoorzigrig niet gehan-
deld heb; want had ik dat afgeslagen
en was ik na ’t Vaderland gekomen, de
Heeren 1ynen zouden zig dit toen waar-
schynelyk niet een hairmeer, dan nader-
hand , toen ik in ’t Vaderland quam,
aangetrokken hebben, daar dit nogtans
hunne zaak was om zulke dienaaren.
die hunnen last wederstreefden, te straf-
fen, en eenen zoo gevoelig tegens hun
uitdrukkelyk bevel verongelykten Die
naar, ten spiegel van anderen te verdedi-
gen, en recht te doen; dog zy hebben
zig aan beide die zaaken (gelyk wy reeds
elders vertoond hebben) niet in de we-
reld gelegen laten leggen, en ’er niets
zoo verre my bekend is) over gedaan.
Een zaak, die immers op geen wyze te

N ver-

1706.
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weder te herstellen, waar voor veel re- 1706.verantwoorden nog goed te maken is,
denen hebbe om Hem te danken. Ik gafen waar by ik zeer veel schade geleden
ly myne verschyning in de vergaderinghebbe. Vermits ik dan aangenomen
kennis van’t gene ik op dien togt, tenhad na Java te vertrekken, en ik nu af¬
tyde, dat nog gezond was, verrichtscheid nam , voegde men my ten
had.Krankbezoeker Hillebrand Janszoon van

Nevens my verscheen ook de Krank-Alkmaar toe, diemetmy dezen togt on-
bezoeker , Hillebrand Janszoon Alkmaardernam.
ziek weder hierDen 28 dito wierd, by D. Feylingius

Den 29 dito quam D. Bartou weer D. Bartouziekte, ’t waarnemen van de Reede D
hier van de West-kust, en op dien zel-van dele Boucg opgelegt, die zeide wegens
ven tyd wierd de Krankbezoeker, Kor-Westhust.lichaams zwakheit, en bloedspouwen,
nelis van Dyk, verlost.daar toe niet in staat te zyn, weshalven

Ik stelde nu ook een antwoord op overde Maleytse Predikanten dit voor hunne

de aanmerkingen der Heeren Broederen.rekening zouden moeten nemen. Doch
het welke ik den 13 December goed-haar Eerw , door veel andre zaaken bela
vond weder na my te nemen, om datden, verzogten nu van de Reede be-
my uit alle omstandigheden bleek, datvryd te zyn, dat hen, op goedkeuring,
ik daar niet zoo zeer met minnelykevoor eerst toegestaan is.
Broeders, als wel met mannen te doenDen 27 dito verzogten de2 voornoem-
had, die niet minder zogten, als mynde Leermeesters den 16 November, 21
werk nevens dat van de Heer LeydekkerDecember 1705 al aangesteld, de voor-
’(gelyk myn verzoek was) te bevorderen,spraak dezer vergadering tot verkryging
maar welkers enkele toeleg maar was, omvan soldy, dat voor hen zou verzogt
’er maar iets in te vinden, waar op zywerden.
konden vitten, en waar op zy dat zou-Den 30 dito verscheen D. Huppers met
den konnen verwerpen , gedragende zigverlof van haar Edelheden hier van Coets-

met een soort van een zeer onbetamely-ien, en D. D. van der Vorm en Coldedehorn

ke aanmatiging van oppermagt over myngaven den 11 October aan deze vergade-
werk, als myne vyanden, alzoo zy ver-ring eenige Extracten over, uit den Bybel
klaarden, dat myn werk niet goed was,van my genomen, met verzoek van die
om dat het in de Hooge Taal (die zyna te zien.

de goede noemden) niet overgezet, enDen 8 November gaven de Broede.
om dat het meest na onze Nederduitscheren Gecommitteerden over myn Bybel

overzetting geschikt was. Men gaf myoverzettinge van der Vorm, Colde-
nu ook myn werk weder, en schoon zydehorn, en van der Sluis, hunne aanmer-

geen verstand hadden, om ’er over tekingen over, meest daar op uitkomen-
de, dat zoomyngeheel werk, gelyk dat oordeelen, nam ik egter aan, om we-
van Daniel, waar in een beter taal uit der alle inschikking en wegen tot de
blonk, daar ’t ander maar van den ou- vrede te gebruiken, myn werk, zooveel

De¬

den trant was, geweest ware, zy ’t dan het mogelyk was, na de gedagten der Schryver
Broeders, die dat nagezien hadden, en neemdzouden hebben konnen aanbeveelen.

aan 2ynDen 15 November quam ik, na om- na ’t Hoog Maleyts te verschikken, er
werke te

trent  maanden in den Trein, en doo verzogt belofte of hope, dat men myne
verschik-

delyk ziek geweest te zyn, ja nog ziek overzetting, na die voleindigd te hebben, een.
en zeer zwak weer op Batavia, bly zyn- nevens die van de Heer Leydekker leg
de, dat ik, na zoo veel ongemakken, gen, en haar Edelheden aanbeveelen
als ik daar nevens de eerste in rang lyden zoude, op dat ik niet te vergeefs arbei-
moest, ’er het leven nog afbragt, al- den mogt ; waar op haar Eelw: zeiden,
zoo ik Batavia noit had gedacht weer te dat zy my geen hope of belofte geven
zien, by welk geval myn Kinderen niet konden , dog aannamen ’t zelve aan te
alleen hun Vader, maar (alzoo myn beveelen; zynde dit ook alles, dat hier
Huisvrou op dezelve tyd mede zeer ziek op na die nieuwen bloedigen arbeid van
wierd) ook zeer licht te gelyk hunne zoo een geheel werk weder te overzien,
Moeder zouden hebben konnen verlie of als van nieuws af aan over te zetten,

gevolgd iszen, en dat beide zoo verre van den an-
deren gescheiden, in hoedanigen geva D. van der Vorm stelde ook voor SyAT

te om toe-myne Kinderen zeer ongelukkig zouden ’t niet dienstig was haar Edelheden
gang totgeweest zyn, alzoo die gene, die in verzoeken, dat de Maleyts-kundige Pre
DLey-mynen boedel hadden moeten komen, dikanten toegang tot D. Leydekkers Bybel
delkers

en de verdre papieren, in de kas berusdaar zeer blind in zouden gekomen, en Bybel.
myne zaken vry verstroid gevonden heb- tende, mogten hebben, 't welk goed-

gekeurd zynde, zoo is dit verzoek ookben; dog ’t heeft dien goeden God be¬
gedaan.haagd dit alles ten besten te doen kee-

ren, en ons beiden na verloop van tyd
Den
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waards hy door de Heeren 17nen beroe- 17083Den 15 December maakte D. le )1706.

pen was) te vertrekken.D.le Boucg bekend, dat hy stond na de Kaap
Boucq nade goede Hope, op Drakestein (der
de Kaap.

ACHTTIENDE HOOFDDEEL.

Java van den Jaare 1707 tot 1713.Vervolg der zaaken van den Godsdienst op

tam weder bezoeken , om daar de H. na Ban-En 6 Januari nam ik van deze
1707.

tam.Sacramenten te bedienen, en quam denvergadering afscheid, staan-De
Schryver 16 April wederomde cerstdaags nu na Amboi
tr Om nu over dit geschil van de Portu-na te vertrekken.8
3 a

Den 18 April is D. Bartou geesche Predikanten, en hun antwoord
op ’t voorstel der Maleytse, om van deals Trein-Predikant op Java aangesteld
Portugeese en Maleytse Kerken maarook zou D. Coldedehorn Bantam weder

gaan bezoeken. eene te maken, te konnen oordeelen
Toegang hebben wy best gekeurd, hunne aan-Den 11 Juli wierd door D. van der Vorm
to1D merkingen over de ongegrondheit vanhet zelve voorstel, als bevorens, gedaan,
dek

en verzogt toegang tot D. Leydekkers dit voorstel in ’t breede opgesteld, en
kers Bybe

aan den Kerkenraad overgeleverd, hieiweer Bybel, en Schriften te hebben.
en 7 November besloten haar Eerw, by te voegen, aanwyzende, dat het niet

sie mvolgens hun vorig besluit van den 8 No dan een groote onkunde dier Maleytse
des Schry Broederen was de Portugeesche taal alsvember, en 13 December des voorledenvers ve

onverstaanbaar te brandmerken ; Ena-baais myn werk, als ’t weer zou vol-
veelen. vermits dit een zaak van te veel gewigteindigd, en behoorlyk van hen ook na

was, om zulk een aanzienelyke Kerk,gezien wezen, aan die, daar '’t behoord
in opzigt van zulk een geringe, als deaan te beveelen

Maleytse hier is, den bodem in te slaan,Den 21 dito is de Heer Abrabam Dou-
De Heer

glas, Ordinaar Raad van Indien, tot en om te beter te konnen zien, of de stel-
Dougla-

ling der Heeren Portugeese PredikantenCommis- Commissaris politycq aangesteld, en den
saris Poli- wel of qualyk gegrond was, hebben wy28 dito in de vergadering verschenen.
tycc best geoordeeld , dat van de MaleytseDen 12 December bleek, dat D. Bar-
D. Bartou

Heeren Predikanten te laten voor afberoepen, tou den 15 November als vast Predikant
gaan.hier in de plaats van D. Hey, in de Por-

tugeesche gemeynte, om voor eerst
Ordinaris vergadering gehoudenDuits te prediken, door haar Edelheden

op maandag den 27 Februariberoepen was
A. 1708.

A. 1708.
1708. Absent uit de Predikanten den Heer

Gosuinus Huppers, uit de Ouderlin-Den 27 February gaven haar Edelhe-Antwoor

gen. De Heeren Gerrit Hemsingden nu by Extract van den 31 Januariopde roc-

gangto Adriaan Breving, Jacques Vonk,op t verzoek van toegang tot D. Ley-
D.Ley Jacob Hengst.dekkers Bybel en Schriften, tot antwoord,
deleers

dat goedgevonden hadden, D. D. vanschriften.

Nog leest de Reverendus Preses op,der Vorm, en Coldedehorn te laten opge-
een Extract van de Hoge Regeering,ven  wat 'er tot zulk een werk van

benevens de daaraan gehegte bylagendrukletters, papier, Letterzetters enz
welke luiden als volgt:uit het Vaderland zou dienen ontboden

te werden, om dan verder den druk van
Extract uit de concept Generalehet zelve van de Heeren 17nen te ver-

resolutie des Kasteels Batavia,zocken ; ook zou men ondertusschen een
Maleytse genomen in Rade van India,preuve met het drukken van een Cate-
Catechis-

op Dingsdag den 31 Januarychismus in 't Maleyts met de hier zynde
mus.

1708.Letters , onder opzigt van deze twee
GelykPredikanten konnen nemen.

Wyders door den Heer Gouverneur Gene-ons dit in ’t vervolg nog wel zoo uit-
raal zynde gesproken, van de Maleytse ver-voerig voorkomen zal.

sie van den Predikant Leydekker Zalr.De Maleytse Predikanten verzogtenVerzoel
laast vermeld, ter resolutie van den 5 en 23mede hunne beurten in de Portugeescheder Ma¬

leytse Pre December 1704., en met een de vergaderingKerk te hebben, waar over haar Edel
dikanten genotificeerd, dat de Predikanten der Ma-heden ’t oordeel van den Kerkenraad

leytse gemeente, P. van der Vorm, en Her-vorderden.

D. Colde- mannus Coldedehorn, zyn Edelheit nu enDen 22 dito ging D. Coldedehorn Ban-
dehorn V2 den
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is, wel uit twee derde , of ten minsten 17051708. dan hadden verzogt, voormelde versie te
de helft menschen, die alle in t ge- lortugee-mogen resumeren, en bezien, of 'er eenige

sche en
meen de Maleytse taal gebruiken, alsspelfauten, of andere omissien in waren, om Maleytse

zynde van Ja-a, Baly, Macasser maar eentze te noferen, en aan te wyzen, tegens dat
Kerk teBoegis , van Sumatra, enz.de Regeringe mogte komen goet te vinden.
maken.inDat schoon die menschen alhier3.5.de zelven te doen drukken , enz. zoo is

d’ommegang wel meest onder de Sla-naar daar over in t brede wezende gedis-
ven, die met de Familien van Ceylonceureert , op de omvrage van den Heer Gou-
en de Kust, overgekomen zyn, en derverneur Generaal goedgevonden, voor eerst
zelver vrygemaakte wat Portugeesge¬door voormelde twee Predikanten, by
hebben aangeleert te spreeken; zy dogge¬schrift te laten opgeven, wat zy naar
het Maleits niet minder moeten onthou¬daane onderzoek zullen vermenen, en be¬
den , en oefenen, by aldien zy met ie-vinden, ’t zy van druk-letters, papier, Let-
mand van de bovengenoemde Ooster-ter-zetters, als anderzins, tot de drukkin-
sche Natien hunne nabuuren nodigheb¬ge van voorschreven versie nog met de
ben, of willen verkeerenRetour-sluit Duivenvoorden uit het Vader-

4. 5 En al is 't dat die lieden, aangaande deland zoude dienen te werden gevorderd
beginzelen van de Christelyke Gods-om zulx van de Heeren Principalen nietal-
dienst , in de Portugeese taal onderve¬leen maar ook met enen haar Hoog Ed.
zen zyn, en dat zy die eenigzins ver¬goedvinden , en qualificatie tot het opge-
staan, zal dat haar geenzins beletten.melte drukken te verzoeken. Ende ten an-
de zelve waarheit in 't Maleyts , alsdren in tusschen een preuve met het drukken
een taal haar gemeen, te verstaanvan een Maleytse Catechismus, zoo vecl
Het gezegde meenen wy, dat als een15met de aanhanden zynde letters en gereed-
bekende waarheit mag ter nedergesteldschappen kan geschieden, onder de toever-
werden , en dienen, om daar op hetzigt van voormelde Predikanten, te laten
volgende aan te merken.nemen;, om wyders te overleggen, wat daar

6.5. Dat deze Portugeese , en Maleytseomtrent in der tyd nader zal dienen gedaan.
dienst, in een en de zelve Kerken, alsofte gepetitioneerd te werden. En is ook
waar t cen gemeene Inlandsche Kerk.te gelyk goedgevonden dit besluit aan de Eerw

te meer noedzaaklyk is: dewyl hier deKerkenraad te communiceren.
Maleytse taal aan alle deze Natien

gemeen is , en gebruikt werd, en geen¬Nader Extract uit de zelve re-
zins zoodanig de Portugeese taal.solutie

Om dan die menschen, die alleen door7.5
t onderwys aangaande de beginzelenTe dezer occasie door gemelden Heer Gou-

verneur Generaal, de vergadering mede ge¬ van 't Christendom, en daar door aan

t woord Gods of des zelfs predikingenotificeerd wezende, een opstel van voor-
in ’t Portugees te hooren, gewent zyn:noemde twe Predikanten der Maleytse Ge-

meente, nopende derzelver voordraging en ook daar in dezelve Kerken aan t ge¬
verzoek al in de maand Juny des voorgaanden hoor van Gods Woordt , in de Maleyt-
jaars omtrent zyn Edelbeid gedaan; en ook se taal te gewennen.

ge¬zedert veelmaals gerenoveerd ; omme hun En gewent zynde, zoo wel in t8.5

dienst by beurten nevens de Predikanten der hoor van de Maleytse als Portugeese
Portugeesche gemeente in der zelver Ker- taal te komen; zal de tyd in t ver¬

ken, zoo binnen als buiten de Stad, te mo¬ volg wel openbaren, of zy de leere van
't Christendom, niet beter in 't Ma¬gen doen, luidende voormeld opstel aldus :
leyts, als in ’t Portugees zullen ver-

Korte aanmerkingen rakende de staan. Gemerkt de gemeine Maleytse
Maleytsche, en Portugeesche taal, alhier de zelve is met die , of
dienst in een, en de zelve Ker- daar in wy prediken, en het tegendeel
ken opgestelt, en aan zyn Edel¬ in ’t Portugees, als een igelyk opmer-
heit, den hoog Ed: Heer kende bekend isJoan
van Hoorn, Gouverneur Ge- Den dienst in beide de Portugeese Ker-95

neraal, mitsgaders d’Ed: Hee- ken des Zondags voor, en naar de mid-

ren Raden van Nederlands In- dag, en des Vrydags avonds in de bui-
dia, overgegeven door de Pre- ten Kerk, verwisselende in t Fortu-
dikanten, van der Vorm, en gees en Maleys, waar te nemen.
Hermannus Coldedehorn. waar in d'Eerweerdige Broederen in t

Portugees ons voorgaande, wy haar
veroog 15. Dat de Maleytse dienst met die van kunnen volgen gelyk ook in de bedienin-

de Portugeese in een, en de zelve Ker-der Ma- ge van 's Heeren H. Avondmaal : en
leytse Pre- ken behoorde te geschieden, meynen wy zal de Catechisatie haar tyd, en plaat.
dikanten met fundament te sustineren. wel vinden.
hier , om

Om dat de Portugeese Kerk vergadert 10. S. Dat by indispositie van imand der E-vande 2.5.
Broe-
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Broederen dezer Inlandsehe Kerken,
Ordinaris vergaderinge gehoudendie beurten door d’andre drie wel zul-

op Maandag den 30 Aprillen konnen worden waargenomen.

1708.11.5. En is ligtlyk uit het bovengezegde te
zien, dat ons oogmerk is, het beste

Moderatoribus ut Supra.van deze Inlandsche gemeente, en met
een ook de verligtinge van den dienst

Absent uit de Heeren Predikanten Bar-der Portugeesche Broederen des Vry-
tou, Kiezinga, van der Vorm , Hup-dags avonds te zoeken.
pers, uit de Heeren Ouderlingen van
Hamme, Breving, Hemsing, Focanus,Batavia den 30 Januari A. 1708.
Vonk, Kuffeler.

Was getekend,
De Heeren Predikanten van de Portu-

Petrus van der Vorm, en geesche Kerk, verzoeken hare schriftelyke
Hermanus Coldedehorn. consideratien overgegeven aan deze vergade-

ringe waar van den 12 Maart 1708.
Accordeert met des zelfs origineel. Wederom te mogen hebben, de vergade-

ringe resolveert, datze in ons resolutieboek
J. Garsin, Secretaris. zullen werden ingeschreven :

Zoo is na dees resumtie verstaan de ge¬ Luidende als volgt.
dagten, en ’t gevoelen van de Eerw: Ker-

Aan de Eerw: Kerkenraad dezerkenraad dezer Steede daar over te vorderen.
Stede.omme,naar inkoming van dien, te overleg-

gen, wat men verder dien aangaande ten
Eerweerdige Godzalige welge-dienste van Gods Kerke zal dienen te bera-

leerden Heeren.men, en naast te stellen. Accordeerd.

J. Garsin, Secretaris. Het heeft u Eerw. behaagd, onzer Vvertoog
toedoen, ons op te leggen, om onze der Portu-

Het welk de vergadering wegens de com- consideratien te geven over ’t ge-geesche
schrift der Eerw. Heeren van der bredkan-municatie met behoorlyke betuiging van dank-

ten daar
baarheit aan de hoge Regeringe aanhoord. Vorm en Coldedehorn , aan de

tegen.
Dog aangezien het zelve mede behelst E Regeering, behelzende het predi-

ken van de Maleytse taal in deeen consideratie, die de Eerw. Predikanten
Portugeese Kerken. Wy zullen uvan de Maleytsche gemeente aan haare Ed.
Eerw. overlaten te oordeelen van degelieft hebben over te geven wegens het doen
kragt of klem der zelver Articulen.van den openbaren Predikdienst, ook in de
Dog wy zullen op yder aanmer-Maleytsche tale in de Portugeesche Kerken
king de onze geven.zoo wel binnen, als buiten, by beurten: zoo

Op2.S Zeggen wy, dat het een groot abuisis goedgevonden by provisie des wegen in te
is, dat de Portugeesche Kerk welnemen de schriftelyke gedagten van de Hee-

ren Op den Akker en Thornton, als van de uit twee derden of ten minste uit de
Predikanten, die de gemeente in de tale der helft van Oosterlingen bestaat, daar

ze daar en tegens uit een quart vanPortugezen komen te stigten.
die Natien bestaat , dat kan men
zien.G. v. Holten syn. pt.J. Pelgrom.
I. Uit de menigvuldige FamilienPræses

Fr. Camper syn: e. t. van die van der Portugeesen KerkVan Hamme.
Scriba. die meest alle Westerse zyn, of daar

W. Kuffeler uit gesproten.Joh. Marens.

Bartou. 2. Uit de Compagnien onder bareA. Deldyn.

Jacobus op den Akker. Kapiteynen sorterende, daar zeerW.vd. Lely
AugustinusThornton. weinige Oosterlingen onder gevondenJ. Focanus.
J. Kiezinga. werden.

P. van der Vorm. 3. Uit de vrye gedoopten tot de be¬
Hero Crul. lydenis, daar somtyds een of twee

Oosterlingen onder loopen.
4. Uit de ongedoopten tot beide de
Sacramenten, daar veel meer Oo-

sterlingen onder zyn , dog weinig
vrye , en meest lyfeigenen; beide
blykt het uit der Ledematen rollen,

en Portugeesche doopboek Vide infra.
5. De¬

1708.
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5. Deze allen , veele of weinige
Oosterlingen ; spreken in t gemeen
niet de Maleytse, maar de Portu-
geese taal, dewyl zy tot het aanlee.
ren van de Christelyke Godsdienst niet
komen, of zy spreken en verstaan

reets Portugees, anders worden zy
Op6.5niet aangenomen: die hier geboren

zyn, spreken, als zuigelingen, de
Portugeese als haar moeder-taal.
6. De Oosterlingen, nieu aangeko¬
men verstaan geen Maleyts, maar
baar Landtaal, en onder de Chris-
tenen woonende leeren ten eersten

de Portugeese, om met bare lyfhee-
ren , en andere medeslaven, te spre-

ken; die onder Heidenen of Maho-
metanen geraken, leeren 't Maleyts

Op 3. S. De dagelyke Portugeese taal word
niet alleen in den ommegang, en dat
onder de Slaven in de Familien ge¬

sproken, die van Ceylon en de Kuft
overkomen, maar.

1. Universeel van de lyfheeren en
enbare kinderen omtrent de Slaven

vrye Inlandse Christenen;
2. In de Familien of menschen, die

van Siam, Malacka, Bengale, de
Kust van Chormandel, ’t Eiland
Ceylon, de Kust Malabaar, Surat-
te , ja Persien, koomen, die nie
benodigd hehben 't Maleyts te onder-
houden, of te oeffenen om met ande-

re Oosterlingen om te gaan, om dai
het Maleyts zoo gemeen niet is, als

’t Portugees, daar en tegen de al-
hier woonende Heidenen, die met

Christenen, of met de haren om-

gaan, schikken haar na ’t Portu-
gees , om dat te spreken; dogh dit
doet niet tot de Godsdienst

Opa-.S. Die in der Portugeesen taal tot he¬
Cbristendom werden aangenomen,

moeten de beginzelen van den Gods-
dienst niet eenigzints, maarvry we
verstaan. 't Zoude haar grootelyk.
benadeelen, by aldien zy die waar
heden in de Maleytse taal, baar en
zelfs de Oosterlingen in de Godsdiens
ongewoon, moeten hooren, even al
’t Vice Versa zoude zyn, door dien
yder Christen op die gronden in ider
taal in de Godsdienst eigen, moet
houwen. Die niet lezen kunnen,en

die gronden memoriter weten, zou-
den niet konnen tot dat principium
toeloopen in die taal, na welkers woor¬

den-bevattingen, zy die leere heb-

ben aangenomen: die nuleezen kon¬

nen , zouden wederom na die woor-
den-bevattingen niet konnen vorde-
ren in aanwas van kennisse, maar

merkelyk daar in veragteren, en door

die stuiting zig tot verflaauwing en
verzuim overgeven, ’t welkniet an¬

ZAAKEN
ders als confusie kan baren, om dat
zy noit den God der waarheden heb¬

ben aangewend in een onbekende taal
te hooren en te begrypen; zulx het

die menschen benodigt zoude zyn of
nieuws de gronden des Christendom
in een andere taal te leeren.

Dat het gants niet noodzakelyk is,
dat die twee Kerken als een gemeene
Inlandse Kerkworden geconsidereert,

gemerkt de zelve als verscheide ge¬

meentens altyd zyn geconsidereert.

1. Niet alleen by de E: Regeringe,
dezen Kerkenraat, en alle Kerken

in India, maar ook by de Classen en
Synoden in Nederland.
2. Dezelve hebben van ouds yder

byzondere Predikanten, vergader-
plaatzen, en Doop-boeken gehad.
3. Maar ook, hoewelze Inlandse in
t geschrift genoemt worden egter

bestaat de eene uit Westerse India-
nen, en die hier geboren zyn, de
andere uit Oosterlingen, de eene uit
verscheide soorten van Heidenen,
Mabhometanen, en hier gehorene
Christenen, de andere uit Mabbo-

metanen alleen.

4. In deze eene predikt men een Eu-
ropéaanse, in de andere een Asiati-
se , in de eene een Christensche, in de
andere een Heidense of Mabhome-

taanse geworde taal.

5. Daar is geen affiniteit tusschen de
Portugeese en Maleytse, als wel tus-
schen de eerste en de Spaanse Ita-
liaanse en Fransche, van deze ver-

schillende meerendeels in verandering
van letteren en terminatien.

6. Ider taal heeft zyn eige manie-
ren van spreken om de goddelyke za-
ken uit te drukken , t'eenemaal ver¬

schillende van de dagelykse, en bui-

ten usantie zynde spreekwoorden
7. Ten zy de Portugeese Kerk ver¬

liep, geen behoorlyke dienst of neer-
stigheit wierde gedaan, men onver-
staanbaar prédikte, het van geen
nut of goed succes was , of eenige
klagten waren, ’t geen wy aan de
kennis en t oordeel der vergaderinge
overlaten. Dikwils staat er dat de

Maleytse taal die van de Portugeese
Kerk gemeen is, en gebruikt wort

en niet de Portugeese, ’t welk tegen
de baarblykelyke en volslagene waar¬
heit aanloopt
1. Want wat anders is 't omtyent

de markt, anders omtrent de Gods-

dienst
2. Is ze zoo gemeen, en wort ze
zoo gebruikt, en evenveel verstaan,

hoe komt het, dat de Portugeese
Kerk uit veele duizenden bestaat.
daar geen vier a ses menschen tot

ge¬

1708
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6. Niemand zalklagen, dat wy ergeboor, maar duizenden komen ;
Arabis , of andere vreemde Ooster-geen 5 ,6 ,a8. tot de belydenis maar
se taalen in mengen.80 en rooyder reis zig opgeven
7. De Portugeese is een ryke taal,en over de 200 en 300 menschen
even als andere Europeise, overeen-tot de twee weckelyke Catechisatien
kormende met de redelyke Godsdienst,komen.
om door baar overvioed die waar-3. En daar en tegen schraal, en
heit met kragtige redenen te beves-weinig tot de Maleytse Kerk.
tigen , en openhaar te maaken aanOp7. S. Die in 't Portugees door t onder-
de gemoederen der menschen, en de-wys aan de beginzelen van 't Chris-
zelve te overtuigen tot het geloove.tendom te lezen van Gods Woort
8. Geen een woort Portugees is eren des zelfs prediking te hooren ge¬
in de gemeene Straattaal die ookwent zyn, zullen niet gewennen in

van ons niet gepredikt wort, alleen't Maleyts
verschillende (datze na de Letter-1. Om dat het dubbelde moeite is.

konst geschikt is) van 't eerste, in2. Een Babel, of verwerriuge in 't

terminatien van Numerus, Genusteere Christendom zal geven.
personen, modus en tempora, als al-3. Zy zouden opnieuws andere fun¬
le letterkonstige talen.damenten moeten leggen in een onbe¬
9. Hoe verstaanbaar de Maleytschekender taal
gepredikte taal is , laten aan ’t oor-4. De gemeene letter in ’t Portu-
deel van de wereld en toehoorders.gees is heter bekend, als de Arabi-
Word den dienst in 't Portugees en5Op9se die de Maleytse is) wezen zal
Maleyts gestelt, van de Nederduit-met den druk.

sche wort niet gerept, daar nogtens5. Maar zullen eerder verloopen,
de Kerkenraad volgens resolutie vanen ’t gehoor zal hoe langs hoe meer
den 15 Januari 1705. op het voor-ver minderen

stel der E. Regering volgens resolu-6. En de Godsdienst in veragting
tie van den 13 Januari met het Ma¬komen.

leyts prediken heeft voorgestelt toen5. De tyd zal dan leeren.Op8
D. Coldedehorn hier egter was(1 ) Wat quaad in Staat en Kerk
maor het Portugees aanleeren ofte tzal wezen ingebragt.
Nederduits prediken door de presen-2. Hoe de uiterlyke Godsdienst,in

te Predikanten. De E: Regeeringtween gesplist zynde

volgens resolutie van den 19 Mey3. De looze des Euangeliums in die
heeft niet geresolveert in 't Maleyts,taal zal verhinderen.

maar in ’t Nederduits te prédiken,4. t Koninkryke Gods te rugge hou-
ten minsten eens des Zondaags, enden.

D. Hey niet geimponeert Maleyts,5. Onrust en ontsteltenis in de ge¬
maar Portugees binnen t jaar te lee-meente voortbrengen
ren, ’t welk de Kerkenraat den 256. En dezelve vervallen tot afgode-
dito nagevolgt heeft, en naderhandrye , bygeloovigheden, dwalingen,
een derde Duits ; en is ’t zelve naen t Mahometisdom, alle ’t welke

de dood van D Hey wederom be¬God genadelyk verhoede

vestigd door de E: Regeering met det Is een pure onkunde van baar

plaatzing van D. Bartou.Eerw: de Portugeese gepredikte taa.
D. Coldedehorn is toen niet be¬als onverstaanbaar te brandmerken.

roepen om Maleyts in de Portugeese1. Wy zyn bewust, dat wy voor
Kerk te prediken, maar om redendie gemeynte verstaanbaar prediken.
van ziekten versterf en vertrek in2. Wy schikken ons na platte en
de Maleytse Kerk, en by gebrek vaneenvoudige manieren van spreeken
buiten dienst doende Predikanten tena ’t begrip van ’t gemeene volk
prediken op de Rheede albier ’tge¬3. Wy onthouden ons van woorden

ne zyn Eerw: met het beroep en D.die bier zouden onbekend zyn.

van der Vorm ook aangeromen4. Tot geen onverstaanbaare zaleen
hebben.grote meenigte komen toevloejen.

Daar is geen overeenkomste en5. Ons Portugees prediken kan na-
egualiteit tusschen die gemeinten, omder aangeleert worden uit het Por¬
de dienst in twee taalen ambulatoiitugeese gedrukte kort begrip,de Ca-
te doen gaan, gemerkt de Maleytsetechismus van Aldegonde en Heydel-
uit een handje volks, de andere uiibergje , en de Liturgie, de Psalmen,
een grote schare bestaat.t N. Testament, en de boeken van
() Van October des Jaars 1688.D. Ferevra over de Godsdienst, en

tot ultimo Februari 1708. zyn gede overgezette d'Outrein en Cate-
doopt in de Portugeesche Kerk9578.chisatien.

be¬
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’t morgen- en avondgehedt, voorbejaarden en kinderen, sedert welke
en na den eten , de Catechismus¬tyd Op den Akker, en daar na
vragen , 't lezen in den BybelThornton bier hebben dienst gedaan;
Psalmzingen en schryven, en alles't Maleyse is ons onbekent.
in 't duits.2. t'Zedert October 1685 tot dezen
4. Zy spreken ook met Nederlan¬

tyd zyn in 't Portugees tot Ledema-
ders , de leesgierigen leezen somtydsten aangenomen 4426 en in 't Ma¬
in Nederduitsche boeken.leis 306 personen.
5. En by aidien die zaak na een3. Waar van in 't Portugees 2301
welgestelde ordre met-de schoolen be¬gedoopte ofte Christenen,en 2125 on¬
gon is 'er verwagting, dat tweegedoopte zyn. derde of de helft van ’t inlands4. Onder de gedoopte zyn maar 42
Christendom in 15 16 Jaren, enOosterlingen, zulks nog 2259. Wes¬
eerder, Nederduits spreten en ver-tersen ofte ingeborenen, en alle vryen
staan zullen.overblyven.
5. By indispositie van de Portugee-OP1O.5. Onder de ongedoopten zyn 931
sche Predikanten zyn zy ondersteunaOosterlingen,en wel meest Slaven en
in ’t Nederduits na de ingevoerdeVrouwspersoonen, zulx wederom
ordre, gelyk door D. Hey, of doornog 1194. Westersen en Ingeborenen
de buiten dienst zynde, als door D.overblyven.

Feylingius, ’t welk nog geschieden6. Waar uit blykt, wanneer van
kan, dies niet nodig op nieuws een4426. Westersen afgetrokken wor-
andere verandering in te brengen.den 973. Oosterlingen, dat 'er nog

OPII 5. De Portugeesche dienst is door de3453 Westersen overblyven, waar
Duitse genoegzaam verligt, dien vol¬tegens de Oosterlingen vry verre nog

gens geen andere verligting te wen¬geen quart uitmaken, en dat in de
schen, wat haar Eerw; oogmerk,tyd van bykans 20 Jaren.
of ’t uit God is, of uit een menschen7. En alle deze Westersen of Oo-
beginzel zy , is God bekend.sterlingen worden niet zelden ophaar
(1) Niet minder remarcabel is deaangeven tot de belydenis tot 23 3 .
tyd van dit geschrift dewelke wel4,  5 reizen wedergezonden, zoo
onder aangesteld word den 30 Ja¬ze onbequaam zyn, niet in taal,maay
nuari 1708. dog in de resolutie vanin leere , en niet voor de eerste reis
de E. Regering staat in de maandaangenomen.

Juny des vergangen Jaars. Indien8. En dien volgens, hoewel Oo-
wy dezen tydvergelyken met de doodsterlingen, komen egter tot de belyde-
van den Eerw. D. Gerardus Hey,nis in ’t Portugees, niet als onkun¬
die den 25 Mey des voorleden jaarsdigen, maar verstaande de taal.
voorgevallen is, zullen u Eerwa 't9. Zelfs die in 't Maleys de belyde-
vroege oogmerk van naar Eerv be¬nis gedaan hebben, komen toevloejen
ter ontwaren, als wy.tot de Portugeesche Kerk, conver-

() Te meer, als u Eerw. zig ge¬serende dien volgens onder de andere

lieven te erinneren, dat D.Colde-Christenen, en wien ook die taal
dehorn zesse den 25 Mey passadoniet vreemd maar eigengeworden is.

10. 't Zoude een nieuwigheit zyn in die Nederduitsche vakante beurt

presenteerde in 't Maleits in de Por-zonder eenig voorbeeld. t'Amster-
tugeese Kerk te prediken, en zeidedam word Donderdaags in ’t Frans

conscienties halve niet anders te kun¬gepredikt in de Wester Kerk. Tot
nen doen, en dat D van der VormVeere Engels en Schots. Tot Ma¬
daar en tegen niet alleen oordcel-stricht Nederduits Engels, en
de met de Kerkenraat de inge¬Frans in een Kerk, dog niet am¬
voerde Nederduitse beurt in diebulatoir maar op vaste gezette ty-
Kerk te moeten standhouden, maarden. En zoo er een taal in de Por-
ook zyn dienst presenteerde om al-tugeesche Kerk moet ingevoert wor-
daar in ’t Nederduits te prédiken,den , is de Nederduitsche nuttiger.
waarom ook de vergaderinge, omals de Maleytse.
dat de Heeren niet te accorde wa-(1) Om datze de predominerende
ren wegens de taalen, die Neder¬taal is.

duitse beurt aan D. Feilingius of2 De meesten van die menschen
zyn aanpresentatie overgaf, dewel-zyn uit de huizen der Nederlan-

ke ook aldaar, met toelating vanders als vrygegevene voortgeko-
de E- Regeering in de Nederduit-men.

se tale gepredikt heeft, tot dat D.3. Haar nazaaten hebbengeleerd in
Bartou is beroepen, en tot nog toede Schoolen, ’t Vader ons, de 12
in ’t Nederduits predikt.geloofs articulen, de tien Geboden,

(1) Wy
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(1) Wy zeggen hier nog by, dat de
Portugeesen hier haare taalen niet
hebben in gevoerd, nog conventen of
een gemeinte gestigt.
2. En egter is die taal in de Gods-
dienst door de byzondere Goddelyke

voorsienigheid, zonder veel toe doen
van menschen hulp in zodanige bloe¬

jende staat toegenoomen, als heeden
te zien is.

3. Dat die Kerk ’t cieraadvan dee-
ze Stad is , de roem der Nederlan¬
deren waardig, en beantwoordende
de mildadigheden der Heeren Be-

windhebberen, en zorgdragende goet-
gunstigheid van de E Regeeringe.
4. Een Triumph van 't Gereformeer-
de Christendom, dat albier in een

taal , die de vyanden der zuiver-
waarheideigen is, de leere des Euan¬

geliums tot haare overtuiging
Heidenen en Mahometanen klaar¬

lyk wort verkondigt, om die te roe-
pen en te vergaderen tot den Godt
des Sondaars, op dat zy den Heere
3rezus belyden tot de zaligheid.

5. Zoo dat wy zien, dat het Godt
niet heeft beliefd door de Nederlan¬
ders veele plaatsen de Portugeese te la-
ten ontneemen, als op dat wy door
haare talen overwinners zouden zyn,

door de geloofs Leere , om die in
duisternisse zitten, te brengen tot het
Koninkryk des Soons zyner liefde
6. Meerder vrugt is ten allen tyden

gedaan , en kan nog gedaan worden
in’t gebied van de Nederlandse Maat-

schappye door de Portugeese taal om¬
trent zyn Kerk, als 'er ooit gedaan

is door 't Maleits, niettegenstaande
tien eerder in 't Maleits als in

Poriugees gearbeid heeft.
7. Van die tyd af datter een Por-
tugeese gemeinte hier is begonnen ver-

gadert te worden, is dezelve toege¬
noomen, aangegroeid, en in menig
te vermeerdert, en daar en tegens de
Maleitse allengskens afgenoomen en
vermindert , tot een onwedérspreeke-
lyk bewys, dat Godt door de eerste

taal er meer wil tot zyn gemeinte
toe doen, die zalig zullen worden,

als door de laatste.
8. En gelyk de wegen Gods ondoor-

grondelyk zyn,en men daar uit ervaari
dat gelyk het de Heere geliefd heeft
de waare leere der Zaligheiddoor de

Engelsen te brengen in America, door
t kleine Nederland in Asia men

het ook niet te verwerpen heeft, of

het dien grooten Herder der Schaa-
pen niet gelieven zoude in der tyd t
ligt der waarheid door de Needer-
landse Maatschappy, namentlyk de
Prediking des Woords, de overzet-
IV. DEEL,

105SDIENST.
tinge der Schriften des O. en N.
Testaments te brengen tot zyne afval-
lige kinderen, te weten, de Koning-
ryken van Portugaal, en Spanjen
door de affiniteit der talen, op dat
zy met ons een Kudde zouden wor-
den.

2. De Portugeese Kerk is van meer-
der gehegtheid, en getrouwheid aan
deezen Staat als de Maleitse
(1) Dewyl desselfs taal is een Eu-
ropiaanse , die na de Christenen
held.

2. Gelyk de andere een Oosterse, na
de Mabometanen.

3. Die van de Portugeese Kerk als
Westerlingen zouden in geene ge¬
vallen heul ofte troost by de omleg¬
gende Mabometaanse Vorsten ver-
krygen al was t met verzakinge
van den Godsdienst, en zouden by
de zelven niet geagt worden.
4. Daar en tegen die van de Malei-

se Kerk, als Oosterlingen zouden
in alle gelegentheid toevlagt tot de
nabuuren nemen, en iet verzaking
greetig, als de haaren wederom aan¬
genoomen werden, en tot haar ouden
Suurdeezem keeren

Uit allen deezen besluiten wy, dat
zoodanige verandering in de Portu-
geese Kerk onnoodig is , om datter
een byzondere Maleitse Kerkis, on-

dienstig, om dut ze een gewoonte en
reeds over zo veele jaaren bevestigde
ordre om verre werpt , schadelyk,
en t'eenemaal ruinees is voor die
Kerk , en een voortbrengster van
alle wanordre in die gemeinte, daar

God wil, dat alles met ordre in de
zelve geschieden zal.

1Wy zeggen dan met Gamaliei.
indien deze raad, of dit werk uit
de menschen is, zo zal het gebroken

worden, maar indien het uit Godis,
zoo kan dat niet gebroken worden,
op dat men niet misschien gevonden
word,ook tegen God te stryden. Act. 1.

Wy hebben ons in deeze allezins

gewagt om eenige scherpe woorden te
gebruiken, 't welke haar Eerw: ee-
nig misnoegen zoude kunnen geven
indien ons egter eenige mogten ont-
schoten zyn, wy wenschen, dat ze
'er niet stonden, en verzoeken uwe
Eerw: dezelve te willen veranderen

en te verzagten.
En bidden God in dezen, dat hy

u Eerw: als trouwe toezienders en

Wagters Zions in zyne vreeze met
heilige aandagt doe overdenken en be¬
tragten om alle gevreesde onheilen
voor die Kerk te konnen voor komen,
op dat de deure des Euangeliums,
die God reeds geopent heeft voor zoe

gro-
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groote menigte niet toegessoten, en
ligt, dat op den kandelaar gezet is

en niet alleen die geenen die in huis

maar ook die buiten zyn, steets schynd

niet onder een Koren-mategestelt wor-
de , ten einde het gekrookte riet van

dit teedere Christendom niet verbro
ken, en de glimmende Glaswicke niet

uitgehlust word.

U. Eerw: dienstwilligeBatavia den 12

Dienaren.Maart 1708.

Was ondertekent.

Jacobus op den Akker.
en

Augusts. Thornton.

Hermannus Koldedehorn.
Syn. P. T: Praeses.

Joh. Marens. Syn: E. T:W.vd. Lely
Scriba.

Jacobus op den AkkerJ.Hengst.
Augusts. Thornton.A. Deldym.
Hero Crul.

G. v. Holten.
Camper.J.

J. Pelgrom.

De schry- Men moet tot nader opheldering van
vers aan dit geval, ook weten, dat de Heer Op-
merking.

per-landvoogd van Hoorn, een groot
vyandvan de Portugesche Predicanten,
en voor al van die oudsten Heer zynde.
de Maleitse Predikanten zig daar van tot
nadele van die eerste hebben zoeken te be

dienen; maar ik ben van oordeel dat dien

Heer Opper-Landvoogd (daar dog alles
voor opdrayen moet) en nog veel meer de

Maleitse Predicanten, groot ongelyk in
hunne stelling hadden, en dat; schoon
de Kerkenraad den 16 April ’t verzoek
der Maleitse Predicanten, om den dienst

maar in eene en de zelve Kerk toestond,
er niet dwazer en tegenstrydiger in de
Wereld konbedagt werden, als die twee
Kerken, die zo veel in alle deelen verschil¬
den, onder een te willen mengen, be
halven dat ook die stelling der Maleitse

Predicanten, Art 8, te weten, dat de ge-
meene Maleitse taal alhier de zelfde is

met die, waar in gepredikt werd, vlak
tegen de waarheid aanloopt, alzoo zy
hoog Maleits Prediken, die oneindig van
de gemeene Maleitse taal verschild, van
waar het ook komt, dat 'er somtyds nie
boven 5 of 6 menschen in hunne Kerk

verschynen, om dat zy die hooge Taal
niet konnen verstaan, dat hen van de
Portugeesche Predicanten vry zedig by
haar antwoord op art 6. en het tweede on-
der-Lid eninnerd werd

De 14. Juni verscheen daar Claas Jacobs-

HE ZAAKEN
zoon de Lange perde Haack, van Enkhui

D. Jacob.sen, en den 14 dito quam hier D. Jacobu
van der

van der Vorm, uit Amboina Vorin uit
De 18. dito wierd ook D. Feilingiu Amboina.

aangezegt, om de West-kust te gaan be
zoeken.

De 12. November verzogt D. Stam D. Jac. v.

Vormpioen, zo by ’t Extract van den 4 dezed
Malac.nableek, als meede de Landvoogd van Ma-

ka-lacka, dat zyn Eerw. van daar mogt ver-
lost werden; weshalven haar Edelheden

goedvonden dien Heer te laten opkomen,
en D. Jacobus van der Vorm, die nu reeds

vry ervaren was in de Maleitze Taal, en
dierhalven in Amboina nietnut was, naar
Malacka (daar hem zyn Maleits niets ter

wereld te pas quam ,) te zenden, gelyk
die taal voor zyn Eerw: zedert, mits hem

naderhand na de Cust, daar hem die mede

niet te pas quam, te zenden, geheel on-
nut geweest, en gebleeven is

D. Groe-Den 26 ditoverscheen D. Groenewout
newouthier van Nagapatnam gekomen, en kreeg vn

eenige geschillen met den Kerkenraad, gust
die al vry hoog liepen.

Den 10. December wierden nu ook de

verschillen tusschen D. Groenewoud, die

den Kerkenraad op haaren eisch eerstge-
noegen gaf, bygelegt.

A. 1709

Den 7. January vertrok D Groenewou-
1709.

weer na Nagapatnam, ook bleck nu
D. ledat D. Le Boucq den 2 December van de

Boucq
Caap met stilstand van soldy hier geko

van de
men, en door de Regcering aldaar me 229
zyne stukken herwaardts, gezonder

D. Feilin-was, die by deze vergaderinge nader
gjus vanzouden gelezen en onderzogt werden
de West-

Den 10 dito verscheen hierD
kust.

Feilingius ook weder van de Westkust.
Sen 4 February quam hier Joanne

Bucerus als Krankbezoeker, per Carthago,
Ook bleck by Extract van den 29

D. van der
January, dat haar Edelheden : van de Sluis ver-

Sluys om zynen ouderdom van Onrust ge- schoond.

liefden te verschoonen, zonder iets van zy-
ne Soldy, buiten voordeelen, of Rang
in Vergadering te verliezen, zullende als
zyne gesteltenis dat toeliet, en als ’t no-
dig was, in de Portugeesche Kerk dienst
doen, en ondertusschen D Feilingius den

dienst op Onrust voor eerst waar nee-
men

Ook bleck den 4 Maart, dat haar E-

delheden by Extract van den 10 Decem-
Verzoekber 1708 belasten, dat de Maleitse en

der Ma-Portugesche Godsdienst in beide de voor
leitze Pre-noemde Inlandse Kerkenbybeurten, vo
dikanten

gens ’t voorstel der Maleitse Predicanten
toe ge¬

bevorens gemeld , zou waargenoomen staan.
worden, en, zo als de Kerkenraad dat or-

dentelyk goedvinden, en waar toe zig de
zelve
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1709. zelve by de naaste gelegenheid schikken dit haare post niet was. Hoewel zy daar
1709.

Zou. ontrent wel wat inschikking hadden mo-
Ook wicrd den 11 dito besloten by meer- gen gebruiken, alzoo zy wel wisten dat

derheid van stemmen, dat ieder der Portu- er groot geschil tusschen dien Heer en
gese en Maleitse Predicanten in de Inlant- den Landvoogd aldaar was.

se Kerken in zyn eigen taal by beurten pre Den 21 October bleck ook, dat D.
diken zou. Bartox uit de Portugesche in de Neer-

Den 15 April was D. Groenewoud nog duitsche Kerk in de plaats van D. MarensD. Groc
hier, en nam de Rhee voor eerst nog waar, volgens Extract van den 15 Octobernewoud

na de hoewel hy in May weer na de Kust gesteld is.
Rust. ging. Den 18 November verscheen D. Maar-D. Maar-

tens uitDen 24 Juni verscheen hier D. Stam- tens uit AmboinaD. Stam.
Amboina.pion van Malacka, zonder behoorlyk Ker-pioen van Den 25 dito quam de Heer Pieter de
D. Heer

Malck kelyk ontslag; dog beriep zyn Eerw- Vos, ordinaar Raad van Indien, dende Vos

zig op den Kerkelyken brief, waar in geen Commis-Heer Douglas als Commissaris Politic.
saris poli-zaken van gewigt ten zynen laste gevon- vervangen.
ticq.den zynde, zo is zyn Eerw: zitting in de Heden wierd ook D. Maartens verlost

vergadering toe gestaan. en vertrok na ’t Vaderland.
ben 5 Augusti vond de Kerkenraad Den 30 dito verscheen hier als Pre-

alhier goed, zig 't oordeel over D. Le dicait D. Eduardus Georgius Slangenburg
Boucqs zaken in opzigt van hem daar or per Bentveld, van Amsterdam.
te antwoorden, t'onterekken, om dat zyn

Eerw; aan 7 Synooden, als meede aan de A. 1710.
Heeren iynen, en aan haar Hoog Mog.

1710.daar over geschreven had. Den 17 April bleek, dat D. Slangen¬
D. Slan-anmier- Egter zouden de zelve ter ordre van burg, den 10 na de Cust door haar E
genburgnen O aaar Edelheden haar oordeel daar over aan delheden beroepen was, en den 19 Maart, na dever D

de zelve haar Edelheden voorstellen, dog dat D. Feilingius eerst na Bantam, enCust.Bo
D. Feilin-zig, alzo die papieren politicque, ge¬ dan na de West-kust vertrekkenzouZanen
gius narichtelyke, en Kerkelyke zaaken behels- ae
Bantam.

den , tot geen anderoordeel, dan over de Omtrent de Maand Juni deed zig hineese
laatste, inlaten. weer zekere Chineesche dogter op, als ge Dogter

geneegenWaar onder hen verscheide gevallen negen om Christen te werden, verzoe-
Christen

voorquamen, in welke zy oordeelden dat kende, alzoo haar Vader dit belette, d
tewerden.

zich zyn Eerwe zo matig, en voorzigtig. bescherming der vergadering hier ontrent
als ’t wel behoorde voor de rust dier Kerk, waar omtrent men de hulp haarer Edel-
niet gedragen, maar zich in zaaken inge- heden verzoeken zou.
wikkelt had, die by ons van geen, maar Den 10 November wierd de Heer de De Heel
wel by die van ’t Pausdom van gebruik Ves als Commissaris politicq door den Castelyn

Heer Cornelis Castelein , volgens een Commis-zyn, zettende op eigen gezag twee Ker-
faris poli-Extract van den 21 October vervangenkelykc leden van hun ampt af, schoon
ticqzy voor zyn komst wettig gekoren, en Den 22 December quam hier ock wet-D. Groe-

tig van de Kust D. Groenewoud, ook is newoud.goedgekeurt waren: Een handeling, die
rondom ongeregeld en tegens de gevoon- by Extract van den 16 dito D. Huppers na

Ternate beroepen.te van onze Kerk was, door al 't well
Vermits ik na deezen alleen berigten vanhy zig in veel andere moeselykheden met

’t aanlanden, en verzenden der Predican-de Regeering ingewikkelt heeft, die
aanleiding tot het stilstaan van zyn dienst ten kreeg, zo zalik in ’t vervolg ook van

geen andre zaken spreken.gegeeven hebben, die hem door de Re¬
geering maar voor den namiddag , om

A. 1711.verder onheilen voor te komen , aange-
gezegt was na te laten, waar op hy zyn

D. Thornton komt in dit jaar voor als 1711.dienst weer had behooren aan te nemen,
en te vervolgen, alzoo zyn zaak daar wegens belemmering van tong , geen

dienst doende.door niets quam te lyden, daar de Kerk
veel door het stilstaan van zyn dienst In dit jaar verscheen hier D. Joan- D. Bruy-
leed nes Bruining, die van hier na Ceylon be-ning na

roepen, en op Jafnapatnam, gelegt is. Ceylon.Ook wierd aan D. D. Marens en Stam-
pioen hunne verlossing na ’t Vaderland D. Huppert, vertrok zick en zwak na

Ternate.den 3 dito by haar Edelheden toege
Ook wierd in dit jaar D. Christiaanstaan, gaande de eerste in zyn volle

fatzoen, dog aan D. Stampioen gaf de Poleman, door haar Edelheden uit Am-
Kerkenraad alleen cen Kerkelyke getui boina als Predicant in de Portugesche D. Pole-

Taal en Gemeinte beroepen, toen hy zyn man uitgenis, met last om zyne dimissie en ont-

Portugeesch al volkomen vergeten, en Aimboma.slag-brief van Malacka t'ontbieden, alzo
O2 nu
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vergadering, en wierd zeer minnelyk ontnu in staat was, om de Kerk van Am- 1712.
fangen, en als Lid erkendboina in de Maleitse taal met den dienst De SchryTerwyl ik dit jaar hier meede zat, ver hierin de zelve aldaar volslagen waar te
wierd een vorig besluit van de Ver-nemen, veel dienst te doen, zullende
gaderingover den doop byzeker voor

nu tot een gemeinte gaan, daar hem val vernieuwd, of op nieu genoomen,
die taal niet te pas quam, en daar zyn

te weten, van alle, die in de grondenEerw; die, na de zelve met zoo vee
des geloofs van ons verschillen, als Lu-moeite aan geleerd te hebben, nu weer
theranen, Arminiaanen &amp;c: (uitgenoo¬

zou moeten vergeten. men alleen de Papisten en Heidenen vlak AllerleyDit is het werk der bekeering gansch
tegen Art. 46. van de Batavische Kerk- Doopg-om verre stooten en veragteren, in plaats tuigen,ordre, over Kinderen ten doop te latervan het te bevorderen. Ook blykt hier uis uitgenoo
staan, schoon die Kerken-ordre dit zee imen Pap.niet duister, wat agting men voor taal-
klaar aan geen andre toestaat, dan die de Heis. hierkundige mannen heeft, welker zo moeje
zuivere hervormde Godsdienst toegedaan, toegelate.lyk verkregen gave van taalkunde men zo

Men gafen vroom van wandel zyn.onverantwoordelyk qualyk behandeld
daar af een berigt aan haar Edelheedenen welker arbeid men zo onvoorzigtig ver-
ver,op hunne vordering van ’t oordeel vanydeld. Daar de Heeren in 't Vaderland
jaar E: over die zaak, waarby bleek, dawel met ernst op mogen letten, om daar
er over dit stuk A. 1653 in September,andre ordre in te stellen.

A. 1670, en 1682 in October, en 1690Den 30 October landde D. Poleman
meede eenige besluiten van dien aard,hier aan, dog was niet in staat, om in
waar by alle de Papisten uitgezondertde Portugesche taal eenigen dienst te doen;
wierden, genomen waren, en men vonddog zyn Eerw: nam aan zig te beneersti-
ook eindelyk goed alle vaders over hunnegen, in hoope van in korten tyd in staat
kinders, dog geen andre dan hervormdete zullen zyn, om in de zelve te konnen
getuigen, daar over te laaten staan, al-rediken, gelyk zyn Eerw: zig daar in
zy maar op de drie Artikelen des Doops,ook zeer beneerstigd, en na die weder

hen van den Voorzitter der vergadering invan voren af op zyn oude gronden s dic
t byzonder afgevraagd, en voor gehou-zyn Eerw veel hielpen igeleerd te hebben
len, ja zeidenzo verre geraakt is, dat hy die 3 maan-

Ook heb ik by myn aanwezerden en een halve daar na al predikte, ge
een voornaam Arminmaan, over een Kindlyk zyn Eerw; dat tot nog toe met vee
ten doop zien staan, ten blyke, dat ditnut doet.
de gewoonte dezer Kerk isIn dit zelve jaar zyn hier ook uit het

Hoe nu die Doopvaders op de 2. enVaderland verschenen, D. Carolus Geor
3. vrage des Doops konnen ja zeggen,gius Serruus, en D. Jacobus van Helsdingen.
en hoe die Kerkenraad met een goed geIn’t laast van dit jaar besloten haar E-D. Bote
moed zulke Doopvaders, tegen haar be-delheden ook D. Boterkooper om zyn

coper na
er weten , over zulke Kinderen kantaalkunde (schoon hy geen Maleits, gelykTemate

laaten staan, kanik niet begrypen : want Onreede-zy meenden, dog dat zy hadden behoo
dat is zeker, dat geen Arminiaan, Lute-lyshedren te weten, kende) voor een jaar uis
raan, of diergelyke, van ons verschillen- van alen.Banda na Ternate te zenden, daar hy A.
de, toestaan zal, dat die Leere, die in712 ook na toe ging
onze Kerk geleerd werd, de waaragtige
en volkomene Leere der Zaligheid isA. 1712.
egter zegt hy, tegen zyn gewisse aan,

1712. daar ja op, en dat weten ook die geenIn dit jaar stierf D. van Helsdingen, die
D. van die zulk een als Doopvader laten staan;na Malacka beroepen was, den 21. Janua
Helsdin

ook beloofd hy dat Kind, waar over hiry, D. Serruus wierd na Bande gezon
gen.

den, en den 29. April stierf D. Gisbertus staat, in deeze onze Leere, die hy in
van Crimpen, als Predicant uitgekomen, zyn Kerk quaad keurt, te zullen opbren-D. van

Crimpen in de straat Sunda, hoewel andre mee gen, waar aan hy, zoo by dat waarlyk
overleden. nen, dat dit A. 1711. al voorgevallen zy geloofd, qualyk doet, zo wel als die zulk

een toelaat om te staan, behalven datdat ik niet recht weet
Ook verschenen in ’t begin van dit jaar er op zulk een dubbelhertige belofte niet

D. van veel staat te maken valthier D. Lambertus van den Bosch, die
den Bosch ten eerste na Macassar verzonden was, en Beter deed daar ontrent (myns oor-
na Macas

p die zelve tyd D. Jacobus van Spyk deels de Kerkenraad van Amboina, diesar.
die in May na Malacka vertrok, om D. goed vond geen andre, dan van onzen Vette
Jacobus van der Vorm te vervangen. godsdienst, en die daar af belydenis de- besuithie
Men zond van hier dit jaar ook na den, of zig genegen toonden, dat by de over vanD. Groe¬

newout Amboina D. Nicolaus Groenewoud om de eerste gelegentheid te willen doen, te la-die van
Imboinana Am- schryver van dit werk te vervangen. ten staan, oordeelende, dat men niemanc

voins. Sen 29 Juni verscheen ik hier in de tegen zyn gevoelen en beter weten aan,
maai
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niet anders beoogden, als my, of na ’t Va-maar ja moet laten zeggen op vraagen,
derland weg te zenden, of te dwingendie men in gemoede weet dat hy afkeurt,
om, tegen den last der Heeren in ’t Va-veel minder vergen dat hy belove, te
derland, my meede gegeeven (aan welkengen zyn gevoelen en geloove aan te gaan

ik my alleen verbonden had in Amboina,te meer, alzoo wel ’t waarschynelykst is,
aan ’t Casteel Victoria, en op geen an-dat hy die belofte ook niet zal nakoo¬
dere plaats zelf in die Landvoogdy, veelmen.

min op een andre plaats van Indien, denDat nu de Kerkenraad van Amboina
dienst te zullen doen/ na het slegtste Comp-dit stuk, schoon by die van Batavia dit
toir van geheel Indien te gaan, daar dejaar, als hun gevoelen ’er over geverge
zwaarste Kerkdienst valt, met zoo veelwierd, afgekeurd, zoo qualyk niet be-
buiten-Eilanden 60  70 mylen over Zeegrepen had, blykt niet duister, zoo aan
te bezoeken, van welke twee ik nochde redenzelf, als om dat de Kerk van de

zeer zwak zynde, best gekeurd heb hetKust van Choromandel, wanneer D
eerste te kiezen, en ’t laatste op de ze-Groenewoud en D. Slangenburg daar nog
digste en beleefdste wyze (na dat alse my-lagen, over dit stuk even zulk een besluii
ne nedrige verzoeken en vertoogen,uit zig zelve genomen heeft, het welk.
waarom dit, zoo van wegen myn zwak-zoo dat eens voor een Synodus komen

heid, als om de belofte en grond waarmoest, zekerlyk goed, en beter als dat

op by de Heeren 17nen aangeno¬van den Kerkenraad van Batavia, zoudt

men was, niet doen kon, veragtelykgekeurd worden, behalvendat hen met ree
verworpen waren) te weigeren , alzocden zou konnen gevraagd werden, wie her
niet verpligt was dit aan te nemen.de magt tot zulk een bessuit, en tot het in

Van derBuiten dit beslotene over de drie voor-voeren van zulke aanstotelyke, onreede-
Vorm nanoemde Predicanten, hadden haar Edellyke en ongegronde gewoonte , gegee
Amboina.

heden D. Joannes van der Vorm ook weerven heeft, behalven dat dit ook gansch
na Amboina beroepen, daar die Heer metIndien door op eene voet, en zoo als in

ons Vaderland is. zyn Maleitse Taalkunde veel dienst doen
kon. Ook vertrok dit jaar D. Camper naDen 2. Augustus wierd D. Le Boucs
t Vaderland.door haare Edelheden hersteld, en na

Ceylon beroepen, daar hy den 2 Septem-
A. 1713.ber na toe vertrok.

Den 17. September verscheen hier D.

1713.In den beginne dezes jaars vertrokkenJacobus van der Vorm van Malacka, en

de Heeren van Schie, en Sel na hunneD. Slangenburg den 20 October van de

bescheide plaatzen, de eerste na Banda,DKust; ook zag men den4. December
en de laatste na TernateNicolaas van Schie per Arentsduin, en den

Den 3 January verzogt ik wel weer by Desschry5. dito D. Dominicus Sel per Arion, bei-
een Smeekschrift van dien tocht na Ter-vers ver-de van de Classis van Amsterdam, als Pre-

zocknate bevryd te zyn; maar myn verzoekdicanten verschynen.
hoe billyk en wel gegrond, had geen in-De cerste wierd den 29dito na Ban-

gang ter wereld by haar Edelheden: enda, en de tweede na Ternate beroepen,
de Kerkenraad (dat onbegrypelyk is) ge-gelyk zy in’t volgende jaar derwaarts ver
bruikte alle reedenen van beweging om mytrolcken zyn.
tot het aannemen van dien over te halen,Op dezen zelven dag hadden haar Edel¬
niettegenstaande ik hen by myn acte,heden ook besloten, dat ik na Ternate

door den Advocaat van D. E. Maatschap-vertrekken zou, niettegenstaande zy zeer
py geteekend , aanwees hier toe nietwel wisten, dat dit een openbaar en een

verpligt te zyn, weshalven het veel eertweede geweld was, my tegen de uit-
hen betaamd zou hebben myn recht voordrukkelyke last der Heeren 1ynen aange-

daan, en dat zy nietbevoegd waren, om te staan, by haar Edelheden; maar zy
dorsten zig (zoo ik geloove, alzo 't dogmy dit op te leggen; dog gelyk zy al

by myn komst A. 1706 getoond hadden niet geholpen zou hebben) om zulken ge
dien last der Heeren 17nen zeer weinig te ringe zaak niet bloot zetten, behalven
agten, dwingende myom op dien togt in dat 'er in die vergadering waren, die lie-

de Treyn van Java tegens den last dezer ver zagen, dat ik maar na ’t Vaderland
ging, dan dat ik bleef.Heeren te gaan, en gelyk zy toen al

niet anders zogten, dan dat ik maar we- Gelyk nu haar Edelheden by hun be-by vol-
der na ’t Vaderland zou keeren, alzoo sluit bleven, alzo ik meede, van liever hard om

na ’t Vaderland, dan naTernate, te wil-na ’t Va¬toonden zy nu weer , dat zy, om zig
derland teaan die Heeren, die zulken last aan my len gaan.
gaan

meede gaven, en ook aan my, die zy Ik had niet zo ras dit in de Vergade De Schry-
doch niet hadden konnen weg krygen, ring gezegt, ofdaags 'er aan wierdik door vergedag.
(ulzoo ik die onverduwelyke treinm-togt te den Advocaat Fiscaal voor den Raad van vaard.

gen haar gedagten aannam) te wreeken, Justitie gedagvaard, een zaak, waaro-
ver

1712.
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ver bevorens reeds breed genoeg gespro aan haar Edelheden moet gegeeven heb-

1712.1712. ken, en waar by getoond is, dat zyn ben, gelyk dit ook eenige tyd oorzaik
Edelheid van Riebeck gansch niet wel vas, dat zy my myne verlossing na 't
met my in dit stuk gehandeld, haar E Vaderland, al om my teplagen, zig aan

my onschuldige te wreeken, en om midelheden misseid, myn eenen brief, aan
Die hemtot dien togt na Ternate te dwingen, wehen geschreven , agter gehouden, en
zyn ver

daar door aan haar Edelheden, tegen zyn gerden, hoewel men my die een maan¬
onding tot

beter weten aan, een verkeerde gedagte of twee daar na, ziende, dat ik op een staan.

zedige wyze by myn weigering volhar-van my gegeeven had, op welk klaaren
den bleef, toestond, en den 11 Juli ver-onwedersprekelyk bewys van my, die
lof gaf, om na ’t Vaderland te vertrek-Raad ook gelyk wy getoond hebben) goed
ken, gelyk daar op myn reize derwaartsgevonden had, my volkomen vry en on-

Werd vr in’t einde van dat jaar gevolgd isschuldig te verklaren, en den Fiscaal ze D. van de
verklaar- Den 5 January besloten haar Edelhein zyne, als in myne kolten, te doemen. Vorm n.by eenpa¬ den omtrent D. Jacobus van der Vorm, de Kust.dic hem doorhaar Edelheden, en uit derigheit

dat hy, in plaats van na Amboina, daarvan stem-kas der E. Maatschappy, ook vergoec
inen. zyn, daar dit haar Edelheden zelf, en niet hy dienst doen kon, na de Kult van Co-

romandel, daar hem die taalniet ter wede E. Maatschappy, behoorden betaald te
hebben, alzoo dit maar een werk van de reld te pas quam, gaan zou, waaruit hie

weder te zien is een klaare blyk van hamrgroote drift van den Heer van Riebeek te
gen my, niet over eenig quaad van my te- Edelhedens wonderlyke verzending van

Predicanten na plaatzen, daar de taal,gen zyn Ed. bedreven, maar alleen uis
wraak tegen my over ’t beletten van den die zy geleerd hebben, niet gebruikt

druk van’t werk van zyn Zwager de Heer werd, en dierhalven van geen nuttigheic
Leydekker was, welke drift van zyn Edel¬ is; een daad, bequaam, om de lust van alle

heid de andre Heeren, nadat zy zo klaar ywerige Predicanten uit te blusschen. Hi

zien konden in dezen door zyn Ed: misseic vertrok derwaards in Mey, daar hy wei-
nig jaren gestaan heeft, zynde den 2 A-te zyn, niet blindeling moesten opge-
pril 1717 overledenvolgd, maar tegen de welke, gelykook

D. Slan-tegen myne ongegronde verzending te Den 15 dito vertrok D. Slangenburg va
genburggen den last der Heeren, zy zig behoor hier na’t Vaderland, en den 10 Februa-
na ’t V.den aangekant, myn recht voorgestaan, y verscheen hier D. Gellius Geldesma, die derland.

en aldus de E. Maatschappy van die on- in May ondertusschen nog een toge na Ja¬
redelyke onkosten bevryd te hebben: para en Java’s Oost-kust deed. Men

maar niemand van de Heeren had lust, hoorde in die zelve maand ook, dat D. D. Boter
om zig tegen dien scherpen Heer Gou- Boterkoper in Ternate overleden was koper o

verleden.verneur Generaal aan te kanten , keu Den 12 Mey wierd D. Abraham Fey
D. Feilinrende het beter, van my het grootste ge- lingius hier als vast Predicant in de Nede
gius be¬

weld van de wereld aan te doen, en d’ duitsche gemeinte beroepen. roepen
E. Maatschappy die onnodige onkosten Den 31 Juli verscheen hier D. God
die deeze Heer (om recht te spreeken, fridus 't Hoen Hoogendorp, per de Sam-
alleen behoorde betaald te hebben, maan son, van Hoorn

.Gelde
stil te laten betaalen, als om, met zig Den 23 Augustus vertrok D. Geldesmo

ma na

daar tegen aan te kanten, dien heer aan na Ceylon, om op Gale te leggen Ceylon

Deschryden hals te krygen. Een zaak waar van In’t begin van December ben ik na '
er na 71ik hier niets meer zeggen zal, om dat 'en Vaderland met 't Schip d’Engewormer

Vader¬elders breder van gesproken word vertrokken, verblyd zynde, dat ik eir land
Men kan wel denken, dat een vonni delyk uit het geweld van zulke onbillyk

ten mynen voordeele, by eenparigheid Overheden, die ik geen reden ter wee
van stemmen door den Rechter, zonder reld gegeeven had, geraaktben, tot nog
aanzien van die Perzonen, die de eerst toe niet konnende vergeten, dat de Hee-
van den Lande aldaar waren, en tot hun ren 1ynen zich hier aan nietmeer hebben

nadeel uitgesproken, een ongemeene spyt laten gelegen zyn.

NE-
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NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

Vervolg der zaaken van den Godsdienst op Java van de jaaren 1714. tot 1722. Magt
van den Praeses. Wyze van Kerkelyke Ordonnantien. Naamen der Predikanten
op Batavia aangeland. Naamen der Predikanten in de Nederduitse Gemeinte op Ba¬
tavia beroepen. Naamen der Predikanten in de Portugeese Gemeinte. Naamen der

Naamen derderde Portugeesche Predikanten , beroepen om Duitsch te prediken.
Maieitse Predikanten van Batavia. Naamen der Predikanten op ’t Eyland Onrust
beroepen. Naamen der Ouderlingen en Diakenen van Batavia. Naamen der Hee-
ren Politique Commissarissen van Batavia , Bedienden op Batavia, en hunne Kost-
gelden maandelyks.

Ook vertoonde zich hier als nieu aan-A. 1714. D. Hoyer
gekomen D. Petrus Nicolai, D. Antoniu

sterft.Hoyer verscheen hier uit Banda, deed eenN't begin van dit jaar vertrok D.
togt na Java ’s Oost-kust, en stierf kort't Hoen Hogendorp na Temate, en1714.
na zyn wederkomst in October hier.zyn hier verschenen de PredikantenDHoen

Hoogen- In dit jaar is D. Schrevelius ook naD. Antonius van Brummen , D. Jo¬ D. Schre-
dorp na Coetsjien gesonden.annes Boekenburg, D. Cornelius Schre- velius na
Ternate Ceecten.velius, ook quam in dat zelve jaar aan

A. 1717.de Caap de goede Hope D. Petrus van

Aken, als Fransch Predikant.D. van A¬
ken aan In dit jaar quam D. Goting van Coe¬
de Caap. 1717.tsjien , na dat hy A. 1716 verlost was,

en is op de reize na Batavia in de straatA. 1715.
Sunda, of omtrent Sumatra overleden,
en is D. Cantor Vischer, na dat hy on-D. Thornton was aan de eene zyde lam,

DVe¬dertusschen na de West-kust geweestop nieuw beroerd geworden.E.
scher nawas, derwaards gezonden, om D. Schre-D. van Brummen is verzonden na Am-1715.
Coetssen.D. Thorm velius te vervangen, die in May overlee-boina, D. Bockenberg na Banda, en zyn

ton lam, den was.verschenen D. Engelbertus Cornelius Ni-
en be¬ D. le Boucg verscheen hier ook van D. lenaber, D. Adolf van der Win, D. Adria-roerd.

Ceylon op zyn verzoek, zynde op Co- BoucqvanD. Nina nus Ens, D. Jeremias Pars, D. Joachim
ber hier lombo vervangen door D. Guilielmus Co-Ceylon.Petrus de Cluysenaar, en Johan Coenraad

nyn, van Gale daar beroepen; ook quamAlberts.
hier uit het Vaderland D. Jacobus RunetOok quam dit jaar voor Ceylon uit en

D. Renetgeweeze Predikant tot Roermond , D.op Colombo D. Jacobus de Jong. En
hier.Cornelius Verbis , D. Joannes Philippusvan Ternate zag men hier D. t Hoen Ho-

Wetzelius, D. Jacobus van Jever, en D.gendorp verschynen.
Petrus Cronenburg , welke laatste vanOol verscheen hier uyt Amboina D.
Hoorn gekomen, hier in de Nederduit-D. Parent en Groenswoud, die na ’t Va-
sche gemeinte, in D. Feylingius plaatsderland gingen ; gelyk ook D. Feylin-

Dvander in September, omtrent twee maandengius ook is D. van der Sluis schielyk
Sluisover¬ na zyn komst beroepen is.overleeden , en D. van Schie uit Banda
leden.

Den 15 November is hier ook D. vanhier op gezonden, die hier den 20 Juli
D. D. vanHolten, gelyk op Gale D. Geldesma over¬stierf.
Holten ,leden , en D. Thornton, dit jaar in Au-
en Gelde-

gustus door de Heeren 1ynen Emeritussma over¬
ledengemaakt, zullende nu maar 130 guldenA. 1716.
D. Thorn¬ter maand, dog geen buiten- voordeelen
ton, E-

meer trekken.Dit jaar vertrolken D. Ninaber en D. meritus.
1710. van der Win na Amboina, D. D. Ens en

D. D. Ni¬ A. 1718.naber en Pars na Banda , D. D. Alberts en Clui-
fenaar na Ternate, en D. ’t Hoen Hogen-van der

Win na In Februari vertrok D. Nicclai vandorp na Malacka.
1718.Amboina. hier na Banda, en D. Renet na Amboi-Uit Amboina verscheen hier ook D.

na.van Brummen; en uit ’t Vaderland de
In dit jaar verscheen hier uit ’t Vader-Predicant D. Jacobus Cantor Visscher van

land van Amsterdam D. D. Wybrandusde Classis van Schieland; en nu was het

Scevola, geweeze Predikant onder dederde jaar, dat Onrust en de Rheede niet
Classis van Sneek, in Vriesland, Mozesbediend wierd.

Hermanni,
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met Meinden , van Amsterdam , D. 1720.Hermanni, die in Scptember beide naar
u lmus Ligtenfoort , met het Schip1718. Ceylon gezonden zyn, gelyk D. D. ven
Leiden , die drie maanden na zyn ver-Brummen en van Jever nevens hen derwaart blyf alhiier overleden is ; ook D. D.

vertrokken. Philippus Capelle en Joannes Wetting;D. Jeremias Joannes Pars, A. 1717. D. Pasto-D. Pars en D. Pastorius is na Banda gezonden
uit Banda uit Barda ontboden , om ’t Portugees rius, D.

die in dit jaar, na dat hy 'er niet lang Thorn¬aan te leeren, verscheen nu hier ten dien ton en U.gewecst was, gestorven is : en D
cnde Croonen-Thornton was ook hier den 29 NovemOok quam den 7 Juni uit Amboina burgover-D. Brands ber overleden , als meede eenige andre

eden.uit Am¬ hier D. Arnoldus Brands.
die wy onder Ceylon zullen zien. Ook

ncunra D. Henricus Werntly verscheen hier me-
was D. Croonenbnrg den 20 maart hierde van Rotterdam, en D. Georgius Hen
gestorven. En D. Crul had in geen jaarricis Myleus in Nov. uit het Vaderland,
gepredikt.gelyk meede D. D. Antonius Pastorius,

en Guilielmus Hoogewaard in December A. 1721.
van Delft.

In dit jaar quamen ook uit D. D.
1721.In ’t begin van dit jaar vertrokken naAbrabamus Feilingius, en Lucas Hoo- D. D.Amboina D. D. Capele en Wenting.

gendorg , de eerste voor Zeeland aan Capelle
Ook zyn ten deelen in ’t verleeden

en Wen-deeze , en de laatste van de Classis van
D

ting naen ten deelen in dit jaar verschenen,Hoorn, aan geene zyde van de Caap Amboina.D. Joannes Guilielmus Marinus, Hesselu
overleden.

Wibranda, en Carolus Rochefort.
D'tHoenD. ’t Hoen Hoogendorp was hier in D.
Hoogen-Croonenburgs plaats beroepen, en nu reedsdorp be¬A 1719.

van Malacka gekomen. roepen.

D. Cra¬Na Banda was gezonden D. CramerDen 24 February wierd D. Pars in de
mer na1719. om den overleeden D. Pastorius te ver-D. Pars in Portugeesche gemeinte beroepen : en den Banda.

vangen.3 Maart beriepen haar Edelheden D.de Portu D. Crul , was nog zvak, en buiten
geese De staatBrands in D. van Holtens plaats, in de Ne-

staat om te konnen prediken, en D. vander Bata¬derduitse Gemeinte; dog by ’t openval-
Brands en der Vorm van de perssing nog niet ten vise broe-Hooger. len van een plaats in de Maleitse Kerk

vollen hersteld; dog de andere Broeders ders
waard in zou zyn Eerw: tot die gemeinte moeter

namen nog met veel neerstigheid hun-de Duitse overgaan.
genieente nen dienst hier waar, onder welke deOp dien zelven tyd is D. Werntley ook oude Heer op den Akker, schoon al in

(na op de West-kust op een tocht geweest
de 70 jaaren , tot veel verwonderingte zyn) na Macassar, D. Myleus na Ma¬
der Broederen , en tot vreugd vanlacka, (van waar de Heer Hoogendorp op
zyne gemeinte, geen van de min-Batavia beroepen was) en D. Hogerwaard
ste was.in plaats van D. Kiezenga (den 15Februa

Reder.Daar heeft men nu, als by een schets,ry overleden) in de Duitse gemeinte be¬
van ’t Or-het voornaamste , dat hier van den be-roepen, en D. le Boucg op Onrust ge- derscheyd

ginne af tot nu in ’t Kerkelyke is voor in ’t ver-plaatst.
gevallen , waar omtrent men na A. 171. handelenIn dit zelve jaar, quam hier weder uit

der zakenwel een groote verandering in de uitbrei’t Vaderland als Predicant D. Abrahamus
Pa Ao.D. Paren ding der stoffen ziet, om dat ik het vol¬Parent, die den 9 November overleder 1713.en D. gende alleen by brieven van Vrienden uitisCastelein Indien hebbe, die my juist nietalles, ge-Ook verschenen hier D. D. Joannes

overleden
lyk anders wel Kerkelyk geschied, mec-Castelyn , van Zeeland per Sandenburg
de konden deelen.die in Maart kort na zyn Komst stierf

Wat nu de Predikanten, jegenwoor-Getal deren Nicolaus Cramer, die in dit zelve jaar
dig hier dienst doende, aangaat, daar zyn Batavisenog een tocht na Timor deed.
er vyf in de Nederduitse, die in ’t laat-Predikar-Sen 31 May was ook overleden D.

teil.ste jaar waaren D. D. Hero Crul, Jan Bar-Coldedehorn, in wiens plaats haar Edelhe-
ton , Guielmus Hoogerwaard, Corneliu-den D. Brands uit de Duitsche Kerk de-DBrands
Verbis, en Godefridus 't Hoen Hoogendorp:-den overgaan , en in welke plaats zy in
Deeze vyf prediken Sondags viermaal,’t Nederduitsch weder D. Verbis berieDVerbis
Dingsdags avonds ten half zeven, enpen.
Donderdags morgens eens, en op Nieu-
wejaars dag alleen s’morgens.A. 1720.

Drie waaren ’er in de Portugeesche ge-
meinte , D. D. Jacobus op den Akker.1720. Van Macassar quam hier wettig DDvanden Christiaan Poleman, en Joannes JeremiasLambertus van den Bosch

Bosch van Pars. Deeze drie prediken Sondags drieIn dit jaar verscheenen hier uit hetMacassar.
maal, en Vrydags avonds eens. En nuVaderland , D. Aron Dias da Fronseca is
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is nu D. Fonseca, die ook Portugees predikt.
onlangs aangesteld, om den ouden Heer op
den Akker (die Anno 1724reeds 75 jaaren
was in zynen dienst, die zyn Eerw: nog
zelf waarnam, te ondersteunen.

In de Maleitse Kerk zyn D. D. Petrus

van der Vorm en Arnoldus Brands, die
s Sondags twecmaal prediken, en ook.

by gebrek van Buiten-Predikanten, ver-
pligt zyn de derde waar te neemen. En
haar Edelheden hadden ook D. Hartholt
nu reeds Maleits leerende, aan D. van der

Vorm toegevoegd op zyn verzoek
Ool hebbe ik omtrent de Portugeesche
en Maleitsche Taal nog deeze aanmerking
te maken, dat het (om voor te koomen,
dat de uitkomende Predikanten, zoveel

tyd in’t leeren deezer Taalen in Indien
niet mogten besteeden) een zeer nutte

zaak zyn zou, indien men goed vond in
Holland een Professor in deze beide Taa-

len aan te stellen ; ten einde de Predi-

canten, eer zy na Indiën vertrocken, in

beide die Taalen, als meede eenigzins in
de Arabische (alzoo hen die heel veel te

pas komen kan) reeds ervaren, en dus in

stuat mogten zyn, om ’er ten eersten dienst
in te doen.

Buiten deeze tien vaste Batavische Pre

dicanten, is ’er nog een Predicant op t
Eîland Onrust, D. le Boucg genaamt, die,
schoon hy daar woond, en Sondags (zoc
men zegt) eens predikt, egter hier mee-
de als een Lid in de vergadering zit, ge-
lyk ook de buiten-Predicanten, waar van

er gemeenelyk al eenige zyn, en die of
de Recde , of den dienst der zieke
Predicanten waarneemen.

Decze Vergadering zit gemeenelyk al-
le Maandagen ten twee uuren na den mid-

dag, om de Kerkelyke zaken te verhan-
delen.

De Nederduitse gemeinte is hier niet
zeer groot, zynde ’t grootste getal men-
schen, dat ik in de Stads Kerk by der
anderen gezien hebbe, nooit (myns we-
tens) boven de duizent, en ook wel min-

der sterk geweest, van welke de meeste
nog geen Leedemaaten zyn, hoewel ik
reloove dat 'er al een fraay getal Duytse,
dog een veel groter getal Portugeesche Le-
dematen is. Het getal der Leedt was A
1706 ontrent 4110.De dienst gaat hier zeer

ordentelyk en stil toe, en schoon de men-

chen hier reedelyk neerstig in de Kerk

komen, moet men egter bekennen, dat

er zeer weinig van deeze Batavische In-
gezetenen te vinden zyn, die met eenige
grond over de stucken van hunnen gods-
dienst zouden weeten te spreeken. Ook

is dit geen wonder, alzoo 'er nietsvreem-
der aldaar is, dan dat men iemand ooit of

ooit in eenig gezelschap, of elders, uit
Gods woordt tot stigting ’t een of ’t an-
der zou hooren voortbrengen ; altoos
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het staat my niet voor zulx ooit daar
gehoord of bygewoont te hebben, en zo
dit al iemand ondernemen wilde, hy zou

by velen een voorwerp van verwondering,
by andren van bespotting, en by de be¬
scheidensten voor een man, of Juffer, die
hunnel wereld niet wel verstonden, ge-
houden werden, hoewel de meeste ree-
den daar van niet anders, dan hunne groote
onkunde in die zaake, is, niettegenstaan-
de ’er ook verscheide Cathechizatien (te
weeten, Sondags ’snamiddags over den
verhandelden Sondag, en ’s Maandags ’s
morgens, in alle drie de gemeintens, en
nog eens Donderdags ’s namiddags ten
twee uuren in de Portugeesche) zyn,
buiten welke ’er Woensdags ’smiddags ten
twee uuren nog een voor de Mrs. in
de Portugesche Kerk is.

Schoon de Predicanten, die Portugees
of Maleits prediken, met het aanleeren
lezer taale meer moeite, dan de bloote

Nederduitsche Predicanten, hebben, en
ook veelen van hen in staat zyn om in twe

aalen dienst te doen, moet men echter

niet oordeelen, dat zy daarom, gelyk zy
wel verdienen , de meeste agting heb-

ben, ’t zy by de Heeren van de Hooge
Regeering, of ook by andren; want ’t is
er verre van daan, om dat de Nederduit-
sche in ’t gemein daar het meeste aan-
zien hebben, in alles voorgetrokken
worden, en dat men voor de andren als

een zoorte van kleinagting heeft, ’t geen
daar van daan komt, om dat de meeste
leeden die taalen niet verstaan, en zelden

in die Kerken komen, daar men die pre-
dikt. In tegendeel egter behoorde men

de taalkundigen veel meer aan te haalen,
om ze ook tot ’t aanleeren van andre ta-

len , te weten, de Chineesche, Javaansche
en meer andre, aan te moedigen ; dat
moogelyk daar door wel agter gebleeven
en nogtans een van de zaaken is
die ’t eerst en wel het meest behoorde be-

hertigd te werden; en daar nu niet eens
van gerept, ja nieteens aan gedagt werd

Schoon het getal der geenen, die in de
Kerk komen, in opzigt van de aanzie-

nelyke menigte der Ingezetenen, niet heel
groot is, moet men echter bekennen,dat de
liefde-gaven voor de Armen door den bank
al vry groot zyn; en ik weet gevallen
dat enkele Lieden, uit dankbaarheid aan
God, wegens genotene zegeningen ter
Zee, in eene reis in een papiertje zesgou-
de Coebans (doende ider hier z4 gi) in't
zakje gesteeken hebben, en, mag ik ze¬
ker Diaken, die nog leefd, gelooven,
dat 'er op eene reize eens twaalf honderd

Ryxdaalders by hem verzameld zyn, dat
zeekerlyk een buiten gemeene groote
gift is Deeze penningen werden by de
Diaconen niet alleen tot onderhoud der

on-gemeene Armen, maar zelf ook tot
der

Milde aal

moezen.
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dersteuning van vervallene fatzoenelykt
Huysgezinnen, dog zeer stil, gebruykt
die in dat zelve fatzoen, als bevooren
gehouden werden, treckende 10, 12,
en meer Ryksdaalderss’maands, en gaan-
le de Dogters zo kostelyk, als alle an-
dre van haar aanzien, gekleed; maar die
met zulk een Juffrouw komt te trouwen,
moet (zoo by niet in de voorbaat is, al 't
voorige, by haar genooten, voldoen en
betalen, dat ook de reden is , waarom

dat zeer stil gehouden werd : want an
ders zou niemand na zulke Juffers taa-
nHet is my meenigmaal zeer wonder-
yk voorgekomen, dat men by de Hee-
ren van de Hooge Regeering van Indien.

anderzins zoo net op het stuk, van geer
indren openbaaren godsdienst, dan alleen

den hervormden, toe te laaten, in voorige
tyden niet meer gelet heeft, om niemanc
ot een Lid van hun eigen vergadering,

dan die belydenis van dien Godsdiens
voor afgedaan had, aan te neemen. Want
het is zoo verre van daar geweest, dat mer
Papisten tot gemeene Raaden gehac
heeft

De Heer Emanuel Bornezee was daa

oor openbaar bekend, en daar zyn 'er
meer andren voor verdacht geweest, ik
ieb 'er ook gekend, die, schoon Remon-

stranten, dat men zeer wel wist, en daar
a openbaar bleek, zelfs Opperlandvooge
van Indien gemaakt zyn, zonderdat men

zig daar aan eens kreunde. Ook hebben
wy bevoorens van de Heer Brouwer al
aangemerkt, dat hy geen Lidmaat was
Van geen minder uitzicht was 't, dat men
de Heer Peterzom, Remonstrants zynde,
in Ternate, en in de voorige tyd de Heer
Prins, een Papist, op Macassar, tot
Landvoogden aangesteld heeft, op welke

zaaken voor al (myns bedunkens) naau
wer acht behoord gegeven te werden
alzoo het niet volgens de gronden der Re
geering, nog volgens de gewoonte var
ons Land is, behalven dat het ook een
weg tot veel veragtinge en stremming
van’t noodige in onzen godsdienst baant.
Ook is’t zeer waarschynelyk, dat die be¬

sluiten, van allerly doopgetuigen toe te
laten, om zulke Heeren, tot Doopva
ders verzogt zynde, nietlos voor ’t hoofi
te stooten, gesprooten, en zoo van tyd
tot tyd ingedrongen zyn, dat men van
eersten af aan behoorde tegen gegaan en
geweerd te hebben, met geen dienaren,
van een strydenden godsdienst, zoo hoog
op te vyzelen, en voort te helpen, alzo

er onder die van onzen godsdienst, als
men ze zoeken wil , genoeg te vinder
zyn, dog daar denkt men niet eens om
hoewel ’t het eerste behoorde te zyn, en
met de bequaamheid zamen gaan konde,

I ZAAKEN
in hoedanigen geval die van onzen gods- 1721.
lienst altyd behoorden voor te gaan

En wat bescherming dog heeft een
braaf Predikant van zulke Overheeden
want dat werden zy metter tyd, als men
het niet in tydts stuit,) die van een stry-
lende godsdienst zyn, te hoopen, behal-

ren dat zulke overheden en Landvoogden
m zulk een behandeling maar by zig zel-
ven lacchen, en zig in den tyd van hun
vermogen tegen die van onzen godsdienst
in tegen de gronden deszelfs, bedie-

nen

Ik geloove ook niet, dat men een voor-
beeld aanwyzen zal, dat , ’t zy Papis-
ten , ’t zy andren, ooit iemand van onzen
godsdienst als Leden van hunne Regee-
ring,en nog minder tot Hoofden van dien.

aangesteld hebben
a dat wy nu dit gansch heir van Ar-

beiders, van den beginne af aan tot nu toe,
in den oegst des Heeren in het Oosten
gezien, en wat by hen daar al verrigt is
beschouwd, en kortelyk aangehaald heb
ben , komen ons onder de zelve zeer wei-

nig Mannen voor, die zig, buiten het
remeen werk van hunne bediening, in 't
rediken, Catechizeeren, en 't bezoe- Werken

y Prediten der buiten-Kerken bestaande, tot het zijanter
verveerdigen van deeze en geene nutter ondemo-
verken ten dienst van Gods Kerk aldaar, men
en tot opheldering van de geringe kennis
ser Inlanders, begeven, of iets groots er
ongemeens ondernomen en uitgevoerd
rebben.

Zommige van deezen hebben zich tot
iet maken van Dictionaria en Woor-

denboekensdien ongemeenen verdrietigen
en moejelyken, maar in zig zelven zeer
nutten arbeid begeeven

De eersten, die dat deden, waren D. D

aspar Wiltens, Dankaarts, en Heurnins.
die dezelve al vroeg A. 1623 in 't Ma-
eits en Duits, en ook in’t Duits en Ma-
cits voor den dag bragten, waarby na-
derhand nog een ander Dictionarium in
t Duitsen Maleits, door D Gucynier ver-
veerdigd; en A. 1708 door D. van der
Vorm weder overzien en vermeerderd, ge-
coomen is: by welke nog een ander,
soor David Haaks in't Maleyts en La-
yn, en in't Latyn en Maleits zamenge-
teld, gevoegd kan werden; dog deeze
werken, die maar kleen en in quartc
zyn, konnen niet by het groot Lexicon
Malaico-Belgicum van D. Leydekker, dat
(zoo men my bericht heeft) in ettelyke
Folianten bestaat, ja zelf niet by een
groot Dictionarium in Folio , door my
gemaakt, vergeleken werden.

. Cat heeft ook een Cingaleesch en
Duits, en Duits en Cingaleesch Dictio-
narium gemaakt.

Eenige andere Broeders hebben ’t nut¬
ste geoordeeld, een Deel van Gods woord

in
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in deeze of geene taal over te zetten. hand in cen vry hooger Maleitse Taal,

D. Brouwerius, in Amboina , heeft dan de gemeene, ider op zich zelven over 1721.
De Schry-Genefis en ’t N. T. in’t laag Maleyts, te zetten, en de Heere heeft my de ge-
ver deD. Hoodenpyl heeft ’t zelve in’t hoog Ma- nade gedaan, van die beide te voleindi¬
eenige dieleyts vertaald,dog 't werk van D. Leydekker gen, gelyk ik dat laatste in’t midden vandit twee-

meest maar nageschreeven, ook verstond A. 1721 eerst heb ten einde gebrigt. maal ten

-inde ge¬hy de grondtaal niet. D. Cat opCeyl. heeft Ook is het ten uiterste te verwonde
bragtren, dat 'er door zoo veel mannen nietover Matt, en de Acta onder zyn opsigtdoor
heeft.

Cingalesche Tolken in die Taal laten over¬ veel meer verrigt, en dat ’er in gansch
Indien nog geen een Bybel in een Ooster-zetten,en D. Conyn heeft Matth,, Marc: en

sche Taal gedrukt te vinden is.Lucas in die taal overgezet. Ook heeft
Hier meede zullen wy het KerkelykeAlbert Reul A. 1631 Mattheus in 't Ma-

van Batavia, en de zaken van den Gods-leits, en de Heer van Hesel de Psalmen,
dienst van Java besluiten; dog daar byD. op denin die taal zelve overgezet.
nog de Lysten eerst van de Predicanten,Acker heeft de Psalmen in ’t Portugees
die uit het Vaderland op Batavia gekoo¬vertaald, en op rym gebragt, dat D.
men, en van hier na debuiten Comptoi-Rogerius A. 1643 meede begonnen had.
ren beroepen zyn, en daar na ook voe-D. van der Vorm heeft dit in 't Maleyts
gen, die in’t byzonder in deeze Stad,meede gedaan, hoewel ik niet regt weet 't
zy in de Nederduitsche, ’t zy inde Por-of zyn Eerw; dit ten einde gebragt heeft,
tugeesche, ’t zy in de Maleitse gemeinte,alzoo ik ’er maar 106 gezien heb.
of ook op ’t Eiland Onrust, vast beroe-De grootste ondernemers egter van
pen zyn, al het welke wy dan met eenzwaare Werken zyn, D. Ferreira , D.
Lyst van de Ouderlingen en Diakenen,Leydekker, en (het is met needrigheid,
der Politique Commissarissen, der uit-dat ik het zegge) ik geweest.

gekomene Proponenten, daar toe gevor-De eerste heeft allereerst het N. T.
dert , en eindelyk met de Batavischevertaald, en daar na een groot gedcelte
Kerk-ordre, en een Lyst van de Diaco-van ’t O. T. dog is, na dat tot het 21

nye-middelen, en der Bedienden op Ba-vers van’t a8 Cap van Ezechiel gekomen
tavia, met hunne Kost-gelden , zullenwas overleden, welk verder deel door
besluiten.D. D. Sas en op den Akker voleindigd is

Met een woord moet ik nog melden, Magt vanD. Leydekker heeft mede ondernomen

dat de Ordonnantien der Krankbezoe- de Praeses't O. en N. Testament in’t hoog Maleits
en wyzekers, waar by zy op deeze en geene sche-over te zetten, dog is, na dat tot Eph.
van Ker-pen bescheiden en geplaast werden, eerst6vers6 gekomen was, overleden,dat toen
kelyke

door de Praeses, en daar na doorden Di- Ordon-verderdoor D. van der Vormvoleindigd is.
recteur Generaal van den Handel van In-nantien.tO.Ik nu heb mede ondernomen

diën, geteekend werden.en N. T. zoo in de laage, als ook nader-

VSTL

Der Predicanten die uit het Vaderland op Jakatra, of Batavia gekoomen, en van daar na
deeze en geene buiten-Comptoiren beroepen zyn,buiten welke die geene, welke uit ’t Vaderland
naar Ceylon vertrokken zyn, onder dat Comptoir in 't byzonder opgebragt werden.

verzonden.Op Jakatra of Batavia.

A. 1615 na AmboinaCaspar Wiltens. A. 1615
1622 na ’t Vaderland.quam hier weer: 1621

1625 na Banda.is weer uitgekomen. 1625
1615 op Batavia beroepen.1615Jacob Hulsebos
1622 na Amboina, en verdronkvertrok.

’t gat inzeylende.
1618 na Amboina.1618Sebastianus Dankaarts.
1624 vast beroepen op Batav:1622quam hier weer
1623 na Amboina.1622Jacob Dubbeldryk.
1626 afgezet.1625quam weer hier.

1624 op Batavia beroepen.1624Justus Heurnius.
1632 na de Kust.vertrok van hier.

1633 na Amboina.1632quam weer hier.
1638 na ’t Vaderland.1638quam weer hier.
1625 na Amboina.1624Joannes du Praat.
1625 na Banda.1624Antonius Dirks.

1625 1625 na Ternate.Georgius Candidius-
1626komt weer hier 1629na Tayouan, of Formosa.

P 2 quam
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Op Jakatra of Batavia

quam weer hier

en bleef hier van

quam weer hier
Joannes Follinus

Wouter Melchiorszoon
Vitriarius.

quam weer hier.
Jacobus Tolenius.

Nicolaus Molinæus

quam weer hier

Joannes Cavelierius

Abrahamus de Roy.
Michael Clarebeek.
Robbertus Junius

quam weer hier.

quam weer hier.
David Gorissoon

Guilielmus Holtenus.

quam weer hier.
Gysbert Bastiaanssoon

quam weer hier.

Helmichius Helmichii
Henricus Bucherus-

Abrahamus Rogerius

quam weer hier.
Joannes Heemstede

quam van Banda hier
Florentius Middelhovius.
Jacobus Vertrecht.

quam hier
quam weer hier

Petrus Schotte.
quam weer hier.

Jonas Aartssoon.
quam hier

Samuel Carrelier

Antonius Verhagen.
Ahasuerus Hoogestein.
Marinus van den Houten.

quam weer hier.

Jan Janssoon Priserius-
quam hier uit Amboina.

Daniel Sonneveld.

quam weer hier.

Joannes Lindeborn.
Gerardus Leeuwius.

Joannes Lalius Schotanus.

quam weer hier.

NSCHE

1631

1632

1637

1625

1625
1632

1626

1626

1633

1627

1619

1629

1629

1641

1643
1629

1629

1634
1629

1631
1630

1631

1631

1642

1631
1637

1631

1632

1636

164
16

1633

1632

1638

1634
1634

1634
1634

3637

1634

1641

1633

1641

1626

1636

1636

1639

ZAAKEN
verzonden.

1632 op Batavia beroepen.
1633 weer na Tajonan.

1637 na ’t Vaderland.
162; na de Kust.

1626 na Amboina.
1632 na ’t Vaderland.

1626 overleden op Batavia.
1627 na de Kust.
1633 beroepen op Batavia
1629 zie niet waar hy vervar is
1629 op Batavia beroepen.
1629 na Banda

1633 op Batavia beroepen.
1629 na Tayouan
1641 na Tayouan

164; na ’t Vaderland.
vernemen niets meer van
hen

1629 na Banda.

1634 na ’t Vaderland
1634 na Bande.
1631 na Banda.

1631 na Amboina
waar deeze verzonden

zy, blykt niet.
1632 na de Kust van Cho-

romandel.

1642 op Batavia geplaatst.

1637 na Amboina

1637 na ’t Vaderland.

my blykt niet, waardie gepst is.
1633 na Amboina.
1637 n Banda.

1647 na Tayouan.

16 na Ternatc.

1634n. dit jaarlese niet van hen.
1633 na Ternate

1639 na ’t Vaderland.
1632 na Amboina.

1634 op Batavia beroepe.

1635 na Banda.
1636 na Tayouan.
1635 na Amboina.

1638 na ’t Vaderland
1635 na Banda.

1741 Krankbezoeke ge-
Va¬maakt, en na 't

derlaric gevon¬
den.

1636 na Amboina

1643 na Amboina en toen na

’t Vaderland

1636 na Tayouan.
1637 na Tayouan , na dat hy

na Amboina gewecst
WaS

1638 na een tocht na Goa,
na Tayouan.

1640 geschort in dienst, en ze-
dert leeze niet meer van
hem.

quam
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1638Theodorus Bootsman. 1641 voor een tyd op Ba¬
tavia geplaatst, en
1643 na ’t Vaderland
vertrokken.

Simon Stuylingius. 1639 wair geplaatstis,
blykt niet.

Jan Claassoon Bakus. 1639 1640 na Ternate.

qjuam hier weer. 1644 1645 na ’t Vaderland.
Jan Claass- on Bavus. 1639 1640 na Tayouan.
Marinus van den Houten. 1640 1643 na Banda.

Joannes Loosveld. 1640 1641 na Malacka.
quam weer hier. 1647 1648 overleden opBatav.

1630Jan Janssoon Brund. 1641 na Amboina.

quain hier wecr. 1641 1642 na Amboina.
quam hier wcer 1649 1650 na Amboina.

N. Mirkinius. 1641 in Tayouan Predi-
kant gemaakt.

Abraham Fierens. 1641 1648 berocpen op Batav,
Joannes Sterthemius. 1641 1643 na Gale op Ceylon.
arolus la Dossa. 1641 1642 na Choromandel.

quam hier weer 1644 1645 na ’t Vaderland.
Simon van Breen.

1642 1643 na Tayouan.
Antonius Hornhovius. 1642 1642 na Gale.
Antonius Hilarius. 1642 1642 na Malacka.

quain weer hier. 1644 1645 na Gale.
quam weer hier. 1629 1650 na ’t Vaderland.

Laurcns Persant. 1643 1644 overleden op Bat-
Joanmnes Happartius. 1643 1644 n4 Tayouan.
Daniel Morlinus. 1644 1644 na Choromandel.
Joannes a Breyl. 1644 1644 na Gale, en van

daar na de Kust.
quam weer hier. 1654 1654 na Malacka.
quam weer hier. 1668 1668 na ’t Vaderland.

Georgius Candidius. 1644 1644 vast Pred: op Batay-
Daniel Gravius. 1645 1647 na Tayouan.

quam weer hier,en is'er vast

beroepen. 1652 1654 na ’t Vaderland.
Izaak Scipio. 1645 1646 na Banda.

Joannes Pontanus. 1645 1646 na Amboina.

quam weer hier. 1651 1651 na’t Vaderland.
Hendrik Pontkasen. 164; in Banda Pred. gem.

en vertrok na Amb:
1646quam hier. 1647 na Amboina.
1646Guilielmus Pantherus. 1646 na Malacka.
1648quam weer hier. 1648 na Banda.

quam weer hier. 1652 1652 na Tayouan beroe-
pen, dat weigerd,
ging 1654 na 't
Vad. afgezet.

Nicolaus Ritzius. 1646 1647 na Banda.
Gerardus Veldhuizen. 1646 1647 na Banda.

1647.Joannes Cruif. 1648 beroepen op Bat-

en 1649na Tay-quam hier weer. 1662 1662 na Nagapatnam.
Daniel van Arkel. 1647 1647 na Ceylon.
Joannes Roman. 1647 1648 beroepen op Bat:
Balthasar Obie de Meter. 1647 1648 na Malacka.

quaim hier weer. 1655 1655 na ’t Vaderland.
Antonius Hambroek. 1647 1648 na Tayouan.

quam hier weer. 1661 1661 na Tayouan.
Samuel Tesschemaker. 1648 1648 beroepen op Bat.

P 3 Joan-
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1648Joannes Warmelo.

1656quam hier weer.

1648Henricus Bongaard.
1648Antonius Lenzius
1648Gysbertus Happartius
1652

quam weer hier
1646Arnold Lippius.
1648Joannes Colterus.
1649Henricus Hartong.
1653quam weer hier
1649Cornelius Porselius.
1629Antonius Stamperius.
1629Gualterus Bakker.

1649Cornelius Geesdorpius.
1650Remetus Ringius.
1650Rutger Tesschemaker.
1650Petrus Appeldoorn
1652quam weer hier.
1650Cornelius Lindius.
1651Joannes Lutgens
1651Franciscus Wyngaarden.
1660quam hier weer.
1651Daniel Brouwerius.
1654quam hier weer.
1656quam hier weer.
1658quam hier weer.
1651Philippus de Vries.
1651Guilielmus Brakel.

1652Joannes Bakker.

1652Dominicus Winsemius.
1652Tiberius Ravestein.
1653Fredericus Frontenius.

1653Jacobus Rogerius.
1655quam hier.

1653Abrahamus Dapper.
1654Robbertus van Sassen.

1654Abraham de Leonardis.

1654Petrus Kesselerus.
1655Marcus Masius.
1661quam weer hier
1664quam weer hier.
1675quam weer hier
1655Joannes Campius.
1655Petrus Mus

1655Hermannus Buschof

1657quam hier weer.
1655Philippus Baldeus.

1655Arnoldus  Winsem.
1655Petrus Ongena.
1655Jacobus Molanus.
1655Leonard Bonnius.
1658quam weer hier.
1656Josias Spiljardus.
1656Fredericus Abbema
1656Jacobus Ampzingius
1656Joannes de Leonardis.
1656

Joannes Burum
1658quam weer hier.

ZAAKEN.
verzonden.

1649 na Ternate , van waar
1656 in Amboina

1657 na Banda, en zie niet
waar hy verder bleef.

1648 na Ceylon.
1648 na Ceylon
1649 na Tayouan.

1653 na Tayouan.

1648 na Banda

overleden op de reis.
1659 na Amboina
1654 na ’t Vaderland.

1649 beroepen op Batavia.
1649 na Negumbo op Ceylon.
1650 na Malacka.

1650 na Banda.
1650 na Banda.

1651 na Tayouan.
165i na Amboina.

1654 na ’t Vaderland.
1652 op Batavia beroepen.
1651 na Tayouan.
1651 na Ceylon.
1661 na Ceylon.
1652 na Amboina

1655 na Banda
1657 na Amboina.
1658 na ’t Vaderland

1652 na Amboina.

1652 na Tayouan.

1653 na Tayouan , na een
tocht na Mauritius.

1652 na Ceylon.
op de Reys overleden.

1654na de Kust v. Chorom:

1653 na Amboina.
waar hy zedert bleef,
blykt niet.

1654 na Tayouan.
1654 na Tayouan.

1654 op Batavia beroepen.

1655 naCeil: en 1656 overl.

1655 na Tayouan
1662 na Banda

1666 na Coetsien.
1676 na Ceylon.
1655 na Tayouan.

1655 na Tayouan.
1655 na Tayouan.

Batavia.1658 beroepen op
1656 na Ceylon.
1655 na Tayouan.
1656 na Amboina

1656 na Banda.
1656 na Malacka.

1658 beroepen op Batav:

1656 na Banda.

1656 na Amboina.

1656 na Tayouan.
1656 na Tayouan.
1657 na Amboina.

1659 na Amboina,en van

daar na Ternate.
Theo-
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1656 na Malacka, na ee-1656Theodorus Zas.

nige togten na Goa-
quam hier weer 1674 beroepen op Batav.1673

Joannes Ferreira a d’Almeida. 1656 na Ceylon.1656

quam weer hier 1663 beroepen op Batav:166

1657 na Tayouan.Guilielmus Vinderus. 1656

1657Bernhardus  Brougbron. 1658 na Amboina.

1661 na Banda.komt weer hier. 1660

komt weer hier. 1662 leeze nietmeer van1662

hem.

Cornelius Jansonius 1660 na Amboina.1655

1660 beroepen op Bat:Nicolaus Heussenius. 1660

Ludovicus Boogaard. 1660 na Ceylon.1660

Gerardus Holkenburg 1660 na Ceylon.1660

ornelius Walrand. 1661 C266
na Amboina.Francois Caron. 166151661

Joannes Nathanael Donker. 1661 na Ceylon.1661

quam weer hier. afgezet in 't zelve1664
aar.

Joannes de Moor. 1661 1662 na Banda.
Joannes Swaardius. 1661 1662 na Amboina en

van daar na Ter-
nate.

Cornelius Caletus. 1661 Schynd op Batav.1662

overleden.
Godesridus Akendam. 1662 na Amboina , en1661

van daar na Tern:
N. Pelius. 1661 1661 op de reze overl.
Antonius Scherius. 1662 1662 na Ceylon.
Gosuinus Slipperius. 1662. 1662 na Ceylon.
Petrus Sibelius. 1667. 1663 na Banda.
Henricus Wallius. 1662 1663 na Coetsjien.
Nathanael de Pape. 1663 1664 na de Kust, na

een togt na Chi-

na met de Heer
Bort,

quam weer hier. bleefzedert hier,1680

om na de West-

kust &amp;c. te gaan.
Balthasar Obie de Meter. 1663 1663 na Coetsjien.
Petrus Casier 1664 1664 na Banda.

Jacobus Maxwel. 1664 1664 na Ceylon.
quam weer hier. 1668 1670na Malacka, en

van daar na de
Kuit.

quam weer hier. 1677 1678 op Batavia overleden
na een togt nade

Westkust.
Simon de Buk. 1664 na Amboina1664

quam weer hier. 1668 1669 na Amboina.
Cornelius Keizers kind 1664 1664 na Kelang.

quam weer hier. 1669 1670 na Timor.

Bartholomeus Heynen 1664 1664 na Ceylon.

quam weer hier 1676 1679 na ’t Vaderl.
Guilielmus de Bitter. 1666 1667 na Banda.
Joannes de Voogd. 1667 1667 na Ceyon
Jacobus Burenius. 1667 1667 cacCen.

quam hier weer. 1676 1677 na Ternate.
Servatius Clavius. 1667 1667 na Ceylon.

quam weer hier. 1679 1679 beroepen op Bata¬
via.

Cornelius Pays. 1667 1668 na Amboina.
quam weer hier. 1670 1670 beroepen op Bata-

vie.
Theo-
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Theophilus Brelius. 1668
Jacobus Schec. 1668

Jacobus Montanus 1668

Jacobus Corf. 1668

Gerardus Sem 1668

Jacobus Rhynsdyk. 1668

quam weer hier- 1673

1668Arnoldus Oorschot
1668Carolus Manteau.

167¬quam weer hier.
168¬quam weer hier.
1668Albertus Struys.
1671quam weer hier
16769quam weer hier.

Petrus Berghuisen. 1665

1669Daniel Brouwerius.

166 59Isaacus Huisman.
1669Guilielmus Wasschenberg
1669Hubertus de Jager.
1669Cornelius Rouwenius
1669Petrus Wytens.

Laurens Hemling.
1675quam hier

Herman van Beek. 1671

1671Augustyn Thornton.

Fredericus Gueynier. 1671

Hubertus Leydekker 1671

1683quam weer hier.

Hermanus Tolnerus. 1672

1672Franciscus Dionysius
Noach Gerardi 1672

1673Gualteris Peregrinus
Petrus Durant. 1673

1675Alexander Carpius
quam hier 1679

quam weer hier 1684

Adrianus de Voogd. 1674

Rudolphus Varik. 1674

Andreas Eldercampius. 1674
David de Ferny. 1674

1675Lucas Bosch ab Os.

quam hier. 1682
Melchior Leydekker 1675

Joannes Cascarius komt al voor 1675

1677quam op Batavia
Joannes Bartholomeus ab Englisch 1675

Jacobus van Belle. 1675
1676Rudolphus Meerland
1676Kornelius de Leeuw.
167 99quam hier

quam hier. 1689
1676Jacobus Vosmaar

1683quam hier.

ZAAKEN,HE
verzonden.

1668 beroepen op Batavia.

1608 na Ceylon.
1669 na Amboina.

1668 na Ceylon.

1669 na Malak:., na een togt na Tim:
1669 na Banda.

1675 na Timor.

1668 of’t jaar daar aan overl: op Bat.
1668 na Banda.

1680 na Banda, na een togt op Java,
1687 na ’t Vaderland.

1669 na Ternate
1672 na Amboina.

afgezet.
1670 na Macassar.

1672 op Batavia in de Maleytsche
gemeinte, en toen na Tern.

1670 na Amboina

1670 beroepen op Batavia.
1670 na Amboina.

1670 na Amboina-

1670 beroepen op Batavia.
1669 na Ceylon
1675 of’t jaar ’er aan na Ceylon.
1672 na Macassar.

1672 beroepen tot Batavia,en

op Onrust en Rheede
meede tot 1674, en toen

van de Rheede ontslagen.
1671 beroepen op Batavia.
1672 na Malacka

1683 na ’t Vaderland

1673 op Onrust geplaatst
1680 na ’t Vaderland.

1673 na Ternate

1672

na Amboina.1673.

1673

1675 in Banda Predik: gemaakt.
1681 na Amboina.
1687 na Timor.

1674 na ’t Vaderland of overle-

den, alzoo niet meer van
hem leeze

1674 na Malacka

1675 na Amboina.

1675 na Ceylon.

1675 na Malacka, en Ceylon
en van daar na de Kust.

1682 na ’t Vaderland

1678 beroepen op Batavia, na een
togt na Java

na Coetsjien vertrokken.
1678 overl, of na ’t Vaderl.
1676na Amboina.
1676 1

1676 na Coetsjien.
1677 na Amboina

1680 na Ternate

1689 na ’t Vaderland.

1677 na Amboina.
Visitator, der1684 Buitenpos¬-r

ten, en 1687 beroepen op
Batavia.

Bern-
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1677 na Malacca.1677Bernhardus Koop a Groen.
1688 beroepen op Batavia.1687quam hier. 1677 in Amboina Predil-ant gemaakt,

Zacharias Kaheing.
en verzoden na Ternate , van

waar weer in Amboina quam.
1678 na Banda.1677Henricus van der Linden.
1679 na Ceylon.1678Henricus Stumphius.
1680 na Ceylon.1680quam hier.
1678 in Amboina Predikant gemaakt,Kornelius van der Sluis.

en na Ternate gezonden, en van
daar na Amboina.

1690 beroepen op Baravia, vertrok na1690quam hier.
’t Vaderland in Jan 1697.

1679 na Ceylon.1679Jacobus op den Akker.
1687 al opBatavia van Ceylon.quam hier.
1681 na Banda.1680Jacobus du Bois.
1681.1680carolus Vonk.
168, na Amboina.1680Isaac Hellenius.

1681 na Ceylon.1681oannes Costerus.
1686 na ’t Vaderland.1666quam hier.
1682 na Amboina, van daar na Ternate.1681Mattheus Hek.
1689 na ’t Vaderland.1688quam hier.

1681 na Malacka.1681Bartholomeus Grouwels.
1682 beroepen op Batavia.1681Joannes de Voogd.
1682 na Amboina.Rombertus de Vos. 1682
1682 na Banda.1682Gysbertus Brakel.
1682 na Malacka.1682Cyprianus Sibenius.
1683 na Nagapatnam.1683Joannes Ruitcrus.
1686 in Jan na ’t Vaderl: buiten dienst.quain hier. 1685
1684 na Amboina.1683Henricus Schoonebeck.
1683 na Ceylon.Henricus van Lare. 1683
1683 beroepen op Batavia, ter ordre1683Bartholomeus Heynen.

der Heeren 17nen.
1684 na Amboina.1683Petrus Dix.
1685 (na Ceylon.1685Feico Weylsma.

na Ceylon, en van daar na de168531685Adrianus Backer.
Kust, of Pallea Catta.

1688 beroepen op Batavia.1667quam hier.
1685 beroepen na Amboina, dat wei-1685Petrus Dathenus.

gerd , vertrok na ’t Vaderland
buiten dienst.

1686 na Amboina.1685Francois Valentyn.
1694 na ’t Vaderland.1694quam hier weer.
1686 na de West-kust,1686 om ’er te leggFlorentius van den Berg
1691 na’t Vaderland.1691quam hier weer.
1687 na Amboina.1687Cornelius van Brussel.
1688 na Ternate.1667Gellius Cammigz.
1700 na Banda.1700quam hier weer.
1688 beroepen op Batavia.1667Gerard Lauwerman.

1688 na Banda.1667Fredericus Gobius.
1691 na Banda.1699quam weer hier.
1693 en is op Batavia overleden.1693quam wecr hier.
1689 na Amboina1688Petrus van der Vorm.
1696 beroepen op Batavia uit Amboina.

1692quam weer hier.
1688 1689 na Banda.Thomas Simey.

1692 na Ceylon.1692quain hier wecr.
170i na Amboina.1700quaim weer hier.
1690 na Ternate.1669Joannes van den Andel.

76L9 1689 na Malacka, Ceyl:, en Coetsjjen.Philippus Goting.
1716 en stierf ontrent de West-kust.quam hier van Coetsjien.

1601 na Amboina, en Ternate.1689Nicolaus Hodenpyl.
169 1694 na Amboina.quam weer hier.
698 1699 na Amboina.juam weer hier.
1689Antonius Clement. 1689 na de Kust, op Nagapatnam.

Er-
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1690 1690 na Banda.Ernestus de Witte.
1693 na Macassar.quam weer hier 1693

1694 na Amboina.Andreas Lambertus Loderus. 1690
quam weer hier. 1694 na Banda.1692

quam weer hier. 1696 na Banda, dat weigerd, bleefze-1695
dert buiten dienst, en wierd Stads-
drulcker A. 1701.
overleden op de reize, tusschenN. Hardenberg. 1690

de Caap, en het Vaderland.

overleden 1690 op de reize tus-Joannes Coetsius. 1690

schen de Caap en Batavin.
Nicolaas Creyvanger. 1691 1691 na Macassar.

1693quam weer hier 1694 na ’t Vaderland.
1692 na Ternate.Petrus Jacobus Costerus. 1691
1694 na ’t Vaderland.quam hier. 1693

Henrik Willem Gordon. 1691 na Amboina.1691

komt hier uit Banda. 1697 na ’t Vaderland.1693
Joannes de Graaf. 1691 na Banda.1691

Guilielmus van Wyngaarden. 1691 op Batavia beroepen.1692

Gerardus Hakkoma. op Ceylon.

quam hier 1699 1699 na ’t Vaderland.
Augustyn Thornton. 1691 1691 op Batavia beroepen.
Theodorus Hilarius. 1691 1691 bleef op Batavia, daar hy als een

buiten-Predik ant stierf A. 1696
Joannes Stampioen. 1691 1692 na Amboina, Ternate en Banda

quam hier. 1703 1704 na Malacka.
quam weer hier. 1709 1709 na ’t Vaderland.

Abrahamus Feilingius. 1692 1692 na Amboina, en Banda.
quam hier 1699 na Ternate.1698

quam hier. 1704 1709 op Oniust, en 1713 op Eatavia
beroepen.

Joannes Molinaeus. 1692 op de uitreize overleden.
Philippus de Vriest. 1692 na Ceylon.1692

quam hier. 1699 1700 na Ceylon.
Joannes van Lodenstyn. 1692 dit jaar overleden.
Hermannus Koldedchorn. 1692 1693 na Amboina.

quam hier. 1702 1705 op Batavia beroepen
Regnerus Croonenburg. 1692 1692 na Ceylon.
Gerard van Aken. 1693 1693 na Ternate.
Petrus Bierman. 1693 1693 na Amboina.

quam hier. 1702 1702 na ’t Vaderland.
Joannes Balk. 1693 1694 op Batavia overleden.
Wynand Flavius Ooms vanW yn-

gaarden. 1695 op Batavia overleden.1693
Christiaanus Fredericus Nucella 169461693

na Amboina.Cornelius Coetcrier. 16941693
Jacobus Rousse. 1693 1696 op Batavia beroepen.
Leonard Terwold. 1693 na ’t Vaderland.1693

Ludovicus de Mey. 1696 na Amboina.1694
Gerardus Hey. 1695 1696 na Macassar.

quam hier. 1697 1698 na Macassar.

1703quam weer hier 1705 op Batavia beroepen tot 3deP’ortu-
geese Predikant.

1695Gajus André. 1696 op Onrust gelegt tot 1703, ver-
trok Jan: 1704 na ’t Vaderland.

Hercules van Loon- 1696 1696 na ’t Vaderland.

Joannes Kiezinga. 1695. 1696 beroepen op Batavia.
Christiaan Poleman 1696 1701 na Amboina.

1711quam hier. 1711 beroepen op Batavia.
Hero Crul. 1697 1699 beroepen op Batavia.

1698Gosuimus Hupperts. 1699 na Coetsjien.
1706quam hier. 1710 na Ternate.

Arnold Voltelen. 1698 op de Reize overleden.

1699Joannes Bartou. 1700 na Malacka.

1700 nog op Ceylon.Joannes Roman
quam
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1700 1700 na ’t Vaderlandquam hier.

1701 na Amboina.1700Dirk Maartens.

1709 1709 na ’t Vaderlandquam hier.
1700 1701 na Ternate, en Amboina.Arnoldus Brands.
1718 1719 op Batavia beroepen, eerst in dequam hier.

Duitse, en toen in de Maleytsche
gemeinte.

1702 na Ceylon.1700Francois van den Sande-
1700Petrus Noot. 1701 na Ternate, en Banda.

1701 1702 na Amboina.Abrahamus Parent.

1715quam hier. 1715 na’t Vaderland.
1701Godeftidus van Holten. 1702 op Batavia beroepen.

1702 na Ceylon.1701Arnold Swem.

Antonius Hoyer. 1702 na Banda.1701

1716quam hier en stierf toen.

Jacobus van der Vorm. 1702 1703 na Amboina.

1708quam hier weer. 1708 na Malacka.
quam hier weer. 1712 1713 na Nagapatnam

Abrahamus Witzonius. 1702 1702 na Amboina.

1702Florentius Camper. 1702 op Batavia beroepen
Cornelius van der Sluys. 1702. 1705 op Onrust gelegt tot 1709 dat in

de Port. Kerk gebruikt wierd, om
Duitsch te prediken.

1702Joannes Marens. 1705 op Batavia beroepen.
Guilielmus Spandau. 1702 1704 na Amboina

Izaak Hoogland 1702 1703 na Macassar.

1703Guilielmus van Wely. 1704 na Ternate.

Engelbertus Franciscus le Boucq
703 1706 na de Caap.

quam weer hier. L79 1712 na Ceylon.
1717quam weer hier. 1719 op Onrust gelegt.

Nicolaus Groenewoud. 1704 1706 na Nagapatnam, na een togt nade
West-kust, en na Jara.

1708quam weer hier. 1709 na de Kust weer.

quam weer hier. 1710 1712 na Amboina.
quam weer hier. 1715 1715 na ’t Vaderland.

Francois Valentyn. 1706 1707 na Amboina, na een Trein-tocht

na Java gedaan te hebben A. 1706.
quam weer hier 1712 1713 na’t Vaderland.

Eduard Georgius Slangenburg
1710 na de Kust.1709

quam weer hier. 1712 1713 in Jan: na ’t Vaderland.
Joannes Bruyning. 1711 1711 na Ceylon.
Gysbertus van Krimpen. 1711. 1712 in’t begin overl. in de straat Sunda.
Jacobus van Helsdingen. 1711 1712 overleden op Batavia.
Carolus Georgius Serunus. 1711 1712 na Banda, en Amboina.
Lambertus van den Bosch. 1711 17i2 na Macassar.

quam hier weer. 1722 na de West-kust.1720

Jacobus van Spyk. 1712 na Malacka171.
Nicolaus van Schie. 1712 1713 na Banda.

quam hier. 1714 1714 op Batavia overleden.
Dominicus Sel. 1712 1713 na Ternate
Gellius Geldesmai 171. 1713 na Ceylon.
Godefridus 't Hoen Hoogendorp.

1712 1714 na Ternate.
1715quam weer hier. 1710 na Malacka.

quam weer hier 1720 1720 op Batavia beroepen.
Antonius van Brummen. 1715 na Amboina.1714

quam weer hier. 1716 1718 na Ceylon
Joannes Bockenberg. 1715 na Banda.1714

1764Cornelius Schrevelius 1716 na Coetsjien.
Engelbertus Cornelius Ninaber

171631715
na Amboina.Adolf van der Win. 17161715

CI Adriaan
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Adriaan Ens.
1715 17165 na Panda.Joannes Jeremias Pars. 17.5 17160

quam hier. 1718 1719 op Batavia beroepen.
Johan Coenraad Alberts.

1715 716 na Ternate.Joachim Petrus
1715Cluysenaar. 1716(

Jacobus Cantor Visser 1716 1717 na Coetsjien.
Petrus Nicolai. 1716 1718 na Banda.
acobus Renet. 1717 1718 na Amboina.

1717Cornelius Verbis. 1719 op Batavia beroepen.
Joannes Philippus 1717.

Wetzelius.
1718 na Ceylon.

Jacobus van Jever. 1717 1718 na Ceylon.
Petrus Croonenburg. 1717 1717 op Batavia beroepen.
Abrahamus Feilingius. 1718 1718 op de reize ontrent de Kaap over-

leden.
Wybrand Scævola 1718 17185 na CeylonMozes Hermanni. 1718 1718Werntly.Georgius Henricus 1718 1719 na Macassar.
Henricus Myleus. 1718 1719 na Malackz.
Antonius Pastorius. 1718 1720 na Banda.
Guiliclmus Hoogerwaard. 1718 1719 op Batavia beroepen.
Joannes Casteleyn. 1719 1719 op Batavia overleden.
Lucas Hoogendorp. 1718 1718 op de reize overleden tusschen de

Caap en Batavia.
Abrahamus Parent. 1719 1719 overleden op Batavia.
Nicolaus Cramer. 1719 1721 na Banda
Aaron Dias da Fonseca. 1720 1722 nog buiten beroep op Batavia.
Guilielmus Lichtenfoord. 1720 1720 op Batavia overleden.
Philippus Capelle.

1720 1721 beide na Amboina.oannes Wentink.

oannes Guilielmus Marinus. 1720 1721 beide na Ceylon.
Wesselius Wibranda. 17203 1722 overleden op Batavia.

1721Carolus Rochefort.
Joannes Henricus Heydegers. 1721 1722 op Batavia beroepen.
Petrus van Aken. 1722 buyten vaste bediening.
Abraham Snouk van Cleef. 1722 1723 na Macassar.
Paulus Taats. 1722 1722 na Amboina.
Joan Henric Molt. 1722 1722 na Ternate.
Petrus Kalden. 1721)

1722 na Ceylon.soan Bernard Noordbeek. 7223
Joannes Hartholt. 1722 buyten vaste bediening.
Franciscus Hartog. 1722

1722 na Banda.Barthold Philip Moller. 1722.
Walterus Nicolai. 1722 1723 na Amboina.
N. Stumphius. 1722 1722 is met de Standvastigheid in de Ta-

fel-baay aan de Caap met zyn Vrouw
verongelukt door een stoim uit den
n. W.Petrus Paulus van Breen.

1722 buiten vaste bediening.
Arent Johan van der Tyd. 1723
Joannes Thomas Werntly. 1723
Georgius Scholter. 1723

LYST
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Der Predicanten, die op Batavia in de Nederduytsche gemeinte beroepen zyn, of daar vast
gestaan hebben.

Adriaan Hulsebos. A.1619 totA. 1622 dat na Amboina vertrok.
Sebastiaan Dankaarts, 1624 1634 dat overleden is
Justus Heurnius. 1624 1633 vertrok na Amboina.
Abrahamus de Roy 3de 1629 1633 na ’t Vaderland.

dee
Georgius Candidius de ade 1632 1633 na Tayouan.

Nicolaus Molinaeus. 1633 1639 na Ceylon.
Samuel Carrelier. 1634 1641 na ’t Vaderland.
Georgius Candidius. 1637 1637 na’t Vaderland.
Justus Heurnius. 1638 1638 na ’t Vaderland.

Abrahamus Rogerius. 1642 1647 na ’t Vaderland.
Georgius Candidius. 1647 overleden.1644

Daniel Gravius. 1645 1647 na Tayonan.
Abrahamus Fierens. 1648 1650 na ’t Vaderland.
Joannes Cruyf. 1648 1649 na Tayouan.
Joannes Roman. 1648 1658 overleden.

1648Samuel Tesschemaker, 1658 overleden.
Cornelius Porselius. 1649 1651 overleden.
Daniel Gravins. 1651 1654 na ’t Vaderland.
Cornelius Lindius. 1652 1683 ontslagen van zyn dienst, 1686 o¬

verleden.
Abrahamus de Leonardis. 1654 1668 na ’t Vaderland.

5de.Hermannus Buschof, de Pred:

1658 1674 overleden.
1658Leonardus Bonnius. 1659 overleden.

Nicolaus Heussenius. 1660 1670 overleden.

Theophilus Brelius. 1668 1678 overleden.

1670Guilielmus Wasschenberg 1670 overleden.
1670Cornclius Pays. 1670 overleden.
1670Petrus Wytens. 1686 overleden.

Theodorus Zas. 1704 overleden.1674

1678Melchior Leydecker. 1701 overleden.
1679Servatius Clavius. 1691 overleden.

Joannes de Voogd. 1682 1687 na ’t Vaderland.
Bartholomeus Heynen. 1683 1686 overleden.
Bernhardus Coop a Groen. 1688 1706 overleden, zynde 1 2 2 jaaren E-

meritus geweest.
Adrianus Backer. 1688 1697 na’t Vaderland.

Wyngaarden.Guiliclmus van 1691 1696 afgezet.
Jacobus Rousse. 1696 1698 overleden.

Joannes Kizenga 1696 1719 overleden.
Hero Crul. 1699 1722 overleden in April.
Godefridus van Holten. 1702 1717 overleden.

Florentius Camper. 1702 1712 na’t Vaderland.
1705Joannes Marens. 1709 na ’t Vaderland.

Joannes Bartou. 1709 1722 overleden in Mey of Juni.
1713Abrahamus Feylingius. 1715 na ’t Vaderland.
1717Petrus Croonenburg. 1720 overleden.

Arnoldus Brands, in Maart.
1719 1719 die Maleyts Predik. wierd in May.

Cornelius Verbis. 1719
Guilielmus Hoogerwaard. 1719
Goderridus 't Hoen Hoogendorp.

1720

Joan-3
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Joannes Henricus Heydegers. 1722
Adolf van der Win. 1722

LYST.

Der Predicanten, die op Batavia de Portugeesche gemeinte bedient, en in die Taal ge¬
predikt hebben.

tot A. 1639 na Ceylon.1633A.Nicolaus Molinæus.
1661 overleden.1642Cornelius Seenen als Prop.

1663 1689 Emeritus, en 1691 overleden.Joan Ferreira a d’Almeida.
1673 1689 overleden.Augustinus Thornton.

1686 overleden.1683Bartholomeus Heynen.

1687 1683 in de Duitsche gemeinte beroepen.Bernhardus Coop a Groen.
1688 1724 nog in’t leven.Jacobus op den Akker.
1688 1688 overleden.Gerard Lauwerman.
69. 1690 overleden.Cyprianus Sibenius.
1691Guilielmus van Wyngaarden. 1696 afgezet, predikte half in ’t Nederd.

Augustinus Thornton, de jonge.
1691 1717 Emeritus, overleden 1720.
1711.Christiaan Poleman.

1723 nog in’t leven.
17195Joannes Jeremias Pars.

Buiten de twee vaste Portugeesche Predicanten zyn deeze navolgende nog tot derde Predican-
ten verkoren, om voor eerst Nederduitsch te prediken, en Portugeesch te leeren.

Gerardus Hey. 1705 1707 overleden.

Joannes Bartou. 1707 1709 in de Nederduitsche gemeinte be¬
roepen.

Cornelius van der Sluis. 1709 1715overleden, dog tot geen l’ortugeesch
te leeren verpligt.

Joannes Jeremias Pars. 1718 1719 beroepen in de Portugeesche ge-
meinte.

LYST

Der Predicanten in de Maleytsche gemeinte van Batavia.

1621Prop. A.Jacob Dubbeldryk. A. 1623 na Amboina.
1622Predik.

Sebastiaan Dankaarts. 1624 1634 overleden.
Justus Heurnius. 1624 1633 na Amboina.

Samuel Carrelier. 1634 1641 na’t Vaderland.
Justus Heurnius. 1638 1638 na ’t Vaderland.
Joannes Roman. 1648 1658 overleden.

Dan Brouwerius als een behulp. 1669 1672 na Ternate.
1670als Prop

Fredericus Gueynier. 1682 na ’t Vaderland.
167 1alsPred.

Cornelius Pays. 1670 1679 overleden.

Melchior Leydecker. 1678 1682 maar als een behulp, en ’t maar le¬
zende, alzo nooit gepredikt heeft.

Iaacus Hellenius. 1682 1687 overleden.

Jacobus Vosmaar. 1687 1689 overleden.
Cet.
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1696 na ’t Vaderland.1690Cornelius van der Sluys.

1698 1724 nog in’t leven.Petrus van der Vorm.
1714 overleden.1705Hermannus Coldedehorn.

1719inMay. 1723 nog in’t leven.Arnoldus Brands.

LYST

Der Predikanten die vast op ’t Eyland Onrust beroepen zyn.

A. 1671 totA. 1673 vast Portugeesch Predikant wierd.Augustinus Thornton.
Naamen 1680 na ’t Vaderland.1673Hermannus Tolnerus.
der Pre- 1703 gelicht, vertrok na’t Vaderl. 1704.1696Gajus André.
dikanten

1709 in de Portug. gemeinte geplaatst.1705op't Ey-Cornelius van der Sluys.

1713 op Batavia in de Nederduitschege-land On-Abrahamus Feilingius. 1709
rust be¬ meinte beroepen.
roepen. Engelbertus Franciscus le Boucq.

1724 nog in’t leven.1719

Verder is dit Eyland door de Buyten-Predikanten, of ook wel door de Batavische Neder¬
duitse Prédikanten, nu en dan, en voor al het bedienen van 't Avondmaal daar, waar-
genoomen.

Predikanten buiten vast beroep zich op Batavia onthoudende. A. 172; in Juni.

A. 1723 op Batav.Engelbertus Cornelius Ninaber.
uit Amboina. gekomen, om D.1715

Leyd: Byb. te over¬van Macassar.Georgius Henricus Werndly. 1717

zien
Aaron Dias da Fonseca. 1720

Lambertus van den Bosch. 1711
Joannes Hartholt. 1722

Petrus Pauluszoon van Breen. 1722

Arent Johan van der Tyd. 1723

Joannes Thomas Werntly. 1723

Georgius Scholter. 1723

Naamen der Heeren politycqueCommissarissen van wegen de Hooge Regering in Kerkenraadt
van Batavia, gezeten hehbende.

A. 1624 tot A. 1627Jacques Specx.Naamen ,
der poli-Arent Gardenys. 1632

1631ticque Jacob van Vosselen.
Commis¬ 1636 1638Artus Gysels.
saris-

1632Adriaan van der Burg. 1636sen van

Cornelis van der Lyn. 16421638Batavia.
Justus Schouten. 1642 1644

Simon van Alphen. 16501644

1651Johan Cunæus. 1650

Gerrit Demmer. 1651 1652

Carel Hartzinck. 1653 1653

1663Dirk Janssoon Steur. 1653
Pieter van Hoorn. 1664
Antoni Paviljoen. 1678

1678 1690Willem van Outhoorn.

1690Joan van Hoorn. 1691

1709Dirk de Haas. 1691

1704Jacob van Dam. 170
1707Herman de Wilde. 1704
1710Abraham Douglas. 1707

Pieter de Vos. 17101709

Cornelis Chastelein. 1710 1714
Cornelis Hasselaar. 1722

LYST
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LYST

Van de Ouderlingen en Diaconen.

Diaconen.Ouderlingen.

1621. 4. February.1621. I. January gezeten. Jonas Aartssoon van Wymer.Wynand Raaf-
Willem Laurenssoon van Otterendorp.Gomarus van Staan.

1622. 10. January.1621. 12. December.
Thys Cornelissoon Vleyshouwer.Jonas Aartssoon van Wymer.

Elias Rappon.

6. September.1622.

Vleyshouwer.Thys Cornelissoon
1623.

Michiel Seroyen.

1624.
Pieter Vlak.

1625
Jan van Hasel.

1626.
Nicolaas Parondelli.

1627.
Izaak Havart.

1630.1630.
Antoni Heerten.Cornelis Theunissoon Durent,
Daniel BucquoyJacob de Hand
Cornelis van der Lyst.Mr. Andries Duroeus.

Antoni Gibson.

1631.
Izaak Havart.

Martyn Vink.

1623. in October.28. October.1632.

Cornelis Theunissoon Drent, by vertrek Christiaan Dillaarts.
Jurriaan Coerten.van Havart en Vink.
Jochem Rits.David de Poleman.
Dirk Kok.

Daniel Hudde.

1633.1633.
Joachim Pieterssoon.Michiel van Tril.
Herman Claassoon.Izaak Havart.

Daniel de Bucquoy. Den 8. December.

16. November. 1634.16. November. 1634.
Henrik Gramman.Maarten Vink.
Joachim Rits.(gaan af, 1635.Dirk Kok.

Mr. Andries Dungeus.

1635.
Izaak Havart.
Daniel de Bucquoy. (gaan af 1636. Mr.
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Diaconen.Ouderlingen.

1636. 3. January.1636. 3. January
Henrik Gramman.Mr. Andries Duræus.

Joachim KitsMaarten Vogel, Capiteyn.
Hubert van den Brock.David de Solemne, dito.
Jacob Knyf.

8. December. in de plaats van Gramman. Kits en Knyf
gekoorenin Duræus en Solemne’s plaats gekooren

Dirk de Kok.
Laurens Put.Izaak Havart.

Jacques la Sale.Joachim Rits, overleden den 23 Juli 1637

1637. 163727. Juli.
Daniel de Bucquoy- L. Put, den 26. January ontslagen.
Andries Duræus. Justus Lampen.

Matthys Denys.

1638. 4. Jannary. 1638. January.4.
Laurens Pieterssoon Heynen , in VogelsVan den Broek, Put, en la Sale, gingen

plaats. af, en gekoren
Henrik Gramman.
Christiaan de Gaver.

Reynier Coolzaad.

1639. 1639.3. January. 3. January.
Adriaan Lysveld. Koert Claassoon.

Gramman ging den 6 Juni af.
1640. 16. January.1640.

Laurens Pieterssoon Heyen. bleven Lampen, de Gaver, en Coolzaat, gingen5
nogAndries Duraeus. af, en gekooren.

Dirk Steur.Havart was overleden , en in zyn plaats
Dirk Kok.Jan de Meer.
Evert Wouterssoon

1641. 21. Ianuary.1641. 21. January
In Coert’s plaats, gekorenin Duræeus, Heyen, en Lysvelds plaats

gekooren Arnold de Vlaming.
Andries Duræus, bleef.

Jan lanssoon Quesenoy.
Vincent Romeyn.

1646. Ianuary.1646. Ianuary.
N. de Roy.Andries Duræus.

Matthys du Chesne.Mr. N. Oles.
Izaak Minne.

1647. 14. Ianuary.1647. 14. lanuary.
Jan Fecment, bleef in dienst nog.lan Cornelissoon

zyn gebleven.
Izaak MinneKoert Claassoon. gingen af, en gekoren
loannes BeksHuybert van den Broek.
N. van Herken.

lohan Borgers, Capitein.

13. May.
Salomo Goosens.

1649. Ianuary.1648. January.
Ian Ferment bleer-Duræins, S pleven.
En in de plaats van du Chesne, en Borgers,Koert.

gekooren.in de plaats van Jan van Nes gekooren
Henrik Man, Lieutenant

Abel Tasman, Bevelhebber. Wynand Catersveld.
den 13. Iuli stierf Capitein Man, testan-

gen door Frederik Miering.
IV. DEEL. AbelR
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Ouderlingen. Diaconen.

1642. 22. November. 1649. 4. January.
Pieter Hackius.Abel Tasman afgaande, is gekooren
lacobus Conyn.Dirk Steur.

Nicolaas Oldenuliet.
Frederik Miering-ging den 15. Maart af,

den 2. Augusti gekooren
Joannes Dankaarts, Opper-Koopman.
Sal: Goosens, den 22. November overle-

leden, en Hackius ontslagen, en ge-
kooren den 29. November

Izaak Minne.
Ioannes Beks.

lurriaan Vredenburg

1651.1651. 9. lanuary. 9. Iannary.
Wynand van Catersveld, Conyn, Olden-Koert Claassoon, overleden.

vliet, MinneDuræus en Buyke Buykes afgaande, zyn die na ’t Vaderland

ging) Jurriaangekooren Vredenburg gingen
af, en zyn gekoorenWouter Seroven

Nicolaas OldenvlietPieter Hackius.
Jan van Hoesum.lacob Conyn.
Nicolaas Warnier.

Damas van der Myl

lan Dirkssoon Cling.

81652. January.1652. 8. January.
In Oldenvliet en BeksIn de plaats van Steur, Hackius, en den plaats gekooren

Ysbrand van Haastregt.Baillu (die na een jaar ontslagen is, gek:
Alexander Heynen.Andries Duræus.

Wynand van Catersveld.

1654.12. Ianuary.20. lanuary.1653.
Seroyen en Conyn afgaende, zyn gekoo- Warnier van Hoesum, Kling, en van

ren der Myl afgaande, zyn gekooren
Klaas Houmans.Gabriel Happart, vertrok den 4. Augustus
Elias Pfort.na lapan.

Philip Heylman- Abraham Lorraine.

in Happarts plaats den 11. Aug: gekooren
Cornelis van Es.

1654. 12. lanuary.1654. 12. January.
Duræus, bleef het; en Jan Bak.

Damas van der Myl.Nicolaas Oldenvliet.

Philip Heylman-

11. January.1655.1655. II. January.
Pfort, en Eduard Ooms afgaande, zynver-de zelve.

kooren,

Leonard van Sorgen.
Gerard Reuf.

Claas Houmans bleven het nog.
N. Lorraine.

1656. 20. lanuary.1656. 20. lanuary.
Houman, van der Myl, Lorraine, en BaltHeylman, en van Es afgaande, zyn verk.

afgaande, zyn gekoorenWynand van Catersveld.
lan van HoesumIan Ferment.
Frans Salomonssoon PayscAndries Duræus, den 24 April.
lan Springer.Kornelis van Heyningen, den 9. gek:

luni Opperkoopman. N. Roothals.

1657. 1657.
Van Sorgen, Reufen van Hoesum afgaan-Oldenvliet en Katersveld afgaande,

de, zyn gekooren,gekoren-
Louis
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Ouderlingen. Diaconen.

Louis Izaakszoon Baffart. Eduard Ooms.
Alexander Heynen. Andries Boogaard.

Christoffel Wingurla-
1658. 1658.

Ferment, en van Heyningen afgaande, In de plaats van Springer, Roothals, en
zyn gekoren. Ooms (die met de vloot vertrok) gek.

Nicolaas Oldenvliet. Nicolaas Houman.
Matthys du Chesne. Capltein. Pieter van Berthem.

Jacob Gruis.
1659. 19 Januari. 1659.

Heinen en Baffart gingen af, en zyn ge- Wingurla, Boogaard, en Houman gin-
koren.

gen af, en zyn gekoren.
Jan van Hoesum. Pieter Elmers.
Nicolaas Houman. Thys Pieterszoon.

Nicolaas Verbeek.
1660. 26 Januari. 1660. 26 Januari.

Dezelve. In de plaats van Gruis, Thys Pietersz.
Jacob Bremer, en Pieter van Berthem,

gekoren-

Joan Wezenhagen.
Elias Pfort.
Jan Abrahamszoon.

Matthys Ockerman.
1661. 17 Januari. 1661. 17 lan.

¬Du Chesne, van Hoesum, Adriaan Groe¬ Abraham Valk, Elmers, en Henrik Ver-
nestein, afgaande, zyn gekoren- beck afgaande, zyn gekoren,

lacob Bremer. Willem van Outhoorn.
lan Springer. Thomas de Liefde.

lacob Gruis. Herman van den Hove.
1662. 16. Jan. 1662. 16 Ian.

In de plaats van Houman en Springer In de plaats van den overleden Pfort, We-
gekoren, zenhagen, en Ockerman, zyn gekoren,

Andries Boogaard. Pieter Cnol.

Jan van Hoesum. Andries Schellingwouw.
Isaac Soolmans.

1663. 15 Jan. 1663. 15 Jan.
In de plaats van Bremer en Gruis ge- In de plaats van de Liefde, Outhoorn, en

koren. van den Hove, gekoren,
Nicolaas Houman. Pieter Paauw.
Mr. Pieter van Berthem. Cornelis Mol.

Pieter Cok.
1664. 1664.

In de plaats van Boogaard, en van Hoe- In de plaats van Cnol, Schellingwouw,
sum gekoren, en Soolmans, gekoren,

Henrik Wynandszoon. Jan Hartman.
Matthys Ockerman. Gerard Vreeland.

Maarten Claaszoon.
1664. 19 Jan. 1665. 19 lan.

In de plaats van Houman, en van Ben- In de plaats van Paeuw, Cok, Mol, en den
them, gekoren, overleden Hartman, gekoren,

Jacob Bremer. lacob van Dam.
Willem van Outhoorn. Henrik Schenkenberg.

Simon Simonszoon.

lan de Koning.
1666, ii lan. 1666, ii lan.

In de plaats van Wynandszoon, en Oc¬ In de plaats van Vreeland, en Maarten
kermans, gekoren, Claaszoon, gekoren,

Timon Sloot, Majoor. Paulus lanszoon Hitse.
Barent Hobben. Luder Brommer.

1667. 3 lan. 1667. 3 lan.
In de plaats van Outhoorn, en Bremer, In de plaats van van Dam, Schenkenberg,

gekoren, Koning, en Simonszoon, gekoren,
lacob van Dam. lacob Versoolen.

Nicolaas Houman. Gillis van Breen-

R 2 1668.
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Jan van Muiden.
Jacques de Bollan.

1668. 9Jan. 1668.9 Jan.

In de plaats van Sloot, en Hobben, In de plaats van Brommer, en Hitse, ge-ge-
koren. koren,

Henrik Wynandszoon. Jan Souri.

Simon Simonszoon. Picter Collé.
1669. 21 Jan. en 4 Febr. 1669. 21 Jan. 4 Febr.

Andries Cleyer.Willem van Outhoorn.

Joannes Camphuis.Isaac Soolmans.

Nicolaas Baukes.Barent Hobben.
Antoni Weyts.

Willem Pedel.

Joannes Dinkels.
1676. 20 Jan.1670. 20 Jan.

Wynands. In de plaats van Souri, en Collé, geko-In de plaats van Schenkenberg
ren,en Simonszoon, gekoren,

Herman Terville.Jacob Bremer.
Gysbert David Strandwyk.Cornelis van Quaalberg.

Cornelis Mol.
Jan.1671. 121671. 12 Jan.

E¬In de plaats van Kleyer Camphuis, Bau-In de plaats van Outhoorn, Soolmans,
Dinkels, gekoren,kes, Weyts, Pedelen Hobben, gekoren,

zes andre, en nog twee meer, te wetenWillem Vermaire.

Erancois van der Lee. Ger vander Meer.Gerard Vreeland.
Albert Breving. Abraham Struis.Simon Simonszoon.

Cornelis Martini.Dionys Kelk.
Hicron Molkman.Louis de Keyzer.
Jan.1672.II1672. II Jan.

In de plaats van vander LecIn de plaats van Bremer, Quaalberg, en Terville,
en Strandwyk, gekoren,Mol, gekoren,

Wybrand Dubbeldekop.Christiaan Poleman.
Govert Cracou.Henrik ter Horst.

Bartel Claaszoon.Isaac Soolmans.

Ook vertrok Wil. Vermeer den 22 Aug.
1673. Jan.9 Jan. 1673. )

Keizer, van derIn de plaats van Vreeland, Vermaire, In de plaats van Breving
Struis, Kelk, enen Simonszoon, verkoren, Meer, Molkman,

Abraham Ardes. Martini, gekoren,
Frederik Muller. Jacob Overtwater.Robbert de Vicq-
Albert Bop. Warnar Lurelius.Daniel Six.

Abraham Wys. Vincent Vette.Herman Clenk van Odesse.

Cornelis Mol. Lubbert Indyk.
1674. 15 Jan. 1674. 15 Jan.

In de plaats van Poleman, ter Horst, en In de plaats van Dubbeldekop, Cracou,
Soolmans, gekoren, en Claaszoon, gekoren,

Wybrand Dubbeldekop. Jacques de Bucquoy.
Laurens Cruiskerken.Barent Hobben.

Gysbert David Strandwyk. Jacob Overduin.
1675.1675. 14 Jan. 14 Jan.

de ViccArdes denIn de plaats van In de plaats van Capitein Muller, Overt-
overleden Six, Klenk, en Mol, ge- water, Bop, Lurelius, Wys, Vette.

en Indyk, gekoren,koren.

Adriaan Nieuland Matth Lugtenburg.Jacob Snickers.

Mr.Ad.StrykersbergNicolaas Baukes. Guilliam Dunlopes.
Abraham Pittavin. Bartel Claaszoon.Mr. Warnar Lurelius.
Cornelis Martini.Adriaan van Becom.

Dionys Kelk.1676. 13 Jan. 1676. 13 Jan.
Hobben, In de plaats van Bucquoy, Kruiskerken,In de plaats van Dubbeldekop

en Overduyn, gekoren,en Strandwyk, gekoren,
Jacques de Bucquoy. lan Heylman.

Pieter van Leeuwen.Jacob van Dam.

Lubbert Indyk.Herman Clenk van Odesse.
1677.
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Diakenen.Ouderlingen.

1677. i1 lan1677. iI lan.
In de plaats van Lugtenburg, Dunlopes,In de plaats van Nieuwland , Baukes,

Lurelius, van Becom, en Kelk, ge- Snickersvertrok., Strykersberg, Claas-
zoon, Martini overl. en Pittavin, verk.koren

Adriaan van Lier Nicolaas Muller.Martinus Caesar.
Willem ten Rhyne. Ger van der Meer.Laurens Pit.

David Dispontyn. Ad. van Hosten.lan Coning.
Pieter Mortier.Isaac Soolmans

Bartel Claaszoon.
1678. II lan1678. II lan.

In de plaats van Heilman, van Lier, vanIn de plaats van Bucquoy, van Dam,
Leeuwen, en Incyk, gekoren-Klenk, gekoren

Henrik Kriek. Pieter van Hoorn.Nicolaas Baukes.

Francois Gade. Gerard CoxAdriam van Bekom.

Dionys Kelk.
1679.9lan.1679. 9lan

Dienaars.Uit de Dienaars der Maatschappy.E

In de plaats vanWeytsAntonAndries Cleyer. In de plaats van
Muller, Willem tenPietei VerdierCornelis van der Duin- Casar. Laur. Pit

Rhyne , van derde longe, Bau- Mr. Ch. QuickelenburgWillem ten Rhyne Meer, Pieter van
Dirk Muller.Mr. N. Dibbe kes, Coning. den Hoorn.

Borgers.Uit de Borgers
lan Poveret In de plaats van Dis-HermanClenk van
Pieter deOdesse Cok.In de plaats van Sool- pontyn, van Hos-
Guilliam Dunloper.lan Souri. ten, Mortierman, Claaszoon
Dog den 13 fuli nogGabriel Nacke. In de plaats van

Gelmer Vosburg Henrik Krieke en
Danicl Braams Weyts, toen overl.

1680. 15 lan. 15 lan1680

Dienaars.Dienaars
Ab. van Riebeek.Gerard Vreeland : In de plaats van van der In de plaats van Krie-

5Duin, Willem ten Rhyne Daniel Braams.Gelmer Vosburg
ke, Verdier, Weyts.

Louis de Keizer
BorgersBorgers.

lan Lambersz. Radder.Bartel Claasz. Ad van Becom en Kelk. Coks, en Gade.
Ian HerculesDav. Dispontyn

1681.lan. 13lan.1681. 12.
Dirk de Haas.Andries CleyerIorefas Vos Dirk Muller.

in de plaat
In de

Gelmer Vosburg. Her Buschof-DanV. d. Bolk
van

Ch Quickelb
plaats

Vry-Borgers Vry-BorgersAd StrykersbergAlb Breving van

Michiel Dibbee. Johan Lutgens Pieter de CocqFrancois Tak. in de
Pieter Mortier. plaats lan Poveret.Borgers.

Paul. Dusseldorp.Herman Klenk. van ) Wil Dunlopes.Ad. van Becom. In de

plaats lan Souri.Dionys Kelk.

van Gabriel Nacke.Ad van Hosten.
1682. 8 Ian.Jan1682. 8

In de plaats van Vreeland, Bartel Claas- In de plaats van Abrah van Riebeek, Louis
zoon, en Dispontyn , zyn verko¬ de Keyser, Daniel Braams, de Radder,

en Hercules, zyn gekoorenren.
Uit de Dienaars. Uit de BorgersCornelis van der Duin.

soannes Besselmanlan Souri. Cornelis Zuidhof.
Michiel Baaldetszoon Radder. Pieter de Ruiter-Ian Lambreg
Wybrand Uylkens

16831683. iI lan. IIlan.
In van den In de plaats van dede plaats van forefas Vos, Haas, Buschof, uit

Bolk, Breving. de dienaars gekoren,Tak, van Becom, Kelk
en van Hoften Cornelis Lindiuszyngekoren
Uit de Dienaars. Albert Lambergen.Uit de Borgers.

En in de plaat.Abrah van Riebeck Dirk de Haas van Lutgens, Mortier,
Dusseldorp,Louis de Keyser. Bartel Claaszoon en de Ruiter, uit de Bor¬

Michiel Dibbec- gers gekoren,Tan Hercules.

lan de VlamingHermanKlenk.
Carel Crab.

Mr. Ian Munster.

Mr. Andries Blokland. R3 1684.
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Diakenen.Ouderlingen.

1684. 10 Jan.1684. 10 lan.
In de plaats van Besselman, Baalde, Uyl-In de plaats van van der Duin, Souri,

kens, en Lambergen, zyn gekoren,en de Radder, zyn gekoren,
Joannes Keyts.sohan Besselman.
Dirk Comans.Adriaan van Becom.
Cornelis van Outhoorn.Pieter Verwer.
Constantyn Nobel.

1685. 15 Jan.1685. 15 Jan.
In de plaats van Lindius, en Keyts, zynInde plaats van van Riebeck, Klenk, Kei¬

gekoren,zer, Besselman, en Dibbe zyn gekoren,
Uit de Dienaars.Uit de Dienaars.

Wouter Valkenier.Andries Cleyer.
Christiaan Jonk.Izaac Hochepied.
En in de plaats van Jan de Vlaming, Crap,Jacob Snickers.

Munster, en Blokland, zyn gekoren,Christiaan Quickelenburg.
Uit de Borgers.Jacob van Dam.

Abraham Hofstal.En in de plaats van de Haas, Claaszoon,
Henrik Labey.en Hercules, zyn gekoren-
Maarten van Ingen.Uit de Borgers.
Thomas Pedel.Dionys Kelk.
Ook was Cornelis van Outhoorn ontsla-Nicolaas Muller.

gen, en in zyn plaats gekoren,Jan de Vlaming.
Remier Fuist.

1686. 14 Jan.1686. 14 Jan.
In de plaats van Comans, Nobel, en Haa-In de plaats Verwer, Klever, en van Be-

ke, zyn gekoren,com, zyn gekoren,
Abraham Quevellerius.an Lambregtszoon Radder.
Cornelis van Hamme.Pieter van den Hoorn.
Lucas Pieraard.Cornelis Lindius.

1687. 13 Jan.1687.13 Jan.
In de plaats van Valkenier, Jonk, Fuist,Snickers,In de plaats van Hochepied ,

Hofstal, Labey, van Ingen, en Pedel,Quickelenburg, van den Hoorn, Jacob
gekoren-van Dam, Kelk, Muller, en de Vla-

Pieter Mortier.ming, zyn gekoren,
Dirk Thomaszoon.Bartel Claaszoon.
Izaak Dinkels.Jan Souri.

Adriaan van Becom-Andries Cleyer.
Adriaan van Laren.Dirk de Haas.
lacob de Vos.Jan Hercules.
lan Mandeville.acob Lobs.
lan Franszoon de Vries.Jacob Couper.

Pieter de Cocq.

Wybrand Uylkens.
1688. 8 Jan. 1688. 8Ian.

In de plaats van Quevellerius, van Hamme,In de plaats van Couper, Lindius, en de
en de Borgers Pieraard, en Mortier,gek.Radder, zyn gekoren,

Toannes de Hartog.Jeremias Coesaart.
Henrik Dykman.Joachim Neustad.
Lambert Hemsing.Adriaan van Becom.
Godard Verdion.

1689. 10lan.1689. 10lan.
In de plaats van Thomaszoon, Dinkels,In de plaats van Cleyer, Lobs, Nieu-

van Laren, de Hartog, en van de Bor-stad, Uylkens, en de Borgers Claaf-
gers, Mandeville, de Vries, en de Vos,zoon, Souri, Hercules, en de Cocq,
zyn gekoren,zyn gekoren,

Uit de Dienaars.lacob van Dam.
Constantyn Nobel.Dionys Kelk.
Christiaan lonk.lan Lambregtszoon Radder.
lacob Pedel.Christiaan Guickelenburg.
Zacharias Coenraads.Wouter Valkenier.

Uit de Borgers.Dirk Thomaszoon.
Abraham Hofstal.Francois Gade.

Matthys de Vlaming.Ca6C246.
Hessel Pikkart.

1690.
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Diakenen.Ouderlingen.

1690. 9 Jan. 1690. 9 lan
Becom,In de plaats van Coesaart, van In de plaats van Dykman. Hemsing, en

Verdion, zyn gekoren,en Nieustad, zyn gekoren,
Balthasar Coyett.Joannes Duivelaar.

Nicolaas du Gaudis  Bois.Henrik Labey.
Henrik Meyer.Wouter Valkenier.

1691. 15 lan. 1691. 15 lan.
In de plaats van van Dam, Quickelen In de plaats van Nobel, lonk, Pedel,

burg, Thomaszoon, Kelk, Radder, Coenraads, Hofstal, Vlaming, en Pik-
Gade, en Crab, zyn gekoren, kart, zyn gekoren,

Bartel Claaszoon. Toannes de Vries.
lan Mandeville.Cornelis van der Duin.

Ian Hercules. Pieter du Clasel

Ryklof Pit.Wybrand Uylkens
Andries Blokland. Bernard Lanoy-
Henrik Dykman. lan Wusthof-

Lambert Hemsing. Jan Sermis.
14 lan.1692. 1692. 14 Ian.

In de plaats van Duivelaar, Baalde, van der In de plaats van Coyert, du Clasel, du Bois,
Duin, en Labey, zyn gekoren, en Meyer, zyn gekoren,

Andries Cleyer. Lucas Pieraart.

Herman Egbertszoon. Picter Godschalk.
Constantyn Nobel. saques du Prce.
Matthys de Vlaming. Lambert Dudde.

1693. 12 lan 1693. 12 lan.
In de plaats van UylkensDykman, In de plaats van Pit, Lanoy, Wusthof,

Claaszoon, Hercules, Bsokland, en Godschalk, de Vries, Mandeville, en
Hemsing, zyn gekoren, Sermis, zyn gekoren,

Christiaan Quickelenburg Arnoldus de Carpentier.
Dirk Thomaszoon. Hicronymus Slot.
lan Lambregtzoon Radder lan Torant.

Govard Verdion. foannes van den Engel.
Hessel Pickart. Daniel Roemer.
Gerard Danc. Alexander Henrikszoon.

lan van der Burg.
1694. II lan. 1694. II Ian.

In de plaats van Cleyer, Egbertszoon, In de plaats van Pieraard, du Pree, en
Nobel, en Vlaming, zyn gekoren, Dudde, zyn gekoren,

Michiel Baalde. Arnold Muykens.
Dirk Comans. Henrik Meyer.

Bernard Lanoy. Philip van Cloon.
lan Mandevil

Dog den 6 Sept. bevelen haar Edelheden En den 6 September bevelen haar E-
twee andre voor Comans en Baalde te delheden ook een ander voor Torant
kiczen. te kiezen.

1695. 10 lan. 1695. 10 lan
In de plaats van Radder, Quickelenburg, In de plaats van Carpentier, Slot, To-

Thomaszoon, Baalde, Dane , Ver- rant, van den Engel, Roemer, Hen-
dion, Pickart, en Comans, zyn ge rikszoon, en van den Burg, zyn ge-
koren. koren

Bartel Claaszoon lan Sermis
Wybrand Uylkens Gerard Alstorfius.

Andries Blokland Andries Poleman.

Cormelis Chasteleyn. Christoffel Lurelius.
Cornelis van Hamme. Willem van der Leli.
Lucas Picraart. Philip van Heden.
laques du Prce. Otto Croese.
Lambert Dudde

1696. 9 lan 1696. 9lan.
In de plaats van Lanoy, en Mandeville, In de plaats van Muikens,van Heden, Mei-

zyn gekoren, er, en van Cloon, zyn gekoren,Christiaan lonk. Diderik van Groenesteyn.
Matthys de Vlaming. Philip David van Ucchelen.

Philip Daniel Vedder.

1697.
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Ouderlingen. Diakenen.

lacob Lucaszoon.
1697. 15 lan. 1697. 15 lan.

In de plaats van Uylkens, Chastelein, van Lurelius,3In de plaats van Alstorfius
Hamme, Pieraard, Claaszoon, Blok- Poleman, envan der Leli, Sermis,
land, de Vlaming, du Pree, en Dudde, Croese, zyn gekoren
zyn gekoren, Pieter Godschalk.

lacob van Dam. loannes van luchem.
Christiaan Quickelenburg lan ten Rhyne.

Cornelis van Outhoorn- Alexander Henrikszoon
loannes Wagensveld. Gillis Maillé.

Godard Verdion. Henrik lonk.

Hessel Pikkard.

lan Munster.
Henrik Meyer.

Philip van Cloon- 1698. 13 lan.1698. 13 lan
In de plaats van Groenestein, van Uche-In de plaats van Christiaan lonk, is ge

len, Godschalk, Vedder, en Lucaf-koren,
zoon, zyn gekoren,Willem Cuffeler.

Mattheus Schenkenberg.
Hieronymus van Dilsen.
Dirk Wilree.

Arnold Deldym.
Antoni Banning.
Dog alzoo Schenkenberg vertrok nevens

Wilree, en van Juchem stierf, zyn
gekoren-

Francois le Blancq, Jan van Riebeck, en
Christoffel van Voorst

1699. 12 lan.1699. 12 Jan.
Inde plaats van ten Rayne, Henriks-Inde plaats van van Dam, van Outhoorn

zoon, Maillé, en lonk, zyn geko-Wagensveld, Verdion, Pickard, Mei-
renjer, en van Cloon, zyn gekoren,

Gerbrand van der Laan.Jacob Pedel.
Thomas Pedel.Christoffel Lurelius.
Willem Valentyn.Jacob van Almonde.
Abiaham de DeckerAndries Blokland.

Jaques du Pree.

Lambert Dudde.

Jacob Lucaszoon.
1700. II Ian.1700. Jan.10

In de plaats van Dilsen, Deldym, en Ban-In de plaats van Quickelenburg, Cuffeler,
ning, zyn gekoren,Lurelius, Munster, en Lucasz. zyn gek.

Henrik Pick.Henrik Dykman.
Antoni AdelburgArnold Muykers.
Laurens de BruinJacob van Naarssen.

Christiaan lonk.

Arnold de Carpentier
1701. 10 lan.1701. 10 lan.

In de plaats van le Blank, van Riebeck, vanIn de plaats van Pedel, Almonde, Dyk-
Voorst, van der Laan, Pedel, Valentyn,man, Blokland, du Pree, en Dudde,
en de Decker, zyn gekoren,zyn gekoren-

Henrik HuismanConstantyn Nobel.
lacob van LooAbraham Douglas
Ian Henrik van Rhee.Bruyning Wildeland.
Lambertus Lamberti.Hessel Pikkard.
Theunis Ros.Henrik Meyer.
Francois Verboom.Arnold Deldym.
Gerard Hemsing

1702. 9lan.1702. 9lan.
In de plaats van Pick, Adelburg , deIn de plaats van Nobel, Muykens, van

Bruin, Ros, en Verboom, zynge-Naarssen, Douglas, lonk, en Carpen-
koren,tier, zyn gekoren,

lan Snoek.Cornelis van Hamme.
Evert
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Diakenen.Ouderlingen.

Evert Everwyn van Niel.Willem Cuffeler.
Henrik Brand.Mattheus de Haan.

Dirk van der BurgRyklof Michael van Goens.

Gerard Byleveld.Thomas Pedel.

Hieronymns Slot.
1703. 15 lan.1703. 15 lan.

In de plaats van Huisman, van Loo, vanIn de plaats van Wildeland, Pikkart,
Rhee, Lamberti, Hemsing, van derMeyer, en Deldym, zyn geko-
Burg, en Byleveld, zyn gekoren,ren:

Theodorus de Haze.lan ten Rhyne.
Pieter du Bois.laques du Pree.
Gregorius van der Thoorn.Antoni Banning.
Willem Verdion.Laurens de Bruin-

Adriaan Breving.
lan lacob Bieswanger.
Adolf lan Meentzen.

1704. 14 Ian. 1704. 14 lan.
In de plaats van van Hamme, Cuffeler, de In de plaats van Snoek, Everwyn, van

Niel, en Cras, zyn gekoren,Haan van Goens, Pedel, en Slot, zyn gekor
Izaac Massis.Mattheus Schenkenberg.

Lambertus Lamberti. lohan Truitman, de Oude.
Gerard Box.Laurens Tolling.

Nicolaas Oldenvliet.

san Torant.

Abraham de Decker.
1705. 12 lan1705. 12 lan.

In de plaats van de Haze, du Bois, Verdion,In de plaats van ten Rhyne, du Pree,
van der Thoorn, Breving, Bieswanger,zyn geko-Banning, en de Bruin ,
Meentzen, en Box, zyn gekoren,ren,

lohan Focanus.Pieter du Bois.

Andries Leenderdszoon.Henrik Meyer.
Francois Coning.Christiaan lonk.

laques Vonk.Evert Everwyn van Niel.
Nicolaas d’Oude van Sinnama.
lacob Schoon.
Arnold Collette.

soan Frederik Cruysselaar.
1706. 1i lan.1706. ii Ian.

InIn de plaats van Schenkenberg, Lamberti, de plaats van Massis, en Truitman,
Tolling, Oldenvliet, du Bois, Torant, en nog twee nieuwe, zyn gekoren,

Henrik Wildeland.en de Decker, zyn gekoren,
Willem Pool.Hieronymus van Dilsen.

lacob van Loo Marcus de Bajonville.
Pieter Bernard van Breen.Francois Verboom.

lan Henrik van Rhee.

Cornelis de Heyde.
Adolf lan Meentzen.

Izaac Massis.

1707. 10lan.1707. 10lan.
In de plaatsvan Focanus, Leenderdszoon,In de plaats van van Rhee, Jonk, Mei-

Koning, Vonk , van Breen, Sinna-er, en Everwyn van Niel, zyn ge-
koren, ma, Schoon, Cruisselaar, en Collet-

te, zyn gekoren,Jacob Pelgrom.
Arnold Deldym. Jan Pieterszoon Wesselburg.

Cornelis van Vliet.Gerard Hemsing.
Goverd Verdion.Adriaan Breving.
Sybrand Schouten.
Pieter Berkman.

Joannes Hegerveld.
Izaac Coos.

Francois de la Combe.
Gualter Schutte.

1708.
IV. DEEL. s
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Diakenen.Ouderlingen.

1708. 9 Jan.1708. 9 Jan.
Schouten,de plaats van Bajonville,InIn de plaats van van Dilsen, van Loo-
zyn geko-Wildeland , en Pool,Verboom, de Heyde, Meentzen, en

ren,Massis, zyn gekoren,
Johan lonk.

Willem Cuffeler. Thomas Roscia.
Johan Focanus

Nicolaas van Haaften.Willem van der Leli.
Nicolaas SpringJacques Vonk.

Jacob Hengst.
Cornelis van Hamme. 1709. 14 lan

1709. 14 Jan.
In de plaats van Wesselburg, van Vliet,In de plaats van Pelgrom, van der Leli,

Verdion, Berkman, Hegerveld, Coos,Henst, en Del¬Hemsing, Breving,
la Combe, en Schutte, zynverkoren,dym, zyn gekoren,

losef Lothen.Sonneveld.Henrik Outshoorn van
Pieter de HoyLambertus Lamberti.
Johan Everhard van der Schuur.Abraham de Decker.
Nicolaas de Paus.Jan lacob Bieswanger.
Herman Sluiter.lan Koek.
Herman van Sugtelen.Henrik Meyer.
Dirk Voogd.
Andries Macquelin.

1710. 13 lan.1710. 13 lan.
In de plaats van Roscia, lonk, de Hoy,Focanus,In de plaats van Kuffeler

en van Sugte-van Haaften, Spring,Vonk, van Hamme, en Meyer, zyn
len, zyn gekoren,gekoren,

Andries Meesters.lan Pieterszoon Wesselburg.
Johan Lispensierlacob van Loo-
Adriaan OostwaldAndries Leenderdszoon
Diderik van der Mast.lan Adolf Meentzen.
Gerard Westhoven.Henrik Wildeland.
Loth Samuel Verbeek.

1711.1711.

1712. Jan.1712. Ian.
Jan PinketAlexander de Pluyes.
Rogier Thomas van Heyningen.Pieter Berkman.
Pieter ten BroekeNicolaas van Haaften.
Reynier Overtwater.Nicolaas Oldenvliet.
N Oostenraad.Hieronymus van Dilsen.

Jan Joosting.loannes Mullcrius.
N. Oudart.Adriaan Breving.
Hugo Perks.Cornelis van Hamme.
N. Vierhaven.Gualter Schutte.
Adriaan LeenhouwerHerman Mensing.
Focke Esdre van Santen.

Cornelis van Hemert.
1713.

1713. 9lan.
Joachim Guillebout.lan lacob Bieswanger.
N. Caaf.Abraham de Decker.

Jan van Riebeck.Johan Everhard van der Schuur.
Gerard van Oosten.Lambertus Lamberti.
Carel van der Putten.
Jan Seulyn.

Johan Schoon.

N. Sweeris.
A. 1719.A. 1719.

Jacob Verboom-1718Jan Pinket.
Matthys Boesaart.Willem Timmers.
Johannes Steencool¬Cornelis 't Lam.

Johannes de Hartog.Jan Tol.

1718.

Pie-
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Diakenen.Ouderlingen.

Barent Besseling.1719Pieter Hakfort.
Gregorius Henricus Pragman.David Sonmans.
Arnoldus Paeuw.Henricus Groenewegen.
Philip de Montje.Otto Cloot.

-
Nicolaas Crul.Adriaan Leenhouwer.
Salomo Diodati.Willem Maurits Cruse.
Thomas Matroos.

Izaac van Schinne.

1720.1720. A.A.

Barent Besseling.Pieter Hakfort.
Gregorius Henricus Pragman.David Sonmans.

Arnoldus Paeuw.Henrik Groenewegen. 1719.
Philip de Montje.Otto Cloot.

1719.Nicolaas Crul.Adriaan Leenhouwer.

Salomo Diodati.Willem Maurits Cruse.

Thomas Matroos.Mr. Willem van Egten.
Izaac van Schinne.Mr. Joan Francois de Witte
Stephanus Versluis.van Schoten. 1720

Pieter Couterel.Joannes de Hartog.
1720.lzaac Peny.Abraham Prien.

Jan Booy.
A. 1721.A. 1721.

Stephanus Versluis.Mr. Willem van Egten.
Pieter Couterel.Mr. Joan Francois de Witte

1720.Izaac Peny.van Schoten.

170
Jan Booy.Johannes de Hartog.
Mattheus van Groeneveld.Abraham Prien.

Frederik Lokman.Nicolaas van Haaften.

Pieter Bokesteyn Bernardus Coop a Groen.
Willem de Bevere.Barent Besseling.

17
21721.Gerard Frederik FeytingSaloimo Diodati.

Izaac Vermander.Joannes Steencool.
overleden den 21 Jum.Nicolaas Crul.

Johannes Bernardus Ruisch.

A. 1722.A. 1722.
Mattheus van GroeneveldNicolaas van Haaften.
Gerard Frederik Feyting.Pieter Bokesteyn.
Bernardus Coop a Groen.1721.Salomo Diodati.

1721.Frederik Lokman.Joannes Steenkool.
Willem de Bevere.Nicolaas Crul.

lohannes Bernardus Ruisch. )Adriaan Oostwald.

Evert Lanius.Gualter Schutten.
1722. lacob Marquart.Nicolaas op den Bosch.

Lot Verbeek.Adriaan Albert Breving.
1722.Everhard Lurelius.

Mr. Everhardus Craeyvanger.
lacob Verboom.

A. 1723.A. 1723.

Evert Lanius. 17221722Adriaan Oostwalt.

1722Jacob Marquart.1722Mr. Gualter Schutte.

1722Loth Verbeek.1722Michiel op den Bosch.

1722.Everhard Lurelius.Adriaan Albert Breving. 1722

1723 1722lacob Verboom.Cornelis 't Lam.
Pieter Rokus Pasques de Chavonnes.1723Henricus Groenewegen.

1723 1723Otto Cloot.

1723 1723Ludolf Volkman.Stephanus Versluis.
1723Wely.Willem Adriaan van1723Izaac Peny.

1723Willem van Basel.1723Francois Roos.
Frederik Crul.

Francois de Geus. 1723
Frederik Ruisch. 1723

S2 De
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De verdere zyn my onbekend. delheid, ik heb dit wel hooren zeggen,Al-

leenlyk heb ik ontrent de zelve nog maar heb dat niet konnen gelooven, ommei

een woordt te zeggen, dat men tot deeze dat de Eerw: Kerkenraad decze man tot

Ouderling, (daar men immers zulke lie-Ampten altyd mannen van een onbespro
den, zo ’t waaris, niet toe verkiest) nietken leven behoord te verkiezen. Dog
alleen verkoren; maar dat ook zelfhaarhet heugt my, dat ik daar in (zelfs een
Edelheden (die immers zoo voorzigticMeede-lid zynde) heb zien zitten der
zyn) dit beroep goed gekeurd, en daarSchepen Gerard Dane, die de naam hac

by klaar bevestigd hebben,dat hier ganschvan met een deel Hoeren van Meyden
niet aan was. Heeft nu den Kerkenraadeen zeer ssegt leeven te voeren, een zaak.
en hebben haar Edelheden dit niet ge-die ider een bekend was. Deeze, nader-
loofd, en die man by de goedkeuringhand met de Weduwe van de Heer Wil
openbaar geregtveerdigt, om wat redenlem Basting, tweede Persoon in Banda
zou il dan dit hebben gelooft: Ja't is 'er zoen gekooren Landvoogd van Ternate,
verre van daan geweest, dat ik my daar ingetrouwd zynde, stelde het met deeze

gerust gestelt, en dit, Huwelyk onderno-Juffrouw (alzoo hy ook staande huuwe
men, hoewel ik nu (tot myn leedwezen)lyk in dat ongebonden leven voortging
dit algemein gerugt niet dan al tezoo slegt aan, dat zy zig genoodzaakt
waar bevonden, en my genoodzaakt ge-vond by den Opper-Landvoogd van In-

vonden heb, om over den zelven, zelfdiën, de Heer Willem van Outhoorn.
om te scheiden, te klaagen; een ant-daar over te klaagen en scheiding (ge

lyk daar na ook ’er op volgde te verzoe woord, waar op zyn Edelheid niets wist

ken. Zyn Ed: zeide tegen de Juffrouw, te zeggen, alzoo’t volkoomen waar was.

dat het onbegrypelyk was, hoe zy had En’t was te wenschen, dat ’er nog na
dien tyd maar niet meer zulke Ouder-konnen besluiten, om met zulken man

te trouwen, die immers gansch Batavia lingen of Diakonen, gekooren nog goed-
over de naam had, van met zoo veel Hoe gekeurd waren, die ten min ste de naam
ren van Meyden te leven. Zy gaf daar van zulken leven hadden.

op zyn Edelheid tot antwoord : zyn E-

STLY

Der Dienaaren der E. Maatschappy A. 1722.

Tot Batavia behoorende.

Gouverneur Generaal. Sccretaris van Huwelykse en kleeneI

Ordinaris Raaden. 6 zaaken.

Dito in de Bank van Justitie. Opperkooplieden buiten bodiening.1

Extra Ordinaris Raaden. Constapel Majoor.
Secretaris der hooge Regeering I Fabryk.

Oud Gouverneur. Eerste Opper-Chirurgyn, en Admi-I

Raaden van Justitie. nistrateur der Medicinale Win-
7Advocaat- I kel.Fiscaals.-Water- I Sccretaris van Boedelmrs.

Secretaris van Justitie. Capiteyns in't Casteel.
Ontsanger Generaal. 1 Dito aan ’t Vierkant, en a Poorten,
Opperkooplieden des Kasteels. 2 Ghoewel ’er 4 zyn)
Majoor I

Directeur der Fortificatie. 1 Kooplieden.
Equipagiemeester. I

Boekhouder Generaal. I De gezwoore Klerk ter Secretary
Visitateur Generaal. 1 haarer Edelheden.

Opperhoofd van Japan. In’t Graan-Pakhuis
Sjahbander en Lieentmeester In ’t Voorraad-Pakhuis.
Opperhoofd van het Soldy-Comptoir. De groote Winkelier.
Nederduitsche Predikanten. De groote Cassier.

Portugeesche dito. De Visitateur der Scheepsboeken.
Maleytse dito 2 In 't Logie-Comptoir.
Op Onrust. In ’t Guarnizoen-Comptoir.
Buiten dito. In de Westzydse Pakhuizen.4
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I
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1

1

1
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GODSDIENST.Van den
Onderkooplieden.1De Pakhuizen op Onrust.

Tweede van de Generale ontfang.1In’t Equipagie Comptoir
In de groote Winkel.IOp 't Negotie-Comptoir.
In de groote Kas.De Negotie Boekhouder
In’t G aan Magazyn.IIn’t Yzer-Pakhuys
In’t Yser-Magazyn.In ’t Suiker Pakhuis
In de Pakhuizen op Onrust.Op 't Comptoir der Generale Visite

1 Op ’t Generaal Visite Comptoir.Tweede na Japan
't Guarnizoen Comptoir.De Factuur Bockhouder
't Hospitaals-Comptoir.Op ’t Negotie Comptoir.
van de ArtilleryGecommitteerde of Commissaris der
't Equipagie-ComptoirOpInlanders.

1 Des Equipagie-Meesters.Inlands Militair Bockhouder.
dito nog een Overdrager.1Cassier der Kostgelden.
Negotie-Comptoir een Jour2 Op tTranslateurs in de Javaanse Taal

1 naalschryver
Bockhouder in 't Ambagts quartier.

Negotie Overdrager.Translateur in de Maleytse Taal.
Pakhuis Bockhouder.

De eerste Suppoost op 't Comptoir
Ter Gencraale Sccretary.Generaal.

de Jour-Op 't Comptoir Generaal,2Kooplieden buiten Bediening
naalschryverDo onder Equipagiemr., een Schipper

1 In Compagnics Wapenkamerde Boek-De Buas Kaartemaker, dito.
1 houderDe Opziender op Edam.

In't Logie Comptoir de Overdrager.
In’t Kasteel een Chirurgyn.

De Maleyts-Schryver.3In’t Gasthuis.

De Essajeur.Een binnen-Regent ’er in.

1
Ter Secretary van Justitie.

Een Chirurgyn aan ’t Vierkant
Eerste Klerkin 't Ambagts quartier
Onderkooplioden buiten Bedieningaan de Rotterdammer Poort

Vaandrigs in’t Kasteel.Iaan de Utregtse dito.
zyn Eds. Hofmeester.1op de Kruitmeulen.

aan ’t Vierkant1op Onrust.
de Nieuw-poort.op Edam
Diest-poort.1Werkbazen op Onrust
Rotterdammer-poort.Wapenkamer.in de

Utregtse Poort.1Werf, een Timmerm.op de
akatra1 opeen Kuiper.
Tangerang.1Zeylmaker.

AnkeeSmit.

Tandjong-Blokmaker

Poera.Ambagts-quartier.In ’t
Ordinaire Klerken ter Secretary haa-de Timmerman.

Edelheden.rer1Lootgieter.
Edelheid een Klerk.By zyn1Metselaar.
Directeur dito.1Smit.
de Hr. President van Justitie.1Steen en Beeldhouwer
twee Raden.By nogaan de Kruitmeulen, Kruitmaker
Twecde Overdragers.1de Baas-boekbinder.

In 't Logie Comptoir.Capiteyn-Luytenants aan de Nieuw-
Guarnizoen Comptoir1poort.

Hospitaal dito.1Luitenant in’t Kasteel.
Boomwagters.Idito Diestpoort.

Guarnizoenschryver.dito Rotterdammer dito.

Compagnies Apotheker.Landmeter Roy-en Keurmeester van
Laborant.IKalk en Steen.

Stads KerkVoorlezers in ’t Kasteelde Equipagiewerf, een Opper-Op
en een in detwee Portugeesche,1stuurman

Maleytse Kerk. sOnderkooplieden.
1OrganistTweede in ’t Provisie-Magazyn.

Krankbezoekers.I sin de Westzydse Pakhuizen.
I Kosters.in de Waterpoorts dito.

ori
1in ’t Nieukleeden dito.

107
Iin de kleene Winkel.

Zoo dat alle de Dienaaren, tot Batavia

237behoorende,uitmaaken een getal van
KostS 3
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Kost-gelden, die Maandelyks aan deeze Be¬

dienden betaald werden; behalven de ver-

dre tot de Schepen behoorende

1 Gouverneur Generaal.
180’s maands. Ryksts

8cI Directeur Generaal.
1u

2Ordinaris Raaden van Indien,6
120ider 20.

80Extraordinaris Raaden.4
21Secretaris der Hooge RegeeringI

83Raaden van Justitiea Rrs. 1o, ider.8
8Secretaris dito.

Ontfanger Generaal.
Opper-Cooplieden van 't2

Kasteel.
Majoor.

a101i. 83Directeur der Fortifica-1
tien.

Equipagiemeester.1
Boekhouder1 Generaal.
Visitateur.
Japans Opperhoofd.

Sjahbandaar.I
Opperhoofd van 't Sol-

dy Comptoir. 104idr. 62;
Constapel Majoor.
Fabryk.I
Administrateur der Me

decynwinkel.
155315 Predicanten a 1os ider.

1 Secretaris van Huwe-
lyks en Kleene Zaa

sider 52 103ken.

Dito van Boedelmee-
sters.

2

1

HE ZAAKEN.
Opperkooplieden buiten bedie-2

202ning. a 103
6246 Capitcins a 1ol ider.
21627 Kooplieden a 8 ider

Schipper.1
Raartmaker

Opziender van Edam.

Chirurgyns.
ai 8Rrs. 120Binnen-Regent van ’t

Hospitaal.
aan7Chirurgyns nog

Poor-verscheide

ten; &amp;c
103Baas op Onrust1

68;ider.andre Baazen a 531.

Cap. Luytenant a8Rors ider
32

Luytenants
18Landmeter

13.
5.Opperstuurman.

zyn de twec-28 Onderkooplieden

147de a sider
20 Dito buiten bediening, die geen

kostgeld trekken.
19 Vaandrigs a 5; ider 992

12 Ordinaire Klerken op de Secreta
ry harer Edelheden a 5- 63

5 Boekhouders, by de Raaden van
Indiën, in huis dienst doende

16.2 3.

3912 Dito nog
Voorlezers.5

Krankbezoekers.
52.34

Kosters.

Organist.I

Rors. 18421

BESCHRY-
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DLOCHRTNINO

VAN

SURATTE,
EN DE

LEVENS

DER

GROSTEMOGULO,

Van SURATTE, mitsgaders van onzen Handel,
en Comptoir aldaar.

EERSTE BOEK.

EERSTE HOOFTSTUK.

Van Suratte, en ons Comptoir aldaar. Wykomen hier A. 1616. De Heer Pieter van den
Broek, Grondvester van dit Comptoir. Onze verdere Comptoiren hier. De Stad Su-
ratte beschreven. Kaart van de Rievier. Onze, en de Engelsche Logie. Groote Tank
buiten dezelve. Groote Waringin-Boom. Ingezetenen. En Tollen. Grooten Handel
hier. Waaren, hier vallende. Waaren, hier getrokken. Winsten van dit Hoofd-
Comptoir. De Maaten, Gewichten, en Munten. De Saysoenen. Dieren. ’t Gebruik van
Offen, by gebrek van Peerden, enz. Ons Hoofd-Comptoir, en bedienden. t Getal en
inkomen van de Bedienden bepaald. De Directeur, en Raad, moeten hier stipt de last van
haar Edelheden volgen. 't Opvolgen van de stipte last den Heer van Velsen in Siam qua-
lyk genomen. Statie van onzen Directeur. Naamen van eenige Oppercooplieden. Commis¬
sarissen van Suratte. Beschryving van de Stad Hhamed-Abad. Waaren bier vallende.
Menigte der Tempels en Kerken. Pragtige Staatvoering van den Stadsvoogd. Inkomen de-
zer Stad. Pragtige gehouwen buiten dezelve. Ons Comptoir, en de Logie hier. Be¬
schryving der Stad Brotsja. Schoone Lywaaden, enz. Engelse Logie hier. Agaaten,
hier vallende. Beschryving der Stad Brodera. Fraeje Huizen, Thuinen, Graven, enz.
Lywaaden, die hier gemaakt werden. Beschryving van de Stad Cambaja. De Perseen,
of Gauwren. Hun Godsdienst. Groote agting voor hunne Geestelyken, ’t Gewaad der Priesters.
Wat zy van ’t vyer oordeelen. Ook eeren zy het water. Heilige en Vasten-dagen. Hun Jaar
en Maanden. Verwergen alle Beelde-dienst.t Regt ken-teeken der Gauwren. Straffe,
als zy dit verliezen. Zy weten van geen Overheden. Hunne Huwelyken. Woonen alle van
een Huisgezin by een. Hunne Begraafplaatzen, en Dood-Maaltyden. Hun verdere aard. Hun
Zundavastauw, of Wet-Bock. En Wet-gever. Hoe zy t vyer eeren. Eeren ook de Leeuw-
Inhoud van de Zundavastauw. Wat gehoden werd aan de Leeken. Aan de Priesters. Aan
den Hoogen-Priester. Offerhanden der Gauwren aan God. Zy hebben ook een soort van Doop.
Godloos Feest der Persische Gauwren.

yElyk in Suratte een van onze lang geweest is, alzoo verdiend dezelve
voornaamste Comptoiren in In- ook, dat wy in het byzonder daar van
diën, en onze handel van den spreken, en ’t vermogen van onze Maat-
beginne af al van zeer groot be¬ schappy alhier vertoonen.

De
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De Engelsche zyn hier al voor ons ze-Komen
hier Ao. dert A. 1609. geweest, gelyk wy onder
1716. de zaaken van deze Natie dit breeder

getoond hebben, en wy hebben den han-
del alhierA. 1616. zedert den aden Au-

gustus begonnen.
Hoe de Heer, Pieter van den Broek,De Heer

Pieter vanvan Antwerpen, dit Comptoir en meer
den andere om dezen streek, allereerst opge
Brock, recht, en by wat gelegenheit hy dat be
Ctent. ingonnen heeft, toonen wy omstandigvester

tervan dit het vervolg van de Suratze zaaken,
Comp¬ le-plaatse daar wy, in ’t verhaal van de
toir vens der Groote Mogols, in 't byzonder

van dat van Selim handelen, ’t geen de
reden is, dat wy ’er hier niet verder af
spreken.

Men moet van ons niet verwagten
dat wy, om dat Suratte onder den Groo-
ten Mogol behoort, hier een beschry-
ving van het geheele Ryk van dien groo¬
ten Keizer, of wel in 't byzonder van
Hindoestan, zullen maken. Dit zou ons
te verre buiten ons bestek vervoeren, ’t
geen voornamelyk maar vereischt, dat
wy van die steden, daar wy in de Land
voogdy van Guzerntte, of wel in eeni-
ge andere Landen van dezen Vorst in
Hindoestan, Comptoiren hebben, spre
ken, behalven dat wy ook uit het hier

op volgende verhaal van de levens dezer
Hindoestansche Vorsten klaar genoeg het
verdre van zyn wyduitgebreid Ryk zul-
len leeren kennen. Indien wy voorge
nomen hadden dit geheel Ryk te beschry-
ven, zouden wy dat zeer gevoegelyk, daar
wy van ons Comptoir in Bengale spre-
ken, konnen doen aangezien dit ge-
heel Koninkryk mede onder den Groo-
ten Mogol staat; maar, om dat dit Land
ons niet eigen toekomt, en wy, daar
maar een Logie en Directeur sen geen
Landvoogd hebben, en ’er maar als Koop-
lieden, gelyk hier, geduld werden, zul-
len wy ook alleen maar die Steden in Gu-
zeratte, en Hindoestan, daar wy Comp-
toiren hebben, beschryven.

De ordre, en ’t aanzien der Stad, zou
wel vereisschen, dat wy hier eerst van
Agra spraken, aangezien dit de Hof-en
Hoofd-stad is, daar de Groote Mogol
wel meest zyn Hof houd, of een groof
deel van’t Jaar doorbrengt; maar ver-
mits wy die Stad in’t leven der Groote
Mogols, ter plaatse, daar wy van Sjah
Ecbars groote daaden spreken, zeer net
beschryven, zullen wy ’er hier niett
van melden, en wel te meer, om dat
onze Logie in de Stad Suratte van den
beginne af altyd 't Hoofd-Comptoir, en
de verblysplaats van den Bestierder van
onzen handel hier geweest is.

Vermits nu de Steden in het Ryk van
den Grooten Mogol, op welke wy han-
delen, en daar wy Comptoiren hebben,

VING VAN
Suratte, Hhamed-Abad, Brotsja, en
Broderam zyn, zullen wy dezelve voor
af kortelyk beschryven, en met Suratte
een begin maken.

Deze Stad, gelyk ook de drie andre
zyn in de Landvoogdy van Guzeratte
dat wel eer een magtig Koninkryk was
waar over wy in 't vervolg breeder spree

ken, gelegen, en zy is nu de Hoofdstad

der zelve. Hoe zy, gelyk mede oud en
nieuw Suhali, aan de Rievier legt, ver-
toonen wy in de kaart, No. 9.

Zy legt op 21; graaden, N. breedte
en zeer vermakelyk aan de Rievier Tap
ta (van andre ook wel Tap-Gyl, of Tin
de, genaamd) in een ongemeene vrugt-
bare Landstreek. Deze Rievier heeft

haren oorsprong by de Stad Brampore,

of Brampoer, (dat is, Bramine’s Stad,
alzoo ’er een queekschoof van is)en stont

4 mylen beneden deze Stad, en 1: myl van

de Haven,daar onze schepen leggen,en die
de Chom van Soehali of Suwali, genaamd
werd, in de golf van Cambaja, in Zee gele-
gen, van welke Haven de meeste waaren
met Ofsen na Suratte opgevoerd werden,

hoewel men met middelbare schepen ook

de Rievier oploopen kan. Het verdie,deze
Stad en ook andre Guzeratze steden be-

treffende, kanmen in de algemeene Kaart
van Indien, voor aan dit werk zien.

De Stad legt aan de waterkant open;
dog aan de Landkant heeft zy een aarde
wal.

Ter rechterhand, zoo als men’er voor-

komt, heeft men een schoone steene ves-

ting, die allernaast na het maaksel van
St. Angelo of Engelenburg te Rome, ge-
lykt, en waar opeenig schoon metaal ge-
schut legt, dat meest van onze gestran-
de schepen, Middelburg, en ’t Jacht de
Duif, gekomen is. Deze vesting heeft
maar cene Poort, die op de Meydaan,
of op een grootplein, en aan ’t perkuit-
komt.

Ter linkerhand legt een oud vervallene
Stad, wel cer Remel genaamd, en nu
meest van eenig varend volk bewoond.

Men gist, dat deze Stad wel ruim een
myl in haren omtrek beslaat. Zy heeft
drie poorten, van de welke ’er een na 't
Dorp, Brioe (daar die gene , die na
Brotsja, Cambaja, en Hhamed-Abad
zeilen, overschepen) eene na Brampoer.
en een na ’t stedeken Nassari loopt, dat

6mylen van deze Stad na 't Zuiden ge-
legen isIn de zelve zyn eenige schoone hui-
zen, sommige van steen, en ook eenige
van bamboezen en kley, met kalk be-
strcken. Deze zyn, na de Oostersche
wyze, doorgaans boven plat. Daar zyn
wel veele; maar geen nette straaten, en
ook weinig breede, behalven dat zy ook
alle ongeplaveyd zyn.

Men

De Stad

Suratte

beschre-

ven.

Kaart van

de Rie-

vier



Vierde bestek,G.

DE LANDEN VAN

MATARAM,

PR,L25 CAn Set

3 adcau
5V
snat et sudt
2u

r
* 2rmim

l Tidepptien Ye
24

oe Sapit 23
1 824429

15aga
4aa

4
3

3A
24s 33a3 aj582 5Zhc-lean aae ,

HeTA.e E¬ eg WocenaranoDraurotJaieuy C3TVr
e

el-ag- Bero BanioebiroeLARCDbSCHAI

brmafiern
JayeTridare 248ero Vaoak4

TBadala Berd RopengSATTASCAn ecuce 23
S CartanagaraGABBANG

oode oorimoek4 2aFurdd tus auol
TTVeorde Waeos becktend

Berg Barbaboc
in de Dyavaanse Tale een-HET LANDSCHAP

Limietscheydine-N &a
24 Aaut 1

.

ENGE PASSAGIEAHT
Beliran6LANDSCHAE MATANN Ct   Br

hu¬ Ptya
2.2222 2423
22251a

2Radurs.
Tn 28.A 6

Aern andandWlèg- GoenonqPlecrk Vet 23,
22 222-

322 BersCMarao-2
2 A22n.a le ae edeck28 2243

42 a
14232 3722322*ag. 2922A LANDSCHAPéBAGALEENHET22

u 2a X0
8

22 Aas.2s Ln, 4223L. AT les evoe der gou¬
aler oe aeeutvaoen den Keertesseda van aFelekheel Saoars octa eLangs heen vest Land.274Voraag water

ooard in Jager boomen en egerien A29 caeche¬
ger hoeven8

4Ae
NeoerenEvorsnae Gamped CAiRACANX 27

2
L 19a

co

A i
a 5

a A

ZUYDEZEE

s



Onzc, en

de Engel¬
sche Lo-

gic.

De groot

Tank bui-

ten de

zelve.

RUs

Men heeft 'er ook verscheide Paleizen
der Grooten, onder welkc dat van den
Landvoogd; die de Groote Mogol hier
steld, boven alle de andre uitmunt, zyn-
de, na ’s lands wyze, een zeer fraei en
groot gebouw.

Deze Landvoogd heeft het opper ge-
zag wel over die Stad, en zelf ook over
die gansche Landvoogdy, die zeer groot
is; maar geenzins over de vesting, alwaar
wegens den Grooten Mogol een byzon-
dere Vesting-voogd gebied, die altyd
een geboren Hindoestander is.

Naast aan dit Paleis van den Land-

voogd heeft men de Bangsaal, of het Tol-
huis, daar alle in-en uitgaande goederen
den tol tegen 3: (dog van’t goud en zil-
ver maar 2) ten honderd betaalen, die
men wil dat in Sjah Ecbar's tyd met haa-
re andre inkomsten wel een millioen al-

leen van deze Stad opbragten , alzoo
onder dezelve wel 1800 Dorpen stonden.

Zeer dicht by de zelve heeft men de

Basaar, of de Markt , waar op allerley
waaren, die men bedenken kan, te koop

gebragt werden.
Een groot cieraad hier aan geven ook

onze, en de Engelsche Logie, langs de
Rievier gelegen.

Binnen deze Stad heeft men ook veel

Moorse schoone Tempels, en Pagooden
der Heidenen, die een fraei aanzien aan

de zelve geven.
Buiten de Stad heeft men veel heerly-

te Caravaanfara’s, en Graven, zoo der
Mooren als der Hollanders, en van an-
dre, en ook een menigte van Tanken,
onder welke ’er een boven alle andre vy-
vers, of waterbalken, uitsteckt, die aan

de Oost-zyde der Stad gelegen, agtkan-
tig sof, zooandre willen, honderd-kantig)
van gedaante, en Soo schreden,en, zo andre
willen, nog veel meer in den omtrek is. Zy
is van groote vierkante steenen gebouwd,

van vier schoone trappen, om er in te

gaan, ider wel 8o trappen diep, en van
verscheide waterleydingen, die het regen-
water ontfangen, en in deze Tank uit-

storten, voorzien. Deze is, voor al in

den droogen tyd, behalven dat het hier
somtyds in jaar en dag niêt regend, van
een ongemeene nuttigheid voor de inge¬

zetenen van deze groote Stad : want
schoon zy aan een Rievier legt, moet
men weten, dat des zelfs water wegens
de ebbe en vloed zoo na by de Zee, dik-
wils brak is.

Zy wierd gebouwd door een voornaam

en zeer beroemd Krygsoverste, Omar
Aadil Chan genaamd, die zy, zedert het

maken van deze Tank, en na ’t oprich-

ten van zyn aanzienelyk graf midden in
de zelve, voor een Heilig geëerd heb-
ben, te meer, alzoo hy, na hun zeg-
gen, eens tegen den Duivel gestreden,

IV. DEEL.
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nem overwonnen, en gevangen

gettii¬
snen; maar uit medelyden daar na weder
los gelaten heeft.

Aan de Noord-zyde dezer Stad heeft Troctre

Ma6mggh¬men een ongemeenen grooten Pitsjaar-
At..of Waringin-boom, zynde van die soort

welkers telgen tot op de grond toe han-
gen, en weer wortelen schieten,uit wel-
ke men verscheide nieuwe boomen met
zeer dikke stammen groeijen ziet, die
net 'er tyd zoo menigvuldig in getal ge
worden, en zoo verre uitgebreid zyn,
dat 'er wel 5  6ooo mannen onder de
ommer van dezen Boom staan konne

De Portugeesen noemen dezen boom Al-
veri de Raiz, dat is, Wortel-boom, de
Persiaanen, Lul, de Indiaanen, Casta.

Onder de zelve is een kleene Capel
van een Benjaan, Gimsji genaamd, ge-
bouwd , die zederd voor een Heilig
gehouden, en diens graf, daar al mede,
gelyk ook zyne beeltenis , in stont, die
een afgrysselyke vertooning, doet
en door veelen bezogt is. Dag en nacht
pranden daar lampen in, alzoo daar ge-
stadig Benjaanen in Pelgrimagie komen,
m hunne gebeden aan dezen Heilig op
te offeren.

Het grimmeld en krioeld in die groote Ingezete-
nen.Stad van allerley soorten van menschen.

alzoo men’er, behalven de Inboorlingen,
zeer veel Persiaanen, Turken, Arabiers,
Armeniers, Malabaaren, Maleyers, Ja-
vaanen, Portugeezen, Hollanders, En-
relschen, Franschen, en zelfs ook Joo-
den heeft; die daar grooten Koophandel
dryven, en aan bloote Tolalleen, behal- En
ven de andre inkomsten der Stad, nu welTollen.

twee millioenen ’s jaars betaalen.
Moo¬Verder zyn hier ook zeer veel

ren, anders Guzeratters of Chodja’s, ge-
naamd, en Decanders, Cambajers, Ben-

galers, en onder deze veel Benjaanen,
Bramincs, enz., en een groote menigte
van Rasbuten, en Perseen. Dog onder
alle de Kooplieden zyn de Benjaanen de
rykste, van welke sommigen dikwils de
gansche lading van een schip, of alleen,
of met een makker, inkoopen, en weer
alle de waaren, die dat schip van nooden

heeft, leveren; hoewel zy dat juist zoo
luid niet roepen, om dat er in de vori-
ge tyden voorbeelden zyn, dat de Groo-
te Mogols, geld benoodigd zynde, het
maar van zulk een ryken Benjaan leen-
den, en noit wedergaven, en, zoo hy
er hen over aanspreken liet, den zelven
dan nog wel ’t leven benomen, en met
zyn gansch geslacht uitgeroeid hebben.

Gelyk hier nu een ongemeene groo-
te handel en vaart is op veel gewesten,
alzoo geschied dat niet alleen met Euro-
pische, maar ook met Inlandsche groote

en schoone schepen , die deze Mooren
zoo hegt maken, dat zy jaaren aan een

zon-

1etee
handel
hier.
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zonder pomp vaaren, alzoo zy die in een Terw.

Rood Zegel-lak, ’t kistje van Suratte.ploegen.
De waaren, die hier vallen, of op de 2 511pd.

Comptoiren, daar onder behoorende, zyn De waaren, hier getrokken, zyn Waaren,
hier ge-deze :deue
trokkenNagelen, gevendeGoude, en zilvere Allegias, 120 ps.

hier winst wel eer,in een pak. 665-8 ten hond.
Nooten-Muscha¬Gemeene , dto. zonder goude of

dito.1453-28 dto.ten.zilvere streepen, a 120 in een pak.
Foelie. dito. 718-117 dto.Cheronse Chitsen, lang 14. 2 15, breed
Caneel.20  21 Ges, a ider 1; elle.
Peper.Blaeuwe, zwarte breede Bafta’s, lang
Camfer.223 breed 17; el; van Hhamed-Abad,
Cardamom.en de volgende.
Catsjoe.Dto. halve ,. .  dto., lang 9 of 9',
Aloe van Socotora.breed 17; el a 200 ps. in een pak.
Areek.Zyde Tsjindo’s, lang s Hasta’s (ofel-
Cloe.leboogen) en breed 17; el, ’t pak 160ps.
Sappan-Hout.en s ps. ider bondel.
Olifants-Tanden.Breede Chitsen, lang 135,
Sandel-Hout.120 ps. inbreed 17 el.
Lakenen.een pak.Dto. Chitsen, lang als bo-
Croonrassen.ven, breed 15 el.
Tin.Attalassen, lang 8;, breed 15 216 el.
Plat-loot.Coetenys, lang 9: breed als voren.
Speauter.Zwarte Cannekyns, lang en breed als
Cauri’s.voren , 4 ps. in een pak.
TheeGecattoeneerde dekens, lang 3: 4

Porcelynen.ellen , breed z; el, 4 ps. in een pak.
Suyker.Witte smalle Bafta’s van Brotsja, (ge-
Tak-Coraal.lyk ook de volgende lang 221, breed 15
Radix Tsjina.el, 10 Corgies, of 160 ps. in een pak.

dto. 19-4.6d.Vermilioen.Zwarte fyne dto. van dto., lang en
Ebben-Hout.breed als voren, 1200 ps. in een pak.
Quikzilver. dto. 27.178 d.Witte breede Bafta’s van Brotsja.
Benzoin. dto. 42-00d.lang 223, breed 15, 100 ps. ’t pak.
Rood-plaat-koper dto. 318 13 d.Niquanias, lang 141, breed 1; el, 't
Staaf-koper. dto. 128-128 d.pak 6 Corgie, of 120 ps.
Gommelak. dto. 34. 9- 2 d.Petolas, of zyde geschilderde kleeden.

Witte Cannekyns, lang 8 ;, breec
Op deze, en meer andre waaren plach-«el , 4oo ps. in een pak.

ten de zuivere winsten van 't HoofdSjoetaris Dariabadis, van Agra (gelyk
Comptoir hier wel 627 Tonnen Goudsook de volgende lang 18; a 19, breed
te beloopen; dog dat was in die tyden1; el, ’t pak 70 ps.
in welke gansch Indien in zynen bloeMamoedi’s de Talaalpoer, lang 22: a
Wwas.23, breed 13 el, ’t pak 60 ps.

Dto. forteering, lang als voren, breed
De Maaten, Gewichten, en Munten.1; el, ’t pak 55 ps.

Indigo de Hindoes, en Biano van
Candi is 20 Man.Agra 212 pd. of 4 Man van 53 pd. 't

1Man is 34 pd. ofaz Ceer van Rasma-pak.
la, Cattoen, Garen, Lak, BenzoinIndigo Chircees, 138 pd. of 4 Man,
Vermilioen, Quikzilver, Spiauter342 pd. van Hhamed-Abad.
Coper, Tin, Sandalhout, Areck ,Geconfyte Mirabolaanen, 69 pd., of
Zegel-Lak, Olifants-Tanden.2 Man, in een blaas, dito.

I Man doet 362 pond, of a2 Ceer, vananders Dui-Hing, of Assa Fætida,
Camfer, Speceryen, Thee, Poetsjok,vels-drck genaamd, 4o pd. in een Man.
de Wortel Cariva, Sappan-Hout,Rasmala, of Borax.

Bone, Catsjang, en Tarw, in Su-Amfioen de Malva 99;
ratte, maar in Hhamed-Abad 38;pd. in een pak.
pond.van Suratte.Seep, 225 pd. in een

I Man doet 38 pd. van Catsjoe, Kloe,kist.
Gommelak.Ruw Cattoene Garen.

I Dto. doet 4o pd. van Assa Fætida, ofPoetsjok, ’t stof en zand ’eruit gezift
Duivels-drek, en 353pd. van Indigo.zynde, ’t pak 127; pond, van Suratte.
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I Tanni is 28 Hasta of Elleboogen.
I Ges is net ;- minder dan een Holland-

se elle.

1 Dito Sjahafajang is  min ;: elle.
Ropy doet 30 stuivers hier, en ook

2; Mamoedis van 13; stuiver ider.
1 Dito doet 16 Ana, en 1 Ana doet 1

stuiver of 30 penningen.
i Dito doet ook 31, 33, en 34 peis,

die wel half vzer zyn; en in Agr-
56 tot 60 peis toe

Wichtige ducaat is 4: Ropy in koop
Moorse dito. doet 4's, of4:,4Ro-

py ; de Hungaarse, en andre ducaa-
ten zyn gemeenelyk slegter goud, die
daarom ook minder als deze doen.

Ook gaat hier allerlei Europiaans en
Persiaans geld. Dog op schellingen
dubbeltjes, en stuivers valt wel : ten
honderd verlies.

Mamoedi doet in Brotsja 14 215 peis
Thola zilver weegt 32 Waal, of 22
Malsa.

Pond Hollands is 16 Thaylen Japans
dat 1 Ropy minder weegt als een
Thola. En dit is een Koninks-munts

geregtigheit, die maar zeer weinig
verschild.

Caraat doet 100 Rati.85

Niettegenstaande nu hier zoo grooten
konnen hier in ’t regen-handel is,

saysoen , dat van Mey tot September
duurt, wegens de zware stormen, geen
schepen ten anker blyven leggen, maar
moeten voor dien tyd vertrekken, of zou-

den gevaar loopen, te meer alzoo de gronc
zeer moerassig is.

Men heeft hier overvloed van allerlei

tam-en wild vee, voor al van Buffels,
Ossen, Schaapen, Steenbocken, wilde

Zwynen, enz. maar gebrek van Paarden
en Kemels, die men hier uit Persien, of

uit het Usbeeks Tartaryen ontbieden

moet.

Ook zyn hier de meeste lieden gewoor
alle de werken, die men anders met Paar-

den doet, met Ossen te verrichten, die
men hier ook voor de rytuigen, zelfs der
grootste, voor koetsen, of karren met
wielen in ’t midden onder de wagen
spand, gelyk ook sommige haare hoorns.
na dat hun vermogen is, met zilver of
koper beslaan, en hen een roode sluwee
len hals-band met 102 12 zilvere bellen

omdoen, welker geluid men al vry ver-
re hooren kan; dog men verkiest hier

toe meest witte Ofsen.

In deze Stad hebben wy, zedertA.

1616. een zeer fraeije Logie, en ons
Hoofd-Comptoir gehad, waar onder alle
de andre Comptoiren van Agra, Hha
med-Abad, Brotsja, en Brodera, staan.

Hier hebben wy een Bestierder van

den handel, een Opperkoopman , die
tweede van deze bestiering is, en verde

T T 147E.

nog a8 bedienden tot het Hoofd-Comp-
toir behoorende, waar onder dan de Sol-

daaten, en zyne Lyfwacht, mede ge-
teld werden

Deze, en de verdre bedienden, trok-
ken maandelyks evenveel soldy, en ver-
der inkomen, als de Landvoogd, tweede
persoon, en andre bedienden (ider na zyn
ang) op de Kust van Choromandel, dog
de Directeur 180 gulden ’s maands

En dit is, zoo den Directeur, als de ’t Getal en
andre bedienden zedert A. 1678. inkomen
den r2den Juli, toegelegt, gelyk het ge- der be¬

dienden
tal der bedienden hier, en op de Comp

bepa
toiren, hier onder behoorende, den 16
September A. 1679. door haar Edelhe

den bepaald is, dog ’t getal der Inlandse
Dienaren lieten haar Edelheden aan den
Heer bestierders goeddunken.

Deze bepaaling, en alle verdre ordres De Di-
ontrent dit Comptoir gegeven, wilien recteu,er

Raad,haar Edelheden stipt opgevolgd hebben
moetenof indien een Directeur, ’t zy op eigen
nier stipt

gezag, of wel met zynen Raad (daar mer de last ha¬

rer Edel¬dog alles in de Landvoogdven mede ge-
woon is te delken) goedvind dit te over-heden

volgen.treden, is hy, of die Raad, ook
gehouden dit te verantwoorden

Een voorbeeld zag men daar van in de
tyd, dat de Heer Swaardekroon (nu Op-
perlandvoogd van Indien) hier Directeur
was. Deze verstandige Heer, ziende,
dat een groote menigte van kruidnage
sen, tot groot nadeel der E. Maatschap-
py hier bleven leggen, en, zonder eenig
vertier in hare pakhuizen maar bedierven.
meynde niet qualyk te zullen doen, in-
dien hy, met die wat beter koop, dan
volgens de gemeene prys, te geven, de
E. Maatschappy in eene reis ’er afhielp.
en die zich quyt maakte; dog dit wierd
in ’t Vaderland zoo qualyk opgenomen,
dat men zyn Ed. en zynen Raad, de Com
me, die zy minder verkogt, waren, dan
de gemeene prys (te weten, zooooRo
pyen) op hunne reekening stelde, be¬
geerende, dat zy 'er dat zouden byleg-
gen.Diergelyk ander geval is ook daar A.
1701 2 1702. onder 't bestier van dezen
Heer met het langer ophouden van de
Schepen, dan de uitdrukkelyke last van
haar Edelheden op Batavia medebrengt,
geweest, alzoo 'er een vaste en net be-
paalde dag is, op welke de Schepen van
daar, om door de stormen, dan daar val-

lende, geen ongemak te krygen, moeten
vertrekken.

Nu gebeurde het op het gemelde Jaar,
dat op die tyd, als de Schepen, volgens
de gegevene last, vertrekken moesten,
de Caffila, of Carravaan, met de goede
ren, die de lading dezer Schepenuitma-

ken moesten, nog niet opgedaagd was,
zoo dat de schepen ledig zouden

heb-T2
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hebben moeten vertrekken, indien hy die
last stipt gevolgd hadde, waarby die van
Batavia een gansch jaar lang in een groo¬
te verlegenhcit van Suratse goederen ge-
raakt zouden hebben

Hier by nu quam nog deze omstandig-
heit, dat zyn Ed. een net bericht beko-
men had, dat de Caffila al naby was
weshalven zyn Ed. met zynen Raad in

overleg nam, of men nu, by zulken voor¬

val, ook zoo stipt aan die tyd gebonden
was, alzoo ’t maar eenige dagen zou kon
nen verschillen, om na de Caffila te wag-
ten, daar anders de schepen ledig zouden
moeten na Bataviagaan. Zy dorsten het
niet doen; dog, op zyn Ed. overree-
ding, en na ryp overleg, besloot men 4

dagen langer, dan de bepaalde tyd, en als
zy nog niet verscheen, nog 4, en toen
nog eens vier, en dus in ’t geheel 12 da-
gen langer te wagten, wanneer dan ein-
delyk de Caffila opdaagde, en de sche-
pen, behoorlyk geladen zynde, nog zeer
gelukkig en voorspoedig, zonder eenig
ongemak hier of onderweg geleden te
hebben, dan alleen dat de goederen met
wat meer gevaar dan wel anders, wegens
het doorblazen van de wind aan boorc
raakten, na Batavia vertrokken, daar zy
ook behouden aanquamen.

Haar Edelheden namen dit egter zeer
qualyk op, en schreven’t jaar daar aan,
dat zyn Ed. daar by al te veel, en dit al-
les voor zyne reekening gewaagd had.
Dat het wel was, voor zoo veel nu dit
wel uitgevallen was, en dat zy dit voor
deze eenc reize wel wilden over het hoofd
zien; maar dat zy niet verstonden, dat
hy dit oit meer doen zoude, alzoo hy
met de last, die zy hem gegeven had
den, te volgen, volstaan kon, daar hy
anders zich zelven in gevaar bragt, om
alle de schade, die daar op loopen kon.

te moeten dragen, waar mede dan de E.
Maatschappy nog gansch niet gediend
was, en dikwils in een groote verlegen-
heit, door ’t blyven harer schepen, ge-
bragt wierd.

Dat nu egter dit stipt volgen van der
last harer Edelheden altyd mede niet vol¬

daan, en zelf aan haar Edelheden wel
groot ongenoegen gegeven heeft, zag
men ten tyde, toen de Heer Jan van Vel¬
sen, Gevolmagtigde, of Commissaris in
Siam, A. 1705 2 1706. door haar Edel¬
heden stipt bepaald was, om voor ’t lass

VING VAN
Ryst niet meer als 17 2 19 Ryksdaalders
te geven

Hy volgde dic last stipt, en wil-
de aan den Koning van Siam die 3 Ryks-
daalders meer eischte, niet eenen pen-

ning meer geven, aangezien hy zoo stipt
daar ontrent bepaald was, dat hy vreesde

ondank hier door te behalen; maar hy,
die niet van te voren droomen kon, dat
toen op Batavia zoo grooten gebrek van
Ryst door den oorlog op Java was, be-
haalde hier door zeer grooten ondank
zoo by haar Edelheden (die toen meyn-
den, dat hy dat over zig behoorde ge-
nomen te hebben) als by dien Koning

die hem geen een last Ryst mede geven
wülde. En ondertusschen moet ik zeg-
gen, dat de Heer van Velsen wyselyk,
en wel gedaan had, alzoo ik vast stel,
dat, zoo hy de bepaalde prys overtreden
had, en ’er juisthet ongeval van dit groot
gebrek niet tusschen by gekomen was
zy hem dat meerder betaalde, wel net

op zyne rekening gesteld, en hem niet
een hair beter gehandeld zouden hebben,
als den Heer Swaardekroon, en meer an-

dren,die buiten hunnen last gingen, schoon
zy de reden nog zoo sterkvoor zighadden.

Onzen Directeur, en vooral die van statie van
de Engelsche Natie, houd hier, om nietonzen
minder als de Mooren te zyn, die de Directeur-
menschen na hunne statie gewoon zyn te
agten, een zeer grooten staat, gaande,
’t zy te Paard, of met een Palankyn,
noit nit, zonder van een groote stoet
zeer pragtig en heerlyk gevolgd te zyn.

Hier zou het nu de plaats wel wezen,
om een lyst van de naamen der Heeren
Directeurs, die Suratte van wegen onze
Maatschappy bestierd hebben, te geven;
maar wy laten die agter het leven der

groote Mogols volgen, behalven dat wy
ook hier en daar in dat werk zoo van den
Grondvester van dit Comptoir, den Heer
Pieter van den Brock, als ook van meer

andre, spreken.

Wy hadden wel geerne de verdre
voorname bedienden van dat Comptoir
en, voor al, de Opperhoofden der bui-
ten-Comptoiren, onder dat van Suratte be-
hoorende, daar by gevoegd; dogik het
veel moeite vergeefs gedaan, en die niet
konnen magtig werden

Ik zal egter eenige Opperkooplieden,
die hier als ade der bestiering gelegen heb¬
ben, opnoemen.

Tweede
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Tweede Persoonen van Suratte.

van Ao. 1639. tot Ao. 1642.Naamen Carel Constant.
van eeni- 1645.1642.eSigismundus Wurfbain.
ge Op- 1645.1645.Job Diriks.

perkoop¬
1645.Gerard Pelgrom.lieden.

1670.1668.Joost Clant.

1685.Antoni de Vogel.

1707.1703.Pieter Bernhard van Breen.

1715.1707.Daniel Hurgronje.

1720.1715.Philip Zaal.

1720.N. Assendelft.

Men heeft hier ook als Fiscaal Independent, gehad
1705.1698.Johan Diodati,

Hy quam met de Heer Directeur de Vos, in de tyd,
dat wy moeite met de Mooren hadden (waar van
nader in ’t leven der groote Mogols gesproken werd)

na Batavia op, en ging 'er met den Heer Grooten- 1710417111707.buis weer na toe

in October 1710 woonde hy de Lykstatie van onzen
Gezant de Heer Bezuyen nog by ; dog leefde niet

zeer lang 'er na, en wierd A. 17IIbuiten-gemeen
Raad van Indien gemaakt; waar van de tyding na
zyn dood in Indien quam.

COMMISSARISSEN van SURATTE.

Of ik alle de Gevolmagtigde, of Opperbevelhebbers om over en wegen de be¬
stiering, ofte directie van Suratte, inspectie te gaan nemen, hier zal opnoemen, weet
ik niet; ik zal egter die gene opgeven, die ik zeker wete, dat het geweest zyn.

Ao. 1672.De Heeren , Willen Volger-
1684.Izaac Soolmans.
1685.De Heer Reynier Kasenbrood.

1691.De Ed. Heer Henrik Adriaan van Reede.
Deze Heer stierf op ’t Schip Drechterland den

15den December 1691. omtrent Bombahi, zoo als
hy van Ceylon na Suratte vertrokken was. Dog
zyn Lyk, gebalsemd tot voor die Stad gebragt zyn-
de , is buiten de zelve zeer statieus, gelyk men

omstandig op ’t einde van de Heer Havarts werk
zien kan, begraven, en onder een heerlyke Tom-
be gelegt.

1694.De Heer Paulus de Roo.
Deze was als Commissaris van Ceylon, Malabar,

en Suratte aangesteld ; dog quam den 10 Juni 1695
in Suratte te sterven, zoo als hy den 18 Aug daar
aan door haar Edelheden Landvoogd van Ceylon
gemaakt was.

Hy wierd mede zeer pragtighier begraven, en
aan de rechterhand van de Heer van Reede in een
Tombe gelegt.

1696.De Heer Pieter Ketting.
Deze Heer den 12 November 1695 als Com-

missaris van Suratte aangesteld, quam ’er in April
1696. stierf den 16den a 17den December 1699.
wierd mede zeerdeftig begraven, en aan de lin-
kerhand van de Heer van Reede (diens Tombe wel
t meeste boven de twee andre uitmunt) mede on-

der een fraeije Tombe gezet.
3 Bui-
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Buiten deze Heeren zyn ’er nog eeni- hier, behalven een menigte van heerlyke

ge als Gezanten van wegen de E. Maat. Kleeden, Lywaaden, enz., ook zeer
schappy aan Eurangzeeb,en aan eenige van schoonc Agaatbekers, hegten, doozen,
zyne navolgers gezonden, hoedanis enz.

de groote commissaris de Heer van Ook is 'er voor de Vesting een heer-
Reede den Heer Baccherus omtrent Ao lyke Meydaan, of een open ry-plein, dat
1690. aan dien Vorst afgevaardigt heeft. wel 9oo schreden lang, 300 breed, en

Ao. 1710 ftond de Heer Bezuyen er aan wederzyden ook met een dubbele rey
lommer-ryke boomen bezet is, die in ditook zoodanig natoe te gaan, dog quami

(gelyk wy in't seven der groote Mogol heet land een byzondre verquikking ge-
zien) voor zyn vertrek te steiven, en toen ven, en onder de welke men een zeer

aangename wandeling heeft.is ons geschenk door den Gezant, Ketc-
Zoodanige ’t zy Calappus; Orangie:laar, aan Sjah Aalem Bbadoer overgege-

of Tamarinde-boomen, heest men ool-ven.

in de voornaamste straaten geplant, dieWat voor Heeren na dien tyd onze Ge-

mede een groot cieraad aan de Stad ge-zanten aan de volgende Vorsten waren
ven, en de zelve van verre een zeer aan-is my onbekend
genaam Bosch doen gelyken.Wat nu de Stad Hhamed-Abad (dit

dag-reizen van Sochali-strand legt be Men heeft ook, zoo binnen als buiten

de Stad, veel heerlyke Thuinen, en Tan-treft, zy plagt in oude tyden de Hooft
ken om ’er zich in te baden.stad niet alleen van deze Landvoogdy;

Eer men komt in zekere Pagode, doormaar ook van ’t Koninkryk van Camba

de Mooren tot een van hunne Tempels inja, of van Guzeratte (alzoo dat onder
de Stad gemaakt, gaat men door drieeen Koning plag te staan, gelyk wy in

’t vervolg in’t leven der groote Mogol¬ grooten Hoven met Marmer-steenen be-
zullen zien) te zyn. Men wil dat zeker vloerd, en met schoone Galderyen om-
Koning van Cambaja, Hhamed genaamd ringd. In den derden Hofmag men niet
haar over 977 jaaren zou gebouwd heb- komen, of men moet zyne schoenen uit-

ben trekken. Het binnenste van dezen Tem-
Zy legt op 23: graaden N. breedte. pel is op zyn Mozaisch vercierd, zynde

en van Suratte 45 mylen. Zy vertoont ’t meeste gedeelte van Agaaten van ver-

zich al vry groot, en na zommiger oor scheide verwen. Diergelyke grafsteden
deel is zy niet veel kleener als de Stad van de oude Afgodische Koningen,
Londen. Zy is in een zeer aangenamt zig als Kapellen, uit Mozaisch werk

vlakte aan een kleene Rievier gelegen, vercierd, en met kleene Marmere pilaa-
en heeft zeer groote Voorsteden, en ver- ren ondersteund, vertoonende, ziet men
scheide Dorpen, die aan de Stad vast zyn hier zeer veel.

waar door zy wel 6 a 7 mylen in haren Voor de Meidnan staat ook een paal,
omtrek beslaat. Aan de N. West-zyde waar op de Mooren jaarlyks een Vogel
is die kleene Rievier , die in de regen- zetten, waar na zy gewoon zyn met pyl
tyd zeer opswellen, en schade doen kan en boog te schieten.

Zy is miet een sterke muurvan 4ovoe¬ Ook zyn ’er 30heerlyke Moorse Tem-
ten hoog, en 17 dito dik, omringd pels, 4 Heidense Pagooden, 2 Armeni
heeft 12 schoone Poorten, die zeer wel sche, 1 Abyssynsche Kerk, en een Syna
door een ordentelyke wagt bewaakt wer goge of vergaderplaats der Joden
den, en zeer veel ronde Torens tot ver- Buiten de Stad zyn ook zeerveel heer-
dediging van de Stad. Daar loopt ooh lyke Graven, en andre fraeijigheden.
een oude gracht, van ve schreden breed, De Stadsvoogd houd een groote zwier
om, die half droog, en half met watei en een tal-ryken trein wel van vier hon
is. De straaten zyn breed, en men ziet

ge-derd Man, die alle uit zyn keuken
in de zelve veel schoone huizen, en in 't spyzigd werden, en van welke hem, al
midden van de Stad ook een deftige Ves hy met zynen Olifant van staat, zeer prag
ting van vierkante gehouwen steenen. tig met tapyten bedekt, uitryd, 2oo
die al vry sterk, met hooge muuren om- gemeenelyk volgen, die alle met boog
ringd, en de woonplaats, is, van den Moorser en pylen, als ook van schilden en zwaar-
Bestierder van deze Stad, en van de Dor- den, voorzien zyn
pen daar onder behoorende. Deze Ves- Men kan daar by van zyn vermogen
ting werd, naast de Vesting van Cabul oordeelen, vermits hy, ten dienst var
en Candahar, voor de sterkste van gansch den grooten Mogol, 12000 Soldaaten
Hindoestan gehouden, en is zeer wel var en 50 Olifanten onderhouden moet, be-
geschut voorzien halven noch 5o voor zich zelven, alleen

Deze Stad is ongemeen Volk-en Nee- maar om zyne grootheit en pracht te
ringryk, en men heeft 'er 4 Basaars, of toonen

Markten, daar allerlei kostelyke waaren Hy kan uit deze Stad, en noch 18
dagelyks verkogt werden. Men vind andre, daar onder behoorende, behal-
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Menigte
der Tem-
vels, en

Kerken.

Pragtige
Staats

voerink
van den

Stads-

voogd



Inkomer
dezer

Stad.

Pragtige
gebon-
wen bui-

ten deze

ve

Ons
Comp
toir, en d’

Logie
hier.

U Rs
minderven noch 25 Hoofd-, en 2998

Dorpen , wel 140000 Man in ’t veld
brengen

Alle deze plaatsen onder Hhamed-
Abad plachten in oude tyden samen wel
6Millioenen Ryksdaalders voorden groo-
ten Mogol op tebrengen; dog de Land¬
voogd wist, wat hy, voor ’t onderhou
den der voornoemde krygsmagt, enz.
daar af trok; en dan moest hy ook zorg
dragen,dat de openbare wegen van aller
lei dieven en roovers zuiver gehouden
wierden, waar voor anders onder hem
gemeenelyk de Coetewaal, of Schcut
dic, nevens hem, en den Cazi, de Stac

bestieren, zorg dragen moet.
Tol werd hier van in- of uitgaande

goederen niet, dan van ider kar een Ma
moedi aan den Coetewaal betaald.

Een Cos, ofte halve myl, van de Stad
legt een uitnemende fracije Thuin, met
een heerlyk en ongemeen aanzienelyk
huis, door Tyimauw Chan, Weld-Heer
van Sjah Ekbar, die ’t Koninkryk van
Guzeratte van den laatsten Koning
Mobloammed, Ao. 1568 voorzynenVorst
won) gebouwd

Nog wat verder van deze Stad is een
heerlyk Graf van een zeer Ryk Moors
Koopman, Hajom Majom genaamd, hoe¬
wel andre meynen, dat hy een Benjaan

geweest zy, die by zyn eigen Dochter
alzoo zy uitnemend schoon was, sliep,
nadat hy van den Cazi een bedriegelyke
verlof-brief, op een Acker Lands, met
verlof om ’er de vruchten af te mogen
plukken, bekomenhad. Hyverkragtte
haar met geweld, die’t aan haar moe
der en andren klaagde, en hy wierd daar
over door Sultan Mobbammed Begeram.
in dien tyd Koning van Guzeratte, niet-
tegenstaande zynen verlof-brief van der
Cazi, openbaar onthalst, en hier gelyk
namaals ook zyn Vrouw en Dochtei
begraven. Deze Tombe, of dit Graf
werd ter gedachtenis van deze schend-
daad tot noch toe Beti Chuit, dat is, uu
Dochters schamelheit genaamd

In deze Stad hebben wy ook eer
Comptoir, alwaar een Koopman al-
hoofd legt, onder welken noch 5 min-
der, en eenige Inlanders tot dienst, in
onze fracije Logie bescheiden zyn.

Dit Comptoir is het naast in rang na 't
Hoofd-comptoir

In oude tyden plachten hier Opper-
kooplieden als Opperhoofden te leggen
hoedanig hier Ao. 1639 de Heer Arend
Barendszoon Muykens, en voor hem de
Heer Cornelis Sylvius, en ook na hem de
Heer Johan van Teylingen gelegen hebben.

1679 den 16 September wierd ’t kleen

getal dezer bedienden alhier dus bepaald,
gelyk dat voor Brodera en Brotsja op 3,
voor Agra mede zoo, en voor Sochali-
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strand maar op 2 Hollandsche bedienden
gesteld wierd; hoewel ’er noch zoo veel

Inlanders by waren, als 'er tot het waar-
nemen van den dienst der E. Maatschap-
py vercischt wierden.

Wat nu de Stad Brotsja betreft, daar Beschry-
ving derwy mede een Comptoir en een kleenc
Stad

Logie hebben, zy legt 12 mylen be
Brotsja.

noorden Suratte, ontrent 8; mylen van
de Golf van Cambaja, landewaard in

en op 21 graaden, 56 minuten N.
breedte.

Men ziet ze uitgestrekt ten deele
langs een fraeije Rievier, die van't
gebergte van Decan en Mandoe af
komt stroomen, en in de voornoemde
Golf in Zee stort, en ten deele op

een hooge berg, dat de zelve zeer sterk
maakt, hoewel zy buiten dien noch
met een sterke muur omringd is.

Zy heeft drie Poorten na de Land-

kant, voor welke groote portaalen en
binnendeuren zyn; ook zyn ’er noch
twee aan de Rievier-kant, door welke
al 't water, dat men in de Stad noo

dig heeft, van Buffels tegen den berg
op gedragen werd.

en SchooncZy heert ook twee Voorsteden,
is redelyk Volk-ryk, hoewel ’er meest Lywaa-

den, enz.Benjaanen woonen, die zeer veel fraeije
Lywaaden maken, de welke grooten

dewyl men hier deaftrek hebben ,
fynste kleeden en lywaaden van gansch
Guzeratte vind , om dat de Rievier

waar aan deze Stad legt een byzon-
dre eigenschap heeft om alle Lywaa-
den haagel wit te maken.

De waaren, die hier door moeten,
betaalen aan tol 2 ten honderd.

Het is hier rondom een ongemeen
schoon vet en vruchtbaar Land, geven
de veel Ryst, Tarw, Gerst, overvloed

van allerlei levensmiddelen, en veel Cat-

toen.
Onder deze Stad hooren 84 Dorpen,

en in oude tyden plagten noch 3 andre
Steden hier onder te staan, die nu harc
byzondre Stadsvoogden hebben.

Vier mylen van de Stad, en het Dorp
Hansoot, na 't Zuiden, scheid zich de
Rievier in twee spruiten, die een Eylan-
deken maken, dat op sommige plaatsen
een halve myl, en op sommige maar een

vierde van een myl, breedis. Deze twee

spruiten storten O. N. O. en W. S. W,

in de Golf van Cambaja, alwaar men

een open Reede voor de schepen op -
vadem wateis, meest zand-grond, heeft

De Engelsen hebben hier ook een zeei

fracije Logie.
Rondom deze Stad heeft men groot

vlakten, en anders geen gebergten (uit-
daar de Stad orgenomen dien berg ,

legt) maar sa6 mylen verder na 't Zuid-
Oosten ziet men de bergen van Pindats-

je

Engelsche

Logie

hier.
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vind hier zeer weinig Mooren-je, die een groot stuk henen voor by

Het inkomen van 75 Dorpen trekt de-Brampoer loopen, en zeer vruchtbaar
ze Stads-voogd voor de krygsmagt, dievan Koorn en andre Graanen zyn.
hy onderhouden moet; doch dat van deIn deze gebergten vind men schoone

145 andre is voor den grooten Mogol.Agaat-steenen, waar van allerlei fraeijig-
Pas buiten deze Stad leggen 15 schoo¬heden gemaakt werden.

ne Huizen, Thuinen, en Graf-stedenIn de Stad Brodera hebben wy ook
waerdig om van een Reiziger beschouweeen Comptoir, en een kleene Logie, of
te werden. Onder deze Thuinen zyn enverblyf-plaats voor onze bedienden.
5, met allerley Fruitboomen en Moes¬Zy lecht tusschen Hhamed-Abad, en
kruiden beplant, in welke zich ider eenBrotsja, 30 Cos, of vyftien Mylen van
mag gaan verlustigen.de laatste stad

De kleeden, en lywaaden, die hierZy wierd door de Zoon van Sulthan
gemaakt werden, zyn mede van de deug-Mobbammed Begeram, de laatste Koning
delykste, fraeiste, dichtste, en fynste,Ook wasvan Guzeratte, gebouwd.
die men in Indien vinden kan, waaromde Stad, oud Brodera, 1: myl van deze

getrokken zyn. Zyzy ook over al zeergelegen, te dier tyd Radipore genaamd,
van Brotsja, doch zyovertreffen zelf diedie zedert ’t stigten van deze te niet ge-
en korter, waar aanvallen wat smallergaan is.
kennen zyn.zy ook zeer wel teDit is een Land-stad, aan een kleen

Debyzondre soorten, die hier gemaaktRivierken, Wasset, in een zandige vlak-
verden, zyn deze :te gelegen.

Smalle BaftasOok is 'er recht voor de Stads-Poort.
Brcede dito.aan de Oost-kant, een schoone Tank,
Niquanias.die redelyk diep, en wel een pistool-
Madafoens.schoot wyd is
Cannekyns.De Stad legt rondom zeer wel in hare
Zwarte Tsjela’s.muuren, van redelyke goede bolwerken
Blaeuwe Assamani’s.voorzien, die alle zeer net opgemetzelo
Berams, of Caricams, enz.zyn. En zy heeft 5 poorten; waar van
Ook valt ’er Indigo.eene is toegemetzeld.
In ’t Dorp Circhees, dat niet verreAan de West-kant ziet men een zeer

van Hhamed-Abad legt, en in Cambaja,groote Voorstad, daar veel Verwers, en
de Hoofd-stad van dat Koninkryk, plag-Lywaad-Wevers woonen. De gebou-
ten wy in oude tyden, wanneer ’t Comp-wen zyn hier meest ssecht, en na de wy-

opgerecht wierd,toir van Suratte eerstze van Indien van bamboezen en kley ge-
en een Logie temede een Comptoirbouwd.

hebben; doch die zyn naderhand inge¬Schoon ’t hier wat zandig is, is het
trokken.een vruchtbaar Land, gevende veel Ryst,

Wy voegen hier noch by een korteKoorn, Gerst, Cattoen, allerlcy
lyst van jaarlykse verteeringen in de vo¬Indische vruchten, en overvloed van le-
rige tyden, op dat die gene, die ’er nuvens-middelen.
't bewind hebben, de zelve eens met deDe meeste Ingezetenen dezer Stad, en
tegenwoordige vergelyken, en 't verschilvan de 220 Dorpen, die hier onder staan,
zien mogen.Heidenen, en menzyn Benjaanen, of

de Comptoiren van Gu-Generaale Mondkosten op
zeratte en Hindoestan debet.

't Comptoir Suratta aan de dagelykse tafel in 'tAo. 1632.
ƒ8188. 8-8aar gepasseerd.

170112.0't Comptoir Amadabath.
't Comptoir Agra 3541. 274

546- 00’t Comptoir Brotsja.

13977-2 12

Generale Randsoen-gelden dehet.

't Comp. Suratte voor den Directeur, en 12 per-
ƒ2688. 00soonen samen ter maand f224 komt ina

Extraordinaris dito a 15 Ryksdaald. ter maand,
450¬ o0komt in4

3138
't Coms¬

Fraeije

Huizen,

Thuinen

Graven,

nz.

Lywaa¬

den, die

hierge-
aakt

werden ,

enz.
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't Comptoir Amadabath voor 6 persoonen (in de

plaats van 10) 100 ter maand, dus f raoo¬ v0
Extraordinair dito.  5 Ryksd. per maand. 140. 00

f1340
't Comptoir Agra voor 8 persoonen a 154 per

maand. f188 00
Extraordinair dito.  5 Ryksd. ’s maands. f 140- 00

ƒ1628
't Comptoir Brotsja of Brodera voor a personen

305- OOf25; per maand f
Extraordinair dito. a 1 Ryksd. per maand. 30- oucf

f 335
't Comtoir Suratta aan dagelykse TafeAo. 1633.

f196926tot Pmo. October inkluis.
1341-7Amadabath tot dato.
1200-0Agra na gissing.

20010Brotsja en Brodera.

Men heeft daar 4 heerlyke Tanken,Vermits nu Cambaja hier mede een
waar uit de Ingezetenen ’t geheel jaarvan onze Comptoiren geweest, en een
door water haalen.Stad van aanzien is, van welke, als wy

Ook zyn ’er een menigte schoone Thui-van de Kust van Malabar handelen, wel
nen in en buiten de zelve, in sommigemeer zal gesproken werden, zullen

van welké, met allerley Fruit-boomenwy die eer wy hier afscheiden, korte
lyk beschryven. beplant, ider een zich verlustigen mag.

De inkomende goederen te waterDeze Stad is aan ’t einde van de Golf

moeten 2;; en de uitgaande 3: ten hon-van dien naam, zoo als men die inkomt.
derd aan tol betaalen.en als men N. O. aanzelld, in een groo

ten inham gelegen. Het grimmeld ’er van allerley Ingeze¬
tenen, om dat deze Stad grooten handelZy is de Hoofd-stad van het Konink
op Persien, Mocha, Goa, Diu, Atsjien,ryk van die naam, legt 16 mylen be-
Malacka, Ceylon, Choromandel, ennoorden Brotsja, en pas benoorden de
meer andre gewesten plagt te dryven;Rievier Canari, by andre ook wel May
doch de meeste Ingezetenen zyn Heide-genaamd, langs welke zy ten deele ge-
nen, Mooren, Armeniers, Malabaaren,bouwd is.

Portugeesen; en andre volkeren, die zich.Met laag water loopt de Rievier ge-
toen de handel in zynen bloey was, daarheel droog, uitgenomen 3  4 killen,
hebben neder gezetdaar men gemeenelyk nog wel een half

Dit plagt de Hof-stad der Koningenmans lengte water in behoud, doch om

van Cambaja , (die Mooren waren) tein de zelve wel te geraken, heeft men
zyn, welk Ryk sommige dat van Guze-altyd noch een goede Loots van nooden
ratte noemen. Wat voor Oorlogen de-alzoo ’er felle stroomen gaan.
ze Koningen wel eer met de PortugeesenMet een dagelyks gety vloeid de Rie-
gevoerd hebben, toonen wy elders uit-vier 7 vadem op en neder, zoo dat de

schepen met hoog water tot dicht voor voerig, en zal in de beschryving van
Malabar noch nader voorkomen. Waardeze Stad ten anker komen konnen, doch

met laag water vallen zy geheel droog mede wy dan hier afscheyden zouden,
indien wy onder alle de Ingezetenen vanEgter lyden de vaartuigen zoo veel ge-
Suratte, die meest Heidenen en Mooren,vaar niet, om dat de grond niet geheel
en dus van ons reeds bevorens zoo in op-zandagtig, maar met kley vermengd is.
zicht van hunne zeden, als in opzicht vanWat de grootte dezer Stad belangd,

zy is noch wel eens zoo groot als Surat- hunnen Godsdienst, beschreven zyn, niet

te, heefteen dubble schoone hegt- muur, hoognoodig agteden noch een woord van
voortreffelyke en zeer hooge huizen, zekere andere Heidenen te spreken, die
ruime, rechte, en lange straaten , die zich in de Stad Suratte, en in die gan-
ook ’s nachts met poorten afgesloten wer- sche Landvoogdy verspreyd hebben, ge-
den lyk zy zich mede in Agra, en in Persien in

In ’t midden van de zelve zyn drie verscheyde steden, en voor al in de
fraeije en groote Basaars, of Markten, Landvoogdy Kerman, te Jesd, en te Spa-
die groots gebouwd, en van allerley be¬ han, ophouden.

Zy werden gemeenelyk van de Indiaa¬ De Per¬denkelyke waaren zeer rykelyk voorzien
zyn. nen , Perseën, of Parsi’s, maar van de Per-seen, of

Euueent,siaanen Gauren, of Gebbers, en ook welDe Stad zelf heeft 12 Poorten, zon-
der de Binnen-Poorten der straaten, Atech Peres, of aanbidders van 't vyer ge-
die ontelbaar zyn, te rekenen. naamd.

V. De¬IV. DEEL.
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Deze zyn van afkomst Persiaanen, die

noit tot de Mohhammedaansche Gods-

dienst overgekomen, maar ontrent 18000

zielen sterk, met eenige Jonken van Caap
de Jasques in de Golf van Persien, van
Gamron en Ormus na Guzeratte voor ’t
geweld van Omar gevlugt, en zedert
by den ouden Heydenschen Persiaanschen
Godsdienst, alzoo hen van den Koning
van Guxeratte die vryheit toegestaan
wierd gebleven zyn. Men heeft ze

ook in Spafran, en zelf een geheel oord,
Gauwr-Abad genaamd, die eenigzins
van andre verschillen.

Wat nu dezen Godsdienst betreft, die

bestaat in de navolgende Hoofd-stukken
Zy gelooven, dat 'er een God is, die

alles bestierd, en alom tegenwoordig is.
hebbende wel niemands hulpe van noo-

den; maar die egter zeven dienaars heeft,
die met hem by na van een gelyke waer-
digheit zyn. Deze hebben ider een be¬
diening in den Hemel, welke zy aan hem

moeten verantwoorden, en hunne naa-
men zyn deze:

Hamasda.

Bbaman.

Ardi-Besth.

Sariwaar.

Espander.
Auwardaath.

Ammadaath

Hamasda bestierd, na hunne gedach-
ten, de menschen, en zet hen aan, om
alles goeds te doen.

Bbaman heeft het oppergezag over het
Vee, en allerley gedierte, op aarde, en
over alle de Visschen der Zee.

Ardi-Besth heeft het opper-opzicht
over het vyer, verhinderende, dat dit
noit uitgeblust werde.

Sariwaar heeft het bewind over alle
de Metaalen, en Berg-werken, aankla-

gende alle die gene, die de zelve niet be¬
hoorlyk schoon houden.

Espander heeft het opzicht over het
Aardryk, en wel byzonder overde Lan¬
deryen, bezorgende, dat die niet vuil
gehouden, geslagen, of aan de zelve
geen overlast gedaan werd.

Auwardaath bewaard het Water, dat

'er geen vuiligheid ingeworpen, of vuile
dingen in gewasschen werden.

En Ammadaath heeft het Opperbe-
wind over de Boomen, Vruchten, Krui
den, en allerley gewasschen.

Deze alle nu zyn wel opzienders, en
bestierders van ’t gene, waar over zy ge-
steld zyn; doch zy hebben geen magt
om te dooden, of het leven te geven,
moetende rekening van hunne bediening
aan den oppersten God doen, en alleen
maar aanklagen, die nalatig in hun dienst

zyn.

Zoo dat zy den Opper-God maar voor
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opzienders, en bestierders van de bedry-
ven der genen, die hier beneden onder
hen gesteld zyn, dienen.

Behalven deze 7 nu, zyn ’er noch 26
mindere Dienaaren, die ider weer een

byzondere bediening waar te nemen heb-
ben. Hunne naamen zyn deze

Saroch.

Meer-Resus
Saros.

Beram.

Carraseda.

Aurva.

Ader.

Moho.

Tiera.

Gos.

Farwardi,

Araet

Goada

Dien.

Apersanich

Astaat.

Assaman.
runingaat.

Marispan.
Amiera.

Hoem.

Dumma.

Berse.

Defader

Defemer.

Defdin.

Van deze nu brengt Saroch de zielen,
zoo ras zy uit het lichaam gescheiden
zyn, voor hare Rechters, welke Meer-

Refus, en Saros zyn, om te onderzoe-
ken, hoe zy zich op aarde gedragen
hebben.

Indien zy bevinden dat van deze zielen
de goede bedryven, die tegen de quade
overstaan, zwaarst wegen , gaan zy
na den Hemel; doch anders werden zy
van de duivelen, die mede by die schaal

zyn aanstonds aangegrepen, en in de
Helle gebracht, om daar of van veeler-
ley gedierte, en wilde beesten, of in een

vyer, dat altyd eenparig brand, zoo lang

gepynigd te werden, tot de wereld noch
eens vergaat (dat zy vast stellen na dui-
zend jaaren te zullen geschieden) en tot
er een nieuwe wereld komen zal, als

wanneer deze verdoemde zielen weer zul-

len verlost werden , om andermaal op
aarde te leven.

Die gene nu, die in den Hemel geko¬
men zyn, blyven daar, ende en komen
niet weer in de wereld; maar zullen daar
in eeuwige vreugde met Vrouwen, Kin-
deren, en verdere Vrienden, leven.

Beram bestierd de Oorlogen, gevende

de overwinning aan die 't hem goed-
dunkt.

Carraseda is de Zon, hebbende ’t op-
pergebied over dat licht.

Aurva.
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Auva is het Water, en heeft daar het
gezag over.

Ader bestierd het Vyer, en wil dat
goed gedaan hebben.

Mobo bestierd de Maag, en is ook daar
geplaatst.in
Ziera is den Regen.
Gos bewaard, en regeerd het Vec;

doch hy is niet in de beesten.

Farwardi bewaard alle de zielen, die

in den Hemel zyn
Aram geeft aan de wereld vreugde,

en verderf, mitsgaders alle druk-
Goada bestierd de Wind; doch hy is

de wind zelf niet
Dien onderwyst hen de Wetten, en

geeft hen genegenheit, om ze te vol
gen.

Apersanich geeft Rykdom in deze we-

reld.

Astaat geeft ’t verstand en de geheu-
genis aan alle Menschen.

Assaman heeft het bewind over de

Koopmanschappen
Guningaat regeerd de Aarde.
Marispan heeft het gezag over de goed-

heit, deelende die aan alle mede, die het

oog op hem slaan.
Amiera heeft het opperbewind over

het geld.

Hoem geeft dat de Vrouwen, na dat
zy van hare Mans bekend zyn, zwanger
werden, en verleend het leven aan de

vrugt.

Dimma zyn ten dienste van allen, die
en hen van nooden hebben.

Berse

Defader staan ten dienste van God,
Desemer

om aanstonds zyne beveelen
en uit te voeren.

Desdin
Deze alle werden Gesboo, of Heer, ge-

naamd.

Alle deze Dienaars bidden deze Gau-
ren, of Gebbers als hunne voorbidders
by God aan, om dat zy vast stellen,
dat ider van hen magt heeft over ’t gene.
waar over hy van God gesteld is, en dat

ook God hunne voorbede verhoord.
Zy hebben groote agting voor hun-

ne Priesters, die zy gewoon zyn van al-
les te verzorgen. Deze passen op de
Schoolen, leeren de Kinderen lezen,
schryven, en de gronden van hunnen

Godsdienst; doch zoo de zelve zich be
moeijen, om Koopmanschappen te dry-
ven, werden ze by hen niet veel geagt
hoewel hunne Wet dat niet stipt ver-
bied. Het gewaad van de Priestersver-
schild ook niet van dat der gemeene Per-
seën; doch zy dragen een geele omslag, en
een dunne Tabbaart. Zy wierden Daro,
of Herbood, genaamd.

Zy wierden van ouds al geoordeeld de
Zon en ’t Vyer, als ’t naast daar medt
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overeenkomende, aan te bidden. Ook
hebben zy in eenige plaatsen een Tem-
pel, daar in zy 't vyer O’t geen aan de
Zon ontstoken is) altyd brandende hou-
den, hoewel zy anders in ’t geheel van
Tempels, noch Kerken, om hunnen Gods¬
dienst te plegen, (weinige in Persien uit-
gezonderd) weten; maar de Leeraars ko¬
men in hunne huizen, daar zy den dienst

al zittende, zonder te stuipen, of nygen,
plegen.

Wat nu die aloude dienst van ’t vyer
betreft, daar ontrent geven zy ons een
geheel ander bericht, als men van ouds
van hen gedacht heeft.

Wanneer men hen ernstig afvraagd,
of zy het Vyer, of de Zon, aanbidden
en waarom zy ’t vyer eeren, of bekom
merd zyn, dat het niet mag uitgaan,

geven zy ons tot antwoord, dat zy het
vyer, ofte de zon, geen van beyden aan-
bidden, of geenzins een van beyden voor
hunnen oppersten God houden; maar be¬

kennen egter, dat zy van alles, dat zy
bezitten, niets zoo zeer in waerde hou-

den, als het vyer, gelyk zy dat ook al
36 eeuwen ruim, zedert de tyden van

Kajoemaraaz op den Berg Albors in een
Tempel geëerd hadden, welke eer zy
ook aan de Zon bewezen, om dat het
Vyer, en de Zon, het allernaast, na hun-
ne gedachten, na God gelykt, hen veel
nuttigheit toebrengt, en dat zy daarom
met zoo veel zorg ook toezien, dat het
niet mag uitgaan, en ook noit een lamp,
of kaers uitblazen, of eenig vyer (als 'er
brand is) met water uitblusschen, maar
dat dan wel met aarde smooren, vermits

zy het voor een groot ongeluk, en voor
een teeken van Gods toorn houden, als

’t vyer in hunne huizen komt uit te gaan.

Wy zien, dat ten tyde van Darius Codo-
mannus, wanneer hy tegen Alezander de

Croot slaan zou, het H. Vyer opeen zil-
verc Altaar voor hem gedragen wierd,
Curtius 3. B. en7. H. st. , en dat dit al ze¬
dert Cyrus tyd zoo plagt te geschieden,

Strabo 15 Bock, Fol. 733.
Te dier tyd wierd het door de Per-

siaansche Wyzen, nu door de Priesters
der Gebbers, bewaard.

Ook wierd dit H. Vyer noit door die

Wyzen, dan by de dood van een Ko-
ning, volgens Diodoor van Sicilien, 17
Boek, Fol. 623. uitgeblust.

Die van ouds in dit H. Vyer blies, of
iets daar in wierp, dat leefde, of eenige
vuiligheit, die wierd, volgens Strabo 15
Boek , 732 blad, en Herodoot in ’t 3
Boek, en 16 Hoofd-stuk, met de dood
gestraft. Ook stond ’er, als de Vestaalse
Maagden dit lieten uitgaan, een straf op

Gelyk dit door de Vestaalse Maagden by
de Romeynen, en door ongehuwde
Vrouwen te Delphi bewaard wierd, alzoo

wa¬V2

Wat 27
van ’t

Vyer oor-

deelen.



Ccen

ren zy't

water.

Hellige en
Vasten-

dagen.

Hun Jaar,
en maan-
den.

BESCHRY156
waren hier van ouds (gelyk ook nu noch)
en by de oude Chaldeen, en Assyriers, in
den Tempel van Diana te Ecbatana Prie-
sters,die noit trouwden; bewaarders van

dit H. Vyer; doch in Brittannien komen
ons ook jonge Dochters, of Maagden,
voor, die 't H. Vyer in den Tempel van

Minerva altyd bewaakten, en dat bran-
dende hielden ; hoedanig by de Athe
niensers de Maagden, die aan de Muni-
chise Diana toegewyd waren, by de ou-

den zeer geroemd waren ; hoewel de
Vestaalse Maagden , door AEneas (zoo
men wil) uit Troja na Itilien overge-
bracht, en naderhand door Nums Pom-

pilius, de ade Koning van Romen, daar
ingesteld, in roem alle andre van die soort
schynen te boven te gaan, gelyk zy ook
haren naam van ésta, Hestia, dat is, den
Haard, en na ’t vyer, dat zy bewaarden,
ontleenden. Een dienst; die allereerst
de Chaldeen te Ur, of it Oer, dat in
haar taal vyer beteekend, geweest, en
van daar tot de Persiaanen overgebracht
is, en die al in Abrabams tyd by de Chal-
deen, en Chams nazaaten, die Afgoden-
dienaars te Ur, uit een hoogagting voor
’t hemelsch vyer, dat de offerhande van

Abel verteerd had, en als een zigtbaar
bewys van Gods zonderlinge gunst voor
hem, meer dan voor Cain, gelyk ook by
andre gevallen, als een merkteeken van

zyne magt, in 't straffen der godsoozen,
zyn eerste begin schynd genomen te heb-

ben, waar op naderhand, by de instel-
ling van ’t Aaronitisch Priesterdom, om
d’ofserhanden te doen, het vyer, dat on-
der Israel op den Altaar altyd brandende

gehouden wierd, gevolgd, dat zoo na-
aerhand door alle de Heidensche Vyer-
dienaars daar van ontleend, en door den
Duivel, die alle de ware Godsdiensten

eenigzins zogt na te aapen, by hen over

al ingevoerd is.
Ook ziet men de voetstappen van den

Vyer-dienst der aloude Persiaanen, van
den ouden dienst te Ur ontieend, noch zeer

klaar in de naam van dat vyer by hen
(zoo Curtius aanteckend) Orimasdes ge-
naamd (dat van Oer, licht ontleend is)
doorstraalen.

Noit zullen zyook, opeen reyze zyn-
de, hun gevoeg aan strand in Zee, of in
eenig ander water, maar altyd in een pot
doen, alzoo zy vaststellen, dat 't een
groote zonde is, iet vuils in 't water te
verpen.

Zy weten van geen Zondagen; maar
zyn gewoon den eersten, en den twintig-
sten dag van ider maand, als een heiligen
dag te vieren; op welken tyd zy, om
te iveriger te konnen bidden, nu en dan
ook wel vasten.

Hun Jaaren zyn van 365, en hunne
maanden van 30 dagen, doende de da-

VING VAN
gen, die te kort komen, in 't einde van
het Jaar daar by.

In ’t begin van ’t Jaar komen zy alle
eens by malkanderen,op welken tyd
hunne Priesters uit hun Wet-Bock eenige
zaaken, gedurende 1 a 2 uuren, voor-
lezen, die zy in opmerking te nemen
hebben, waar na een igelyk weer na zyn
huis gaat.

Men ziet niet, dat zy ook eenige Verwer-

en allebeelden in hunne Tempels of huizen
reclden-hebben; in tegendeel hebben zy daar een
dienst.

afkeer van, zeggende, dat God niet kan
afgebeeld werden; waarom ik te meer ge-
loove, dat zy noch het Vyer, noch de
Zon, als hunnen God eeren.

De kleederen der Perseën, of Gauren,
Rechtverschillen veel van ’t gewaad der andre

tenteekenInlanders , dragende, zoo mannen als
der

rrouwen, lange broeken, en asch-graau- Gauwren.
we rokken, en ’t hair der mannen bo-

ven uit hunne bonnetten stekende; ook
gelykt hunner vrouwen gewaad meer na
dat der Arabische vrouwen; behalven
dat zy een gevlogten lint van Kemels-
hair, of van Schaaps-wol, ’t geen twee-
maal om hun lichaam gaat, dragen, ’t
geen zy op den rug met twee knoopen
vast maken. En dit is het zichtbaar tee-

ten van hun geloove, waar aan zy ken-
baar zyn.

Zoonu dezen of genen onder hen, by Straffe, als
ongeval, deze knoopen verloren hebben,zy dit ver-

mogen zy niet eeten, drinken, werken,liezen.

sprecken, noch van hunne plaats gaan,
voor zy weer zulken band van een van
hunne Priesters (by welke zy die alleen
vinden konnen) gekogt hebben.

Dit teeken van onderscheid moeten
niet alleen de mans, maar ook de vrou-

wen, na dat zy 12 jaaren oud geworden
zyn, en ook niet eer, dragen.

Zy zyn ook niet gewoon hun kin of

baard te scheeren.

Hunne huizen zyn zeer donker,en by
na zonderhuis-raad, en zy woonen meest

in eenen hoek der Stad by een, zonder
dat men eenig wezentlyk onderscheid
tusschen hunne huizen, of die van andere
Inlanders vind.

Zy mogen niets eeten, dat leven ont-
fangen heeft, ten ware by hoogen nood ;
en dan mogen zy wel Schapen, Bokken,
Herten, Hoenderen, en Visch, maar
geen Ossen, Koeijen, Paerden, Kemels,
lifanten noch Haazen eeten.

Zy hebben ook geen byzondre Over-
heden, ten zy dat de Mooren dezen of
genen onder hen eenig bewind ge-
ven.

Egter stellen zy somtyds wel 1of z, Zy weten
van geennet gemeen goedvinden, tot Hoofden
verhe-over alle de andre, om uit hun naam het
den.

woord by de Moorse Regeerders, on-
trent zaaken, waar in die hen helpen

kon¬
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konnen, te doen; doch verder ook niet.
alzoo zy dan met de anderen weer gelyk
zyn

Hun drank is water mogen ook we

wyn, maar geen drank door ’t vyer ge
imaakt, noch zich dronken drinken; en

zoo zy dit doen, en zich na eenige ver
maningen niet beteren , werden zy
verstooten.

Hunne huwelyken verschillen in opzigt
van de tyd, en in opzicht van de wyze.
om een Vrouw te krygen, niet van de

Benjaanen, gevende hunne Kinderen,
met toestemming der Ouders zeer jont
aan malkanderen, gelyk hunne echt ook
door de Priesters bevestigd werd; hoe-

wel zy tot hunne 12 2 14 jaaren by ham-
ne Ouders blyven woonen.

Als nu de Zoonen dus getrouwd, en

met hunne Vrouwen vereenigd zyn
blyven zy, al waren ’er noch zoo veel
van zulken huisgezin, alle by een woo-
nen , hebbende ook een gedeelte in 't
goed van hunnen Vader, en zoo die mogt
komen te overlyden, is de oudste Zoon

weer bestierder des huisgezins in de
plaats van de Vader.

De Weduwenaars herrrouwen noit :

maar als de Man overleden is, mag de

Vrouw (alzoo zy ’er maar eene hebben)
ook hertrouwen, waar in zy gelukkiger

zyn dan de Vrouwen der Benjaanen, die
zich met hare mannen moeten verbran-

den

Het zyn meest Landbouwers, en Ac
kerlieden. Ook verzien zy de Schepen
van water hout, en van karren totver-

voering der goederen. Doch de meeste
dienen geen andre volkeren.

Zy, zoo wel Mannen, als Vrouwen,
trouwen noit buiten hunne Natie, zyn

zeer zedig en kuis, houdende over
spel en hoererye voor dood-zonden,

die, volgens hunne Wet, ook met de
dood moeten gestraft werden; hoewe
zy dat van de Mooren, daar zy onder

staan, niet uitgevoerd konnen krygen.
Zy zyn zeer gierig, en ook zeer morssig;

doch vallen wel zoo blank als de Benjaa-
nen, of Jentiven, en vooral de Vrou
wen. Ook zyn zy van een middelbaare
gestalte, dragen groote baarden, en kort
hair.

Als imand ziek, of in doods-nood is,
leggen zy hem van zyne slaap-plaats
op de grond, op een beddeken van zand.
of aarde, en, komt hy te sterven, zoc
werd hy van 6 of 7 lieden, die zy daar
toe houden, van die aarde opgenomen.
in een kleed gewonden, en op een yze-
re rooster, even eens als een baar, ge
legt, en zulke roosters zyn ook begraaf
plaatsen, die wel een myl verre, van de
Steden, of Dorpen, daar zy zich ont-
houden, gelegen zyn. Men mag tot de
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Baar, en tot het Graf geen hout gebrui
ken, om dat dit het vyer toegewyd is.

Zy zyn gemeenelyk van steen, dric
voeten hoog opgetrokken, in ’t midden
hol, en boven met een gat of twee ,
met yzere tralien daar over, waar op dan
de lyken (de Vrome door ’t eene, en de
booze door het ander gat) door die be-
handelaars van hunne dooden (alzoo 'er
geen andre mogen aanraken) gelegt, en
van de Zon, de Vogels, en Wormen

verteerd werden, terwys het gebeente in
cen put valt.

Zulke begraaf-plaatzen zyn 'er drieder- Hunne

ley ; een voor de Mans ; een voor de begraaf-
Vrouwen, en een voor de Kinderen, die Plaatzen.
elk byzonder staan.

Zy zyn plat, boven open, en met wit
leem bepleysterd.

Zy zyn bedroefd, en schreyen over
hunne dooden ;ook slaan en smyten zy zich
zelven; dog zeer stil.

Als ’er een doode begraven werd, bly-
ven de naafte bloedverwanten een stuk

weegs van de begraaf-plaats staan, tot
dat de doode naakt op den rooster ge-
legt is, en de begravers weder gekomer
zyn, na, volgens gewoonte, een gebed
gedaan te hebben.

Dertig a veertig dagen daar na bren-
gen zy ook ’t beddeken van zand, of
aarde, waar op de doode gelegen heeft,
daar hy begraven is

En doodDertien of veertien dagen na des over¬
ledens dood geven zy aan de bloedvrien-maalty

de.den een geheel Jaar door, alle maanden,
maaltyden tot zyne gedagtenis

Zy houden de lyken voor zeer onrein.
ja voor onreiner, dan van eenig gedier-
te, als cr ’t vleesch af is, ende zy zou-
den, om geen reden ter wereld , een
doods-been aanraken, en zoo dat by on
geval gebeurd, moeten zy al die kleede-
ren wegwerpen, zich zelven wasschen,
en dan weer reine kleederen aandoen,
en tot boete noch 9 dagen, zonder uit
te gaan, of iets te handelen, in huis
blyven, zonder dat Vrouwen of Kin-

deren by hen mogen komen, of hen
aanraken, ten zy dat die 9 dagen over,
en zy door vasten en bidden gereinigt
zyn.

Zy gelooven ook, dat, zoo de doods-
beenderen in 't water komen, die men-

schen zekerlyk verdoemd zyn, en dat
zulx geenen overkomt, dan welker zie-

len in hun leven veel doodelyke zonder

bedreven hebben; van hoedanige byge
loovigheden zy vol zyn.

Zoo nu begraven de Indische of Gu-
zeratse Perseen maar de Gebbers, of
Gauren, die in ispahan, in Kirman, of
elders in Persien woonen, ssulten hunne
dooden in ’t hol van een H. Boom,
staande recht op hunne voeten, aan weer-

zy-V.
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zyden op een hout leunende, ter tyd toe
dat men wel aangemerkt heeft, of een
Gier zyn rechter oog eerst uitpikt (want
dan is hy in 't Paradys) doch zoo ’t linker
oog eerst uitgepikt is, werd hy van de
Duivel gequeld. Over het eerste is een

vreugde-Feest; doch over ’t laatste een
Vasten.

Het is wel geen diefagtige, noch
hoeragtige, maar een Natie, die zeer
bedriegelyk is, hoewel anders gemeen-
zaam van ommegang mededoogend, en
zagt van aard.

Het Wet-Bock, waar in de gronden
van hunnen Godsdienst vervat zyn, noe-

men zy Zundavastauw. Het bestaat in
twee boeken, die hun Wetgever, Zer-
toost, gemaakt, en onder het geleide van
den Engel Babaman Umsbauspan van den
Hemel zou gebracht hebben.

Deze Zertoost waarschynelyk Soroa-
ster, een Bactriaan , dien zy voor een
groot Profcet Gods houden, heeft on-
trent 500 Jaar voor Christus geboorte,
of ten tyde van Gustasp, de 14de Koning
der Persen, na Cajoemaraaz, en waar-

schynelyk onder Darius Hystaspes ge-
leefd.

Men wil, dat zyn Moeder, die uit Chi-
na herkomstig was, heim daar, na een
goddelyke openbaring, dat zy een Zoon,
die magtiger, dan den Keizer van Chi-
na zyn zou, zoude baaren, ter wereld
gebracht, en, uit haar Vaderland vlug-
tende , zich in Persien ter nedergezet
heeft.

Men zegt verder, dat deze Vrouw,
in een Valey, bezig met H. overwegin-
gen op een tyd, gezeten zynde, daar
den Engel Babaman gezien heeft, die
haar vraagde, wat zy begeerde; zy zey-
de, dat zy niets anders wenschte, dan in
Gods tegenswoordigheit te zyn, om
zynen wil te weten, en om haar volk
te onderwyzen. Daar op is Zertoost aan-

stonds in de Hemel voor den Throon
Gods opgevoerd, van waar hy in zyn
rechterhand het H. Vyer, en in zyne
linkerhand den Zundavastauw bracht.
Hier van wierd de Persiaanse Koning
Gustasp zoo ras niet bericht, of hy vond
zich zoodanig beroerd, dat hy deze sec-
te, of gezindheit, omhelsde, en zyn
vorig bygeloof en de afgodery van zyne
Priesters verwierp.

Zy eeren ’t gemeen vyer, om dat het
na dit vyer dat zy uit den Hemel ont-
singen, best gelykt, dit aanziende als
iet, dat het naaste na God gelykt, om
welke reden zy ook de Zon, als ’t naa-

ste aan dat hemelsch licht, en 't best
met God overeenkomende, gewoon zyn
te eeren; maar niet aan te bidden, welke
eere van aanbidding, zy staande hou-
den aan niemand, dan aan God, te be-
wyzen.

5

4
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Men wil, dat hun H. Vyer in Cara-

mania bewaard werd, en dat zy, als 't el-
ders uitgaat, in bedevaard daar na toe
moeten, om ’t weer aan te steken.

Zy eeren onder alle vergankelyke din- Eeren

nietsook degen, naast het Vyer en de Zon,
meer dan den Leeuw, als den Prince van ’t cc
licht en der warmte, om welke reden
ook de Koningen van Persien van ouds

in hunne wapens een Leeuw, die op de
Zon loerd, plegen te voeren.

InhoudWat nu den inhoud van den Zunda-

vastauw betreft, deze vervat twee by- van de
Zunda-

zondre Hoofd-deelen, van de welke het vastauy,
eerste weder in twee onder-declen ver-

deeld is, welkers eerste over de oordee-
lende Ster-kunde, en het tweede over

de beschouwing der natuurlyke zaaken in

’t algemeyn gaat.
Het tweede Hoofd-deel van dit Wet-

Boek vervat de byzondre tafels of gebo-
den van hunne Wet, in opzicht van ’t
geen of de Leeken, of de Priesters, te
doen of te laten hebben.

Andre verdeelen dit Wet-Boek in 3
deelen, waar van’t Iste over de oordee-
lende Sterre-kunde, ’t 2de over de Na-

tuur-kunde, en ’t 3de over de gronden
van hunnen Godsdienst handeld; en ider
van deze Boeken heeft 7 Hoofd-stuk-

ken.

Voor de Lecken zyn ’er 5 voor de
Priesters 11, en voor den Hoogen-Prie-
ster 13 geboden in bepaald; maar zoo-
danig, dat de Priesters ook de 5 gebo-

den der Leeken, en de Hoogen-Priester

ook de ri geboden der Priesters onder-
houden moet, om dat hy als de heiligste
en als ’t volmaakste voorbeeld, die alle
andre zoodanig in heiligheit voorlichten
moet, gelyk hy in waerdigheit boven

allen uitsteekt, aangemerkt werd.

De 5 Geboden der Leeken.

Wat ge-Dat men de schaamte, zedigheid, en bil-1
boden

lykheit behertigen, en zyn hert met de
verd aan

uiterste poging van alle quade begeertens.
de Lee-

opgeblazenheit, wraak-zugt, dievery, ken.
overspel , hoerery , dronkenschap, en
verradery aftrekken zal.

2 Dat men de vreeze zal beminnen.
3 Dat men alles , ’t geen men ondernemen

wil, eerst wel overleggen zal, om in
staat te zyn van ’t quade tydig te ver-
wergen, en ’t goede te doen.

Dat men op elken dag allereerst op Gods
liefde tot, en over ons, als op t waer-
digst voorwerp, dat wy hebben konnen,
denken zal.

Dat men zich by dag na de Zon, en 5
nagts na de Maan, als men bidden wil,
keeren zal, die aanmerkende als de twee
getuigen van het goddelyk licht, dat zy
door zyne genade genieten, en die hen

dienen
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dienen moeten , om hen van de Duivelen,
die in de duisternis woonen, en van
hunne quade werken , die niet na t
licht, maar na de duisternis gelyken,
af te schrikken,

De II Geboden voor de Priesters.

Dat men niet zal veranderen ontrent de
wyze van bidden, en in dat gene aan
te bidden, dat ons den Zundavastauw
gebied.

Dat men na geen anders goed begeerte2
zal hebben.

3 Dat men van de leugens een afgryzen
moet hebben.

4. Dat men alle onreine en vuile gedach-
ten verwerpen moet

5 Dat men het tweede deel van den Zun¬
davastauw zal van buiten leeren.

Dat men zich van alle besmettingwag¬6

ten z0l.

Dat men alle ongelyk, ons aangedaan.7
zal vergeeten.

8 Dat men de Leeken in ’t bidden, en of-
feren, onderwyzen zal.

9 Dat men zich van 't huwelyk, als men
kan, onthouden , dog zulke die niet kon¬

nen van dit gebod ontslaan zal.
10 Dat men vlytig moet ter vergadering op

zyn tyd gaan.
11 Dat men geen andre Wet, dan deze,

als waaragtig aannemen, en dat men

er , op straf van 't eeuwigvuur, niet.
by- ofte afdoen zal.

De 13 Geboden voor den Hoogen-
Priester.

Indien hy iet onreins , of een besmet
Persoon, van wat voor een geloove hy
ook zou mogen wezen, al was het ook

schoon een Gauwr, aangeraakt heeft

moet by zich aanstonds wasschen
en reinigen.

Hy moet met zyn eigen handen alles
dat tot zyn onderhoud dienen moet ver-
zorgen, en dierhalven ook alles voor

zich planten, zaeijen, koken, enz.

Hy moet de thiende, die hem deugdelyk
tockomt, en ook meer niet , van de

Leeken trekken.

4 Fy moet alle pracht, en ydelheit schu-
wen, en zync inkomsten tot het bewy-
zen van barmhartigheid aan de elendi-

gen besteeden
Zyn huis moet na by de plaats zyn, daar5
men gewoonclyk vergaderd, op dat by

in de zelve, zonder gezien te weyden.
zou konnen gaan.

6 Hy moet zich zelven veel meer , dan

andre gewoon zyn, wasschen; bezor-

gen, dat zyn spyze en drank zuiver
zy , en zich van zyne Vrouw, wan¬

neer by zynen dienst waarnemenmoet,
onthouden.

10

II

12

12

8
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7 Hy moet niet alleen het tweede Deen

van den Zundavastauw , gelyk de
Priesters, van buiten kennen, maar
ook een grondige kennis van de oordee-
lende Sterre-kunde , en van de natuur-

lyke Wysgeerte, ten bewyze dat by hen

in kennisse verre te boven gaat, heb
hen

Hy moet sober en zeer matig in alles
zyn.

Hy moet niet anders, dan God, vree-

Tett..
Hy moet ider mensch over zyne misdaa
den berispen, zonder imand, hoe groot
hy ook is, te verschoonen.

Hy moet groot onderscheid tusschen alle
ware, en valsche, of lngebeelde open-
baringen maken.

Hy moet zich over Gods barmbertigheit
verwonderen, en het geheim houden

als die hem zyne heerlykheit, by zyne

gezichten en openbaringen des nachts,
mededeeld.

Hy moet bezorgen, dat het H. Vyer.
dat van den Hemel gekomen is, onder-
houden, en ontsteeken werde, ter tyd
toe dat het vyer de wereld verteeren

zal; ook moet by, neerstig op dat H.
Vyer lettende, altyd zyne gebeden daar
ontreat doen

Dezen Zundavastauw werd van de
Priesters zeer naeukeurig bewaard.

De Gauwren zyn ook gewoon aan
God Sandal-Hout, en andre welrieken
de houten op te offeren, en dat aan de
Priesters, tot onderhouding van ’t H

Vyer, om daar door de vergeving van
hunne zonden te verkrygen, of ook
wel geld , om het daar voor te koo-
pen , aan de zelve te geven, op dat
dit H. Vyer noit uitgaan en altyd even
als ’t vyer op den Altaar der Joden,
(waar van wy Levit. VI. v5. 13. lezen
en waar van dit Zertoost, zoo wel als
de Vestaalse Maagden , wel zouden
konnen ontleend, en Moses schriften

gelezen hebben) brandende blyven mag;
hoewel de Priesters dat ook wel tot onder-

houd van hunne huisgezinnen gebruiken.
Wanneer de Gauren dit H. Vyer, dat

hen de Priesters nu en dan vertoonen,

zien, beelden zy zich in als herboren,
en van hunne zonden gereinigt te
zyn.

Zoo ras ook een van hunne Kinderen
geboren is, zoekt de Priester, of Daro
volgens de gronden der oordeelende Ster-
rekunde, een zeker huis des Hemels (zoo

zy dat noemen) om ’t Kind’s geluk, of
ongeluk daar by te raamen, en daar uit
dan aan de Moeder van ’t Kind aan te
toonen, wat naam zy het volgens zyne
uitrekening, op dat huis des hemels slaan-
de, en by hem opgesteld, geven zal-

En

Offerhan

den der

Gauwren

aan God
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balsemen, een eere, die noit aan groveEn dit is by hen, gelyk den doop by ons,
zondaaren by hen geschied.hoewel zy noch deze byzondre wy ze van

Tusschen de Gauwren in Suratte, endoop of wassching hebben; te we¬
in Persien, werd egter groot onderscheitten , dat de Priesters wat schoon water

ingemaakt. Ook zegt men, dat diein de bast van een gewyde boom, Holus
Persien een zeer godloos ontugtig Feestgenaamd, doet, welke boom in de Stac
hebben, waar in zy gewoon zyn, alleJesd gevonden werd, alwaar op de Berg
lichten uit te doen, en de eerste die henAlbors 't H. Vyer zedert Abrahams tyd
voorkomt, zonder eenig onderscheit zelf(zoo zy zeggen) al gebrand heeft, en
tusschen hare naaste bloedverwanten opnoch brand.
die tyd te maken, bekennen.Uit de schors nu van deze boom, wel

Hier by nu berustende, meynen wyeer door Zertoost gezegend, werd dat wa-
het voornaamste, dat afzonderlyk tot deter op ’t Kind gegoten, waar by zy dan
stoffe van dit Comptoir behoord, hiereen gebed voegen, op dat het van alle
nedergesteld te hebben, weshalven hetzyne zonden mag gereinigt werden.
nu tyd werden zal, om in’t gemeyn vanGelyk zy veel werk ’er af maken, om
de zaaken van Suratte te spreeken, datheilig, kuis, en zedig te leven, alzoo
wy nu onder een verhaal van de levenszyn zy gewoon alle die gene, die onder
der groote Mogols, zoo verre wy dithen in den staat der genade, of buiten
van de grond af opbaggeren konnen,zware zonden, en dus, volgens het oor
voorgenomen hebben te doen.deel der meeste, heilig sterven, in een

groote zaal te brengen, en die daar te

e

HET

Godloor
Fecst der

Persische

Gauwren.
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LEVENS

DER

GROOTLMOOOLO,

OF DER

RETEEREIN

VAN

AAIINDCEOTATN.

EERSTE BOEK.

TWEEDE HOOFTSTUK.

Oorspronk der Mogolders. Oets, een dapper Vorst. Uit welken de Turken gesproten
zyn. Zenzi-Chan vernield by na al de Mogolders. Doch zy herleven in Koning Jel-
doer-Chan, en zyn Nazaaten, Pertan Bhadoer werd A. 970 uit Delligejaaga. Tsln-
gis-Chan, een vermaard Vorst ontrent A. 1187. Werd Koning der Mogolders. Verovert
een groot Déel van China en van Persien. Zyn Ryk onder zyn vier zoonen verdeeld.
Hoktay-Chan een dapper Vorst. Die A. 1242 stierf. Gajung-Chan , A. 1242 tot
A. 1247. Mango-Chan, A. 1247. Zyn groote daden. Gevolgd A. 1260door zyn Broe-
der. Hoelako-Chan’s Nazaaten in Assyrien A. 1266. Koblay-Chan volgd A. 1268.
Veroverd A. 1278 een groot deel van China. Timoer de Iste A. 1298. Keizersvan Tar-
taryen van A. 1306 tot Timoer de 11de A. 1370. Mier Timoer de Ilde, of Ta¬
merlaan, A. 1370 Keizer, en Ate groote Mogol. Zyn geboorte-plaats, en geboorte A.
1335. Zyn naam, en des zelfs beteekenis. Verdichtzel ontrent zyne geboorte. Bezig-
heit in zyn jeugd. Zeldzaam voorval. Staatkundig namaals by hem gebruikt. Zyne over-
winningen. Veroverd A. 1370 Samarcand, ’t beginzel van zyn Ryk. Zyn deugden en
Godsdienst. Veroverd het Ryk van Cabulestan. Persien, geheelTartaryen, en Bagdad.
Trok A. 1399 weer na Indien. Vind veel tegenstand. Zoo dat by best keurde af te
trekken , ’t geen door een Muildryver belet werd. Hy overwind Rana. En werd mee-

ster van dat Deel van Indien. Aanleiding van zynen Oorlog tegen Bajaset de Ite. Hy
tast hem in de vlakte van Ancyra aan, en krygt hem gevangen, dat by hem in een yzere
koy zou omgedragen, of schamper hehben behandelt, blykt niet in de Mogolse Cbronyk.
Waarom wy t voor een verdichtzel opnemen. Bajasct’s dood. Dood van Mier Timoer.
Zyn ouderdom , regeertyd, en sterf-jaar A. 1405. Zyn zoonen. Miroen-Sjah, Kei-
zer, en Ilde groote Mogol, A. 1405. Was zoo ontzagchelyk niet als zyn Vader. Hy
werd gevangen door de Koning van Cascar. Diens edelmoedigheit hy met wreetheit be¬
antwoord. Die oorzaak is van beider dood A. 1408. Zyn Regeer-tyd. Zyn Zoonen,
en hun gevallen. Mirzah Seyed, IIIde groote Mogol, A. 1408. Wat Seyed betee-
kend. Verscheide naamen van dezen Vorst. Werd in de Mogolsche Chronyk niet gevonden.
En dus ook niets van zyne daaden. Zyn dood A. 1447. Pier Mohhammed Wde groo-
te Mogol A. 1447. Misslag in 't Opschrift onder zyn Afbeeldzel. Zyn Ryk. Zyn dood
A. 1452. It mede in de Chronyk der Mogols niet bekend.

DEXIV. DEEL.
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EV EL.162
E groote Mogols zyn afkomstig

die Chinavan de Tartaren ,

overheerscht hebben.
1. De oudste van dit geslagt

dien ik heb konnen opdeiven, is Mogol-
Chan, die vier zoonen had, Cara, Azi
Cur, en Oets, van welken de Turken af¬
komstig zyn.

2. Na hem volgde zyn zoon, Car-
Chan, of de zwarte Hertog, en na den
zelven zyn Broeder

3. Oets, die anders ook wel Ogoets
en Ogoer-Chan, dat is, Hertog Ogoer ge-
naamd werd. Deze onderwierp zich al
de Tartaren, en Mogolders, nam niei
alleen China; maar ook Bochara, in her

Usbeeks Tartaryen, en Turkestan, in
Hy verdeelde de Turken ook in byzon-
dere Natien, als, Vigoer, Kaukeli
Kiptsjac, Karlic, Chalari, enz. Deze
Vorst had zes zoonen, Conu, Ay, Jel-

doez, Tak, Tengis, en Toerok, uit welke
de vierentwintig stammen der Turker
en Turkomannen voortquamen.

4. Na zyn dood quam in zyn plaats
zyn zoon Conu, van andre Coen genaamd
een Vorst, die zeventig jaren over de na-

gelate Ryken van zyn Vader heerschte
5. Hy wierd gevolgd van zyn Broe-

der, Ay

6. Na dezen quam zyn Broeder, Jel-
doez.

7. Toen trad zyn zoon Mankeli, eer
dapper Vorst, op den throon

8. In Mankeli's plaats quam zekere
Tangeri, die, zoo men voorgeeft, wel
honderd en thien jaren regeerde, waar
uit ligt af te nemen is, hoe lang die Vors
moet geleefd hebben.

Julchan volgde na hem ; wel een9.

zeer strydbaar, doch te gelyk een zeer
ongelukkig Prins; want hy wierd op een
en de zelve tyd van Zenzi-Chan, Koning
der Tartaren , en van Toer zoon van
Feridoen, Koning van Persien, niet alleen

beoorlogd; maar ook t’eenemaal ver-
delgd; door welk ongeval het gansch
geslagt der Mogolders, ’t geen nu on-
trent de duizend jaaren in wezen geweest
was by na wierd uitgeroeid

Uit de weinig overgeblevenen quamen
na eenige jaaren weer ettelyke dappere
mannen te voorschyn, die aan ’t vermo-
gen van hunne voorvaderen herdenkende
het vervallene weer oprichtten, hunnt

oude landen weer innamen, en de Tar-
taren ’er uit dreven.

10. Eenigen tyd daar na maakten zy
zich zeer vermaard door hun nieuwen

Koning, Jeldoez-Chan, die een Dochter
naliet, Alan genaamd, van welke voort-

gekomen is Boeskem Salzi, zoons-zoon
van Jeldoez-Chan, en stichter van een
nieuw, en zeer vermaard Stamhuis der

Salziuciden, van welke geweest is de

Pertan

Bhadoer

werd A.

970 uii

Dellige-

aagd.

A. 970

N 5 DER
eerste Boesendjar, derde zoon van Alan.
anders Boeskem Salzi genaamd. Deze
wierd toen Koning van de Stammen der
Turken gemaakt, niet met den naam van

Mogol (vermits die toen zeer gehaat was)
maar met de Persiaansche Titel van Chan.
een Hertog beteekenende. Daar zyn 'er
die hem Buzengir, en ook wel Bogan-
Chan noemen, welkers nazaten in een

regte linie deze geweest zyn.
2 Boeka-Chan.

Tomin-Chan.3

4 Kaidoc-Chan.
Boesendjaar-Chan.s

6 Toenama-Chan.
Kiel-Chan; die ook wel den bynaam

van Alan Tsija-Chan draagt
8 Koeblai-Chan; die tegen Altan Chan,

Keizer van China oorloogde
9 Pertan Bhadoer; in welkers tyd zich

de Patans, of berg-Koninkjes van Can
dahar, en Cabul, na Indien begaven
en dat met zulken magt, dat zy, Bhadoe
te sterk geworden zynde, hem niet al
leen in groote engte bragten, maar ool
zyn Ryk Delli, ontrent A. 970, ontna-
men, en zich Meester van dat Deel van

Indiën maakten. Voor dezen Bhadoer

zyn veele Koningen van Delli geweest
doch welker naam door nalatigheit en
agteloosheit van dat volk, en door de

rampen des oorlogs, niet bekend zyn
Een der zelve veroverde een groot deel

van Indien binnen de Ganges, en, zoc
zommige willen, het Ryk van Ballagate.
doch, zoo andre willen, de Ryken van

Decan, Cuncan, en Ballagate; dat na
derhand maar een Ryk onder een Vorst

geworden is; mitsgaders eenige andre
kleene Landschappen daar ontrent.

Wat voor Patans, of berg-Konink-
ens, dit geweest zyn, blykt, om dezelve

reden, al mede niet; maar dit alleen.

dat eene Molbammed Gajadoddien, Garne-
hem, en Indien, van Chosroe, laatste
der Stam Sebntakni, innam, hem ver-

dreef, en zich dus van de schatting, tot
dien tyd toe aan hem betaald, door zyn
dapperheit ontsloeg. Ook nam hy La-
hor, toen noch maar een Dorp zynde,
in; en zyne opvolgers hebben ook 't slot

van Agra met een hegten muur omtrok-
ken.

10. De naaste opvolger uit het ver-
maard Stam-huis der Salziuciden was

Pisonga Bhadoer, anders ook wel Sjekoeh.
dat is de strydbare Bhadoer, genaamd.

11. Dezes zoon is geweest AmoctanTlingis-

van andre Temoezien, of, zoo hy zich Chan, een
vermaarena zyne vaststelling in zyne Ryken noc
Vorst on-men liet, de wydvermaarde Tsingis Chan
trent A.

die zich A. 1187 begon bekend te ma 1187.
ken.

In dit zelve jaar overwon hy Ung Chan
uit het geslagt Cerrit) Keizer van Tar-

ta-
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A1187. taryen, onder welken Tartarischen Vorst
de Mogolsche volkeren, onder hunne
byzondre Princen van Kathay, en Kotan,
oorspronkelyk van den voornoemden
Boesendjar, derde zoon van Alan, ston-
den, die by dit navolgende voorval van
hem afvielen.

Als Ung Chan de magt dezer Mogol
sche Princen te hoog steigen zag, nam
hy voor die allenskens te breeken door
hen van den andren te scheiden; weshal-

ven hy hen hier en daar na toe belastte te
vertrekken, onder voorgeven van aldaar
zyne nadere ordres uit te voeren; maar

zy, malkandren kennis van zaken geven-
de, en niet genegen zich te laten van een

scheiden, te meer, alzoo zy wel zagen
waar toe die last verder dienen zou, ston
den opentlyk tegen hunnen Keizer op
weigerden hem schatting, en begaven zich
na Carocora, en de velden van Bangis.

Die Ko Niet lang hier na viel ’er noch een
ning der zaak van belang voor, en men beschul
Mogol

digde Temoezien van eenigen aanslag tegenders werd

het leven van Ung Chan gesmeed te heb-
ben. Dit dwong hem dan mede de vlugt
na zyn Landslieden, de Mogolders te ne
men, by welkc gekomen zynde,hy veins-
de een openbaring van God, en een He-
melsch gezigt gehad te hebben, waar
by hem bekend gemaakt wierd, dat God
hem ten Koning over de Mogoldersver-
ordineerd had ; ’t geen zy, volbygeloo-
ve, niet alleen als waar aangenomen.
maar ook aanstonds opgevolgd hebben,
verkiezende hem zeer plegtelyk A. 1187
tot hunnen Koning

Verover Zoo ras was hy niet tot deze waardig-
een groo heit verheven, of hy beoorlogde, ook
Deel van

noch in dit zelve jaar, Ung Chan ver-
China.

sloeg hem in de velden van Tenduc, ver-
overde ook, niet geheel China, of Ca-
thay, maar alleen dat Deel, ’t geen Ca-
ra Cathay, dat is, Swart China, genaamd
werd, nevens verscheide andre Ryken
tot den vloed Jaxarthestoe.

Naderhand maakte hy zich ook Mee

ster van al de Horden der Tartaren, en
in ’t byzonder van de Ryken, Ketauw,
Kotan , Helan, Tangut, en meer an-
dre voorname Landschappen daar on-
trent, latende zich zedert dien tyd Tsingi

Chan noemen, onder welken naam hy
zich ook de Princen van Naiman, Ta
djoc, mitsgaders die van de stammen,
Dezjan, Tatari , Kabkien, Salzien, en
verscheide andren, onderworpen heeft

Hy was met de Dochter van den Kei-

zer Ung Chan, eer hy uit zyn Hofvlugtte
en van verraad ten onregte beschuldigd
wierd, getrouwd ; maar dit belette

hem niet dezen Keizer, na dat hy hem
verwonnen had, om zeker te zyn in zyne
Regeering, te dooden, en zyn Wyven
en Kinderen langen tyd gevangen te hou¬
den.

MOGOLS. 163
A. 1206 begon hy den oorlog tegen A. 1219

de Chinesen allenskens, vervolgde de
zelve met meer nadruk A. 1214, trok
toen met een Leger van 4ooooo Man ’er

na toe, en veroverde nu en dan al eenige
brokken van dat groot Ryk; welken
oorlog al zyne Nazaaten vervolgden tot
het jaar 1278, in ’t welke zy, gelyk wy
zien zullen, volslagen Meesters van dat
Ryk wierden.

A. 1219 trok hy met een zwaar leger En van

Persien A.uit Tartaryen na’t Ryk van Mawaralnabr
1219.in Persien, overwon het zelve, en ook

Dielaloddien, Koning van Chorasmien,
en Gilan, mitsgaders Nisaboer A. 1224.
verdreef al die Inwoonders van Persien
na Indien, trok toen weer na Cathay,
en stierf A. 1228 te Tangut, latende zul-
ken vermaarden naam na, dat al de om-

leggende Vorsten geen Vrouwen, dan
alleen uit zyn geslagt, hebben wilden.

Het Tartarisch Keizer-ryk, dat hy Zyn Ryf

onder zynnaliet, bestond uit Cathay, Persien,
ver1Descht, Kafsjak, Cnorasmien, en Igoer
nen ver-al het welke hy ten deelen aan zyn Broe deeld.

der Utacin, dien hy ’t Ryk van Cathay
schonk, ten deelen aan zyn vier Zoonen,
Tijoetsji, of Jogi, Sjachatai, Hoktay, en
Toeli verdeelde

Aan den oudsten, Tsjoetsji-Chan, gaf
hy alles, ’t geen tusschen Chorasmienen
Sefin, aan den tweeden, Sjachatai-Chan,
al het Land, ’t geen van Jgoer af tot aan
Samarcand en Bochara gelegen is

Aan den jongsten Zoon, Toeli-Chan, gaf
hy mede eenige Landschappen, hoewel
deze alle maar als Koningen, en Vasal-
len daar over heerschten, maar als Keizer

en wettig Successeur van het Ryk liet hy
Hoktai na.

12. Deze was zyn derde Zoon, die Hoktay-
Chan, eenA. 1228 den Chineschen oorlog voort
dapperzette, en eenen Altum Chan, toen eer
Vorst.

van de magtigste Vorsten in dat Ryk
overwon, dwingende hem om zyn ge-
vangen niet te werden, zich, met an-
dren van zyn huis, te verbranden

De Ryken, die hem zyn Vader na-
liet, waren, behalven Kitau en Kotan,
Vorstendommen der aloude Mogolsche
Princen, ook de Ryken van Helan, en
Tangut.

Hy verdreef naderhand ook de Turken
geheel uit Persien, en nam al de verdere
Landen daar omstreeks, behalven Bag-
dad, tot aan Antiochia in; hegtende,

na zyne te rugkeering, ook een groot
deel van Indien aan zyn Kroon.

Zynen Broeder, Chan Sjachatai, zond hy
met een groot leger derwaards; maar die
vogt tegen de Indiaanen zeer ongelukkig,

zoo dat hy 'er ter naauwer nood het le-
ven afbragt; doch zyn Broeder, Tijoetji-
Cban, schonk hem, uit medelyden, en
om hem over dat verlies te troosten, Sa-

mar¬X2
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A124-. marcand, Bochara, en andre Landen

daar ontrent, die zedert na hem metee-
nen naam het Ryk van Sjachatay ge-
naamd zyn.

Deze Prins, naderhand Christenge

worden, liet in Samarcand een pragti-
gen Tempel ter eere van Joannes den Doo-
ber stigten. Hy liet een Zoon na, Ba-
rak genaamd, en maakte een byzondre
linie der Sjachataysche Vorsten, die tot
Sojorgot Mesjchan, (by lbn Arabsjah
Hossein genaamd) afgebroken, en zeder
by Timoerlenk, en zyn nazaaten, ver
volgd is.

Naderhand herstelde Keizer HoktaydeDie A
schade, die zyn Broeder geleden had1242

stierf veroverde verscheide Landschappen in
Indiën, en stierf, onder het vervolgen
van den Chineeschen oorlog, A. 1242
na dat hy twaalf jaaren zeer voorspoedig
geregeerd had.

13. ZynZoon, Gajung-Chan, volgde
Gajung A. 1242 wel in zyn plaats, maar had vierChan, A

aaren werk, eer hy A. 1246 het stuk1242 t0

Meester wierd ; alzoo zich verscheideA. 1247.
andre Princen tegen hem opwierpen. Hy
vervolgde wel mede den oorlog tegen
China; doch rechte niet veel uit, ver
mits hy A. 1247 stierf.

14. Hy liet geen wettige erfgenaamenMango-
na; maar verklaarde Mango-Chan, zynenChan,

1247. Neve , (die een zoons zoon van Toeli-
Cban, jongste zoon van Tsingis-Chan
was) tot zynen opvolger

Deze begon zyn Ryk A. 1247 ver-Zyn
volgde mede zeer ieverigden Chineschengroote

daaden. oorlog ettelyke jaaren aan een, zond A

1255 zynen Broeder, Hoelako-Chan, met
een zwaar heyr na Assyrien, verwoestte

geheel lraac, (of het oude Land der Par-
then) Bagdad, Aleppo, en Damascus
ja te Bagdad ging het moorden en ver-

delgen zoo grouwelyk aan, dat hy ze-
ven dagen lang tegen allerley Sexe woed¬

de, verschoonende zelf niet Mustasem,
den 3gsten Chalifa van Bagdad, en laat-
sten Keizer van het geslagt der Abasiden,
welke Vorst elendig met voeten vertre-
den wierd

15. Hy volgde ook zynen BroederGevoleg
Mango-Chan, van A. 1260, waar in hiA. 1260

door zyr stierf, in ’t Keizerryk
Broeder. ditNa dien tyd beheerschte Hoelako
Hoelako- Ryk van Bagdad noch eenige jaaren, en
Chan’s

stierf in Meragah te Tabrits A. 1266nazaten ir
Assyrien, verdeelende dit zyn Ryk onder dric
A 1266. van zyne Zoonen , te weten, Abgay-

Cban, Hiasjemet-Chan, en Laudon-Chan,

zoodanig, dat hy lraac en Mazanderan
aan den oudsten, Armenien en Aderbi
tsan aan den tweeden, en Djarbek, of
Mezopotamien, aan den derden; maar

aan Nicoedar Og-Chan, en Tardjahec-
Chan, geen Landen ter wereld toewees
doch na de dood van Abgay-Chan, die

NS DER
A. 1282 stierf, quam, niet een van zyncA. 1268
zoonen ; maar zyn Broeder, Nicoedar
Og-Chan; in zyn plaats, een Vorst, die
den bynaam van Hhamed-Chan droeg
en de eerste in dit Ryk het Mohhamme

daansch geloove omhelsde, waar in hy
A. 1283 stierf

16. Na Hoelako-Chan, die A. 1266 Koblay-
Chanstierf, volgde in ’t Keizerryk zyn jonger
volgd ABroeder, Koblay-Chan eerst A. 1268
1268

alzoo by by ’t sterven van zyn Broeder
noch te jong was, ’t geen de reden was,
dat zelf het bestier tot A. 1266 zoolang
aan Hoelako-Chan, die anders zyn ouder
Broeder niet zou gevolgd hebben, stond,
zonder dat de bestierder van het Keizer-

ryk van A. 1266 tot A. 1268 gemeld
werd.

En veroDeze Koblay-Chan beoorlogde de Chi-
nesen niet alleen zeer dapper eenige jaa-verd

1278een
ren aan een; maar veroverde A. 1272 groot deel
ook een groot deel van China, verdreefvan Chi-

den Koning Facfor nam alle de Landenna.
om de Zuid van China in, en zond zelf

ook troepen na Japan, Bengale, en na

het Eyland groot Java, en Sumatra,
dat toen mede onder Java gerekend wierd

Immers blykt ons klaar uit het verhaa

van dien beroemden Reyziger, Marcu
Paulus, den Venetiaan, dat beyde deze
Eylanden onder de Regcering van dezen

Vorst A. 1269 mede onder zyne opper-
magt stonden.

Timoer17. Wanneer deze Koblay gestorver
de Iste A.is, blykt niet; maar wel dat hy A. 1298
1298vervangen is door eenen Timoer de Iste

niet Timoer-Lenk (beter met de naam van

Tamerlaan bekend) maar een ander.

Zommigen houden hem voor Koblay-

Chan’s zoon, andren voor zyn Broeder

Mango-Chan’s zoon, of voor Koblay;s Ne-

ve. Hy heeft mede in de agt jaaren, die
hy leefde, groote daaden verricht, die
wy, alzoo zy tot ons oogwit niet dienen,
voorbygaan , vergenoegd zynde alleen
zyn sterfjaar. A. 1306, aan te teckenen.

Deze vyfdappere navolgers van Tsingis-
Chan hebben China niet lang beoo logd;
maar ’t zelve door hunnen onvermoeiden

yver eindelyk ten grootsten deele vero-
verd

Na dezen Timoer zyn ’er noch vie Ses Kei

andre van de zelve stam geweest, welkerzers van
Tartanaamen, en bestier-tyd, aldus voorko
ryen vanc

men A. 1306
18. Hasdoe-Chan, Timoer's zoon, re tot Fi¬

moer degeerde van A. 1306 tot 1330.
IIde19. Merdoe-Chan, Timoers tweed
1370.

zoon, van A. 1330 tot A. 1354
20. Gazia-Chan, zoon van Merdoe

Chan, van A. 1354 tot A. 1360.
21. Hocloch-Chan, Gazia-Chan's zoon,

bestierde ’t Keizerryk van A. 360tot A.

1363.
22. Boesendjaar de IIde, Broeder van

Hoe¬
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by1280. Hoeloch-Chan, volgde A. 1363 in zyn Lenk, dat is, den kreupelen Timoer

Tur-ons uit de schriften der Arabiers,plaats.
23. En regeerde tot A. 1365, na wel¬ ken, enz. zyne vyanden, en beschim-

ken op dit zelve jaar Sojordjot Mesj-Chan pers, met de naam van Tamerlaan beter

gevolgd is. bekend) in de bestiering van het Keizer
Deze, een der naaste bloedverwanten ryk in dat zelve jaar gevolgd is.

van Boesendjaar de Ilde, en bevorens maar Deze groote Man, verdiend, dat wy
Vorst van Sjachatay, drong 'er zich in, van hem, als grondvester, en eersten, die
schoon Boesendjaar een Zoon naliet, al- onder de Hindoestansche Keizers geteld
zoo die noch minderjarig, en niet in staat werd, wat breeder, dan van de vorige
was om het Keizerryk noch te bestieren. Vorsten, spreeken, om dat ons eigentlyk
Hy werd by de Mogolsvoor een van hun- oogwit was de levens der groote Mogols,
ne oudste Voorvaderen, en by zommi- zoo verre die ons bekend zyn, te be-
gen voor den rechten grondvester van den schryven.

Mogolschen Stam gehouden; maar ver- Dat hy de grondvester van dit beroemd
mits ik uit ’t Ryks zegel der groote Mo¬ Stamhuis zy, blykt uit het Ryks-zegel
gols klaar bespeur, dat niet hy, maar der groote Mogols, (zoo als wy dat met
Timoer de IIde, of de groote Tamer- onzen gezant, de Heer Adrichem, waar
laan, als hun grondvester gesteld werd, van wy hier na breeder spreken, beko¬
zal het ons genoeg zyn, maar alleen men hebben) waar in hy aldus voorkomt,
hier aan te teekenen, dat deze Sojordjot en waar in men groot onderscheid met dat

als een dapper held tot A. 1370het Ryk zegel vinden zal, dat ons Tavernier Fol.

bestierd heeft, en door 172 van zyn 2de Deel vertoond.
24. Mier Timoer de Ilde, of Timoer-
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asWiens Zoon deze Mier Timoer

weest zy, daar over zyn ook verscheide
gedachten. Zommige beschryven hem
als den Zoon van zeker Vorst van Sja

chatay, Og genaamd, hoedanig hy in ze¬
kere verdichte levensbeschryving van Ta-

merlaan voorkomt, alwaar hy verder als
een Prins, die eerst de Moscoviten, daar
na de Chinesen, naderhand de Turken,
onder hunnen Oppervorst Bajaseth, en
eindelyk den Sulthan van Egypten, be¬
oorlogd en overwonnen heeft, beschre-
ven werd. Een beschryving, waar in
ons niet veel aanmerkenswaardig voor-
quam, behalven dat alles zeer slegt, en

de tyd, op welke die zaken voorvielen
niet eens aangeteekend werd. By al 't
welke dan sommigen noch voegen , dat
zyn oude Vader hem ’t Ryk al vry
vroeg, en toen hy noch zeer jong was
maar met groot berouw kort daar na
gverggt.

Andren weder hebben hem als een Har

ders Zoon beschreven, onkundig zynde
in de levenswyze der Tartaaren, welker
Rykdommen in ’t Vee en de menigte
van dien bestaan, en dat zoo wel onder

de grootsten als onder den gemeenen
Man, van waar het dan ook komt, dat
jonge Princen by hen het voor geen schan
de, maar voor een eere, en bewys van

hun vermogen reekenen, het Vee te
hoeden.

Ibn Arabsjah, een vleyer der Turker
(gezworen vyanden van Mier Timoer
beschryft hem, zonder eenige de minste
grond, als een Roover; maar dit doet
hy alleen, om de Turken niet aan der
hals te krygen.

Sjeriefeddien Aali, een Persiaans Schry
ver van Yezd, onlangs in ’t Frans ver-
taald, en een tyd-genoot van Mier Timoer

(dien hy Timoer Bec noemd, een bena
ming, die ik nergens in de Mogolsche
Chronyk ontmoet, daar hy altyd als
Mier Timoer voorkomt beschryft hem als
den Zoon van Emier Tragay, en van Tekine
Catun zyn wettige, een zeer kuische en
schoone gemalin, diehem in't vlck Sebz.
in den omtrek der muuren van de groote

en vermakelyke Hoofdstad Nech gele

gen, A. Hegiræ 736 of ontrent A. C.g
1336 baarde

Daar zyn andren, die, om zyn eere te
bezwalken, voorgeven dat hy de Zoon

van een Schoenlapper, of Karman, ja

maar een Stal-knegts Zoon, en in zyn
jeugd een Muildryver Harder, of eer
Roover geweest zy, die, zich met het

rooven van een Schaap op zekeren tyd te
buiten gaande , door een Harder met

twee pylen gewond wierd, aan zyn
schouder en aan zyn been, waar door
hy na dien tyd kreupel geweest zou zyn.
Verdichtzelen van de Turken, en Ara-

NS DER
biers zyne quaadaardige vyanden : want A. 1370
schoon het waar is, dat hy kreupel ging,
zoo had het zulken reden niet

Het allerwaarschynelykst wat ook Sje-
riefeddien hier afleggen mag, was hy de
Zoon van Boesendjaar de IIde, die hem
’t Ryk wel naliet; maar Sojordjot (of So-
vorgat) de Oversten van 't Heyr op zyn
hand hebbende, drong zig, dewyl Timoer

nog te jong wasom zyn Vader te volgen,
’er in, egter met die bescheidenheit, dat
hy hem, dien hy van zyne Erf-landen
niet berooven wilde, eerst als zyn eersten
Vesier of Omrah, en daar na zoo lang

als zyn Veldheer gebruikte, tot dat hy
hem eindelyk ook als wettig bezitter van
’t Keizerryk na hem verklaarde, voegen-
de by de Ryken van zyn Vader ook dat
van Sjachatay, schoon Sojorgot, gelyk wy in
’t veivolg zien zullen, zelf wel Nazaa-

ten had, die hy er had konnen indrin-
gen

Indien men volslagen geloof mag ge
ven aan zekere Tariech ul Mogoel, of
Chronyk der Mogols, waar in zyn leven

na hunnen trant beschreven werd, (waa
van een uittreksel in’t Fransch, dog in
veel zaken zeer gebrekkelyk, door den
Jesuiet, F. Catrou uitgegeven is)
wierd hy A. Hegiræe (of in het jaar van
Mohhammed’s vlugt) 769, en na de re-

kening der Christenen A. 1391, of zoo
andre stellen, A. 1366, te Casch, een
groot vlek, in een Landvoogdy van Tar-
taryen, aan gene zyde van de Rievier
Oxus, en in het Oosten met de naam

van Abiamoe bekend, en niet te Samar-

cand, gelyk sommige schryven, of el-
ders, dog ’t waarschynelykste A. 1635

1636 geboren.
Andre stellen zyn geboorte-jaar op A

1405, en zeker Arabier, Al Hossein, be¬
schryver van zyn leven , op A. 1398.
dog wy houden ons aan ’t eerste, om
verscheide redenen.

Hy wierd op zyn Tartarisch, of zoo
andre zeggen, op zyn Persiaansch, Ti
moer-Lenk genaamd. Timoer beteekene
in het Tartarisch yzer , om dat deze
Vorst zich altyd in ’t midden der wape-

nen bevond, waar na zich de zaaken van

zyn jeugd af (als by een vooruitgezicht,

zekerlyk zullen geschikt hebben. Lenk
beteekend kreupel, en deze bynaam
droeg hy, (niet gelyk zommige zeggen
om dat hy zoo ter wereld quam; maar
de Turken en Arabiers noemen hem zoc

uit veragting, hoewel hy door een zwaren
val kreupel geworden was.

Gelyk nu de Oosterlingen onder al
hunne verhaalen gemeenelyk het een of
’t ander verdichtzel mengen, alzoo meld

deze Chronyk ook zekere omstandigheit
ontrent zyne geboorte, die vry wat bot
verdicht as.

Zyn

Zyn ge-

boorte

plaats en

geboorte

A35.

Zyn

naain , en

des zelfs

beteekc-

nis
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GROOTE
Zyne Moeder scheen, toen zy noch

ongehuwd was, al zwanger te zyn, waar
over de Vader van deze Princes zeer ver-
wonderd, en zoo verstoord was, dat hy

voorgenomen had om deze schande van
zyn huis in ’t bloed van deze Dochter af
te wasschen; dog zy, haren Vader te
voet vallende, gaf hem in alle oprecht-
heit zoo wel hare onschuld, als harc
verwondering over een geval, ’t geene
zy niet begrypen kon, te kennen, alzoc
zy zeyde van geen man oit bekend te
zyn, en ontrent deze gansche zaak niet
anders vernomen te hebben, dan dat op
zekeren tyd een Zonnestraal door een reei
van haar kamer-venster op haar lichaam
zoo sterk geschenen had, dat die, als in
’t rond daar op loopende, haar als scheen
te liefkoozen, en met een kleed van He

melsch licht en straalen te overdekken

De Vader met dit verhaal vergenoegd.
en daar van als opgetogen, voorzag, by
dieper naspeuring van dit geheim, hier
uit, dat het Kind, dat op zulken wer

king van de Zon uit zyn Dochter stond
voort te komen, ook zekerlyk een groo¬
te luister en glorie aan ’t Stamhuis zy

ner Voorouderen toebrengen zoude.
Een verdigtzel, dat van de Moeder

van Tsingis-Chan tot die van Timoer-Lenk

schynd overgebragt, en ook ten deele
van de naam van Timoer 's Vader ontleend.

aangezien men den zelven ook wel Tor-

gay (dat is bron des lichts, in het Tarta
risch) noemde, vermits hy, volgens ’t
verhaal in die Chronyk, in 't Hof van
Hossein, een van de Nazaaten van Tsin-
gis-Chan, en een Vorst, die 't Zuider-
Tartaryen ontrent de geboorte-tyd van
Timoer-Lenk innam, een zeer groot ge-
zag had, te meer, alzoo hy dezen Vorst

zeer na bestond. Hoewel Jbn Arabsjab-
dezen Hossein voor een en de zelve met

Sojordjot , dien wy te voren anders be¬
schreven hebben, houd.

Volgens dit verhaal wierden de Mogol¬
sche Princen van ouds ook in ’t veld, en

onder ’t Vee, waar in te dier tyd hun
Rykdom bestond, opgevoed.

Dit was dan ook Timoer-Lenk's bezig-
heit in zyn jeugd, maar zoodanig, dat
hy van al de jongens en kinderen van zy
ne Landstreek als Vorst der Harders, aan
welken zy ook al hunne geschillen ver
bleven, erkend wierd, behalven dat men

van jongs af in hem klare blyken zag,
dat hy geboren was om te gebieden.

Opzekeren tyd egter spatte hy in deze
zyne magt over de Kinderen zoo verre

uit, dat hy een zyner onderdaanen, die
een beest gestolen , en daar over we
straffe, maar juist zoo zwaar niet ver-

diend had, empaleeren liet. d’Onders
van dezen jongen zogten dit wel te wree-
ken; dog zy, met allen, die zy byeen-
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gezameld hadden, wierden in roete ge-A 1370.
slagen.

Naderhand met zyn onderdaanen in ge-
tal sterk toenemende, wierd hy genoot-
zaakt meer land voor zich op te zoeken,
weshalven hy best dagt zekeren Sulthan
Mohhammed, zyn naasten buurman, aan
te tasten, en hem , was ’t mogelyk, zyn
Hoofdstad af te nemen; maar dit ging
zoo glad niet, als hy zich verbeeld had :

want hy wierd deerlyk geslagen, zyn
gansch Leger verstroid, en hy genood-
zaakt in zeker Dorp een aalmoes te gaan
bedelen, tot dat hem zekere oude Vrouw

in haar huis nam, en aan den uitgehon-
gerden Timoer-Lenk eenige gekookte ryst
in een kleene schotel te eeten gaf.

Hy nam de ryst, door zyn grooten
honger zich geen tyd, van ze te laten
koud werden, gunnende, uit het
midden van die schotel, maar brandde
zich zoo deerlyk aan de handen, en voor
al aan de mond, dat hy in weerwil ee-
nige tyd met eeten ophouden moest.

De oude Vrouw, die dit spel al mees-Zeldzaam
muilende aanzag, zeytegen hem Waar- voorval.

om eet gy niet, Zoon; Om dat ik my
zeyde hy , de mond gebrand heb, door dien
de ryst noch te heet is. Dit is, zey die

Vrouw om dat gy begonnen heht uit het
midden, daar zy t heetste is, en niet aan
de kanten, daar zy t eerste koud werd.
Het is daar mede, zey die Vrouw, even
eens als met een Land, dat men geerne ver-
overen zou, gelegen. Zoo men daar in vor-
deren wil, moet men niet eerst de Hoofdstad,
of ’t midden des Lands, maar veel eer de

kanten en zoomen, daar ’t op zyn zwakste
is, aantasten, en na dat men Meester van
de kanten en zoomen des Lands geworden is
zal men allenkskens ook de Hoofdstad, en t
midden wel mede vermeesteren. Even zo¬
is het ook met deze ryst gelegen , die in
de schotel, en die u nu noch te heet is. Be¬

gind met de kanten eerft, en ik verzeker u,
gy zult allengskens ook van ’t midden wel
Meester werden.

Hy nam ’er de proef af, bevond ze
goed, en verzadigde zich in korten tyd

Dit verhaal van deze oude Vrouw wasStaatkun-

dig byhem toen niet alleen een heilzaam mid-
hem ge-del ,  om met zekerheit, zonder zyn
bruikt.mond tebranden, te eeten; maar het wa-

hem ook een onveranderlyke lesse , om
zich daar van altyd in ’t veroveren van
Landen te bedienen, beginnende eerst
met de buiten-kanten , en zoo allens-
kens na het midden des lands naderende.

Het vorig geval echter schrikte hem zyne
geenzins af; maar hy begon zynen aan- overwi
leg nu op een andre wyze, en volgens ningen
de gronden, hem door die oude Vrouw
voorgeschreven, en wierd eindelyk na 't
winnen der buiten omgelegene Landen,
ook van de Hoofdstad Meester.

De
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De stoutheit van deze Harders, en hun
Hoofd, quam ter ooren van Hossein, Ko¬
ning van die Landstreek, daar Timoer-
Lenk zoo den baas speelde, en de voort-
gang van zyne wapenen, by dit verslaan
van Mohhammed, zynen nabuur, maak-
te hem zoo jaloers, dat het hem tyd dagt
daar in te voorzien.

Hy oordeelde best dit met weinig,
dog van zyne best geoeffende troepen te
doen; maar alles viel tegen Hosseins ge-
dachten uit : want hy wierd zoodanig
van Timoer-Lenk geslagen, dat hy zyn
Kroon met zyn leven verloor.

Na dien tyd versterkte hy zich meest
in zyne Ruitery, voorziende, dat hem

die in zyne veroveringen de meeste dienst
zou konnen doen.

Hy wierd zonder eenige tegenstand
ook van de groote Stad Samarcand, (die
onder Hoktai-chan al onder dit Ryk be
hoorde, dog 'er weer afgescheurd was)
Meester, en vestigde hier na dien tyd de
Sctel van zyn Ryk, vergaderende daar in
alle de schatten van ’t Oosten en het
Westen, voor zoo verre hy dat veroverd

heeft
Van de verovering van dit Samarcand,

die, volgens deze Chronyk, A. Hegiræ
771 of A. C. 1370voorviel, stellen de
Mogolders het begin van zyn Ryk, wan
neer hy 35 jaaren oud was, een leeftyo
op welke Alezander de Groot by hen Is-
kender Dsulcarnajim genaamd, zyne ver-
overingen voleindigde ; maar Alezander
vond een Kroon, en wierd ’er mede ge-
boren ; dog Mier Timoer moest ze noch
(zoo dit verhaal in allen deelen waar is)
gaan zoeken.

Van dezen Vorst dan, ’t zy hy noch

eerst na een Ryk zoeken moest, ’t zy hy

’t geen ons veel waarschynelyker voor-
komt, als de zoon van Boesendjaar de IIde,
opvolger van zyn groot nagelaten Keizer-
ryk in Svjordjot 's plaats (die 'er zig voor een
tydindrong geweest is, werd in het al-
gemeen getuigd, dat hy een groot lief
hebber van de voorzeggingen uit de Ster-

kunde, matig, rechtvaardig, Godsdien-
stig, mild, en een uitstek van andre deug-
den geweest is, wat ook zyn vyanden
van hem mogen zeggen,

Hy zey, dat de mildadigheit een
mensch het naast na God dede gelyken
dat by dien dag niets verricht had, als hy
niet deze of gene gift aan iemand gedaan
had.

De Mogolders verhalen, dat hy ook een
zeer ieverig Mohhammedaan geweest is,
(gelyk ook Sjeriefeddien Aali in zyn leven
van Timoer Bec zegt) maar het waarschy-
nelykste komt ons voor, dat hy in 't
eerst noch Heidensch, en van den by-
zondren Godsdienst van Tingis-Chan ge-
weest is, die, gelyk hy aan ’t Mogolsch

N s DER
Stamhuis ook zoo eigen was, God als den A. 1370.
eeuwigen onziencl ken en Almogenden,
wel zonder eenig onderscheit van Persoo-

nea, maar echter met verachting van alle
de droomeryen van den Alcoraan, aan-
bad, zynde een vyand zoo wel van de
Mohhammedaanen, als van de Afgoden-
dienaars geweest

Men wil zelf, dat de Gemalin van

Tsingis-Chan een Christinne geweest zy
en dat zy hare Kinderen zeer sterk aan-

gemaand heeft, om achting voor de

Christenen, en hunnen Godsdienst, te
hebben.

Dezen Godsdienst van zyn Voorzaaten,

waar in hy God als het eenig opperwe-
zen, met verachting der Afgoden, en

der leere van Mohhammed diende (schoon

te dier tyd al veel Tartaaren Mohham-
medaans waren) volgde Mier Timoer mede

zeer stipt, schikkende zich verder na de
Wet der nature, die in 7 a8 geboden.
die met de Wet der 10 geboden veel
overeenkomst had, bestond. Maar ge-
lyk hy de Afgodery, en het verbeelden
van God door hout, en steen, of iet
diergelyks, zeer verfoeide, alzoo heeft
hem den yver, om de Afgoderyuit zyne
Landen te houden, immers zoo sterk

als zyne heersch-zugt, aangezet, om al-
lereerst den Oorlog in Indien te voe-
ren

Veel zaken, als van zyne verscheidene
opgerichte Tenten, of, zoo andre willen.

van driederley opgestekene vlaggen, een
hy een Stad veroverde, werden van deze

en gene zonder grond verdicht.
Cabul, een van de Noordelyke Ste-

den van Indien, tusschen Persien, Tar-
taryen, en den Indus gelegen, en die de
naam aan het Ryk van Cabulestan geeft
was de eerste plaats, en des zelfs Koning
de eerste Vorst van Hindoestan, dien hy

met kragt aantastte, en met der haast
overwon. Hy verwoestte die Stad, en
’t gansch Ryk, en maakte dien Koning
aan Tartaryen cynsbaar.

Andre Schryvers willen, dat hy on-
trent dezen tyd Herat, en Corasan, en
na ’t beleg van Nisjaboer, ook gehec
Georgien, of Mengrelien veroverde; dog
Persien zelf wederstond zyn groote magi

lang, en het duurde wel twee jaaren,
eer hy Meester, eerst van Sjiraas, en daar
na van ’t geheel Koningryk, ten deele
door geweld, ten deelc door zoetigheit,
wierd.

Van daar voerde hy den Setel des Oor¬
logs na ’t Noorden, en maakte zich in
korten tyd Meester van het eene en ’t an-
der Tartaryen; doch de zagtheit der lugt-
streek, en de oproer van eenige weder-
spannelingen, herriep hem wel haast na
Persien.

Hy veroverde niet lang 'er na Bagdad,
dreef

Verovere
het Ryl

van Ca-

oulestan.

Persien

geheel

Tarta¬

ryen ,

Bagdad.
cn
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GROOTE
dreef 'er des zelfs Vorst, lbn il Awis,
een Mogolder, mede van het Stamhuis

van Tsingis-Chan, zoo als hy ’t pasbezat,
weer uit, en dwong hem over den Ti-

gris na den Sulthan van Egypten te vlug-
cen.

Gedurende deze tusschen-schermutse-
lingen konden die van Hindoestan weer
wat adem halen, en zich eenigzins in

staat stellen, om Mier Timoer 's wapenen
met wat mindervrees, dan te voren, afte
wagten, en zich tegen zulken slaverny,
als die van Cabul noch drukte, met hun

uiterste vermogen te dekken.
Hunne vrees en voorzorge was niet

idel : want de oproer van die van Gahui
herriep Mier Timoer (welken naam wy
hem voortaan zullen geven, om dat hi

zoo in de Mogolsche Gedenkschriften be¬

kend is) wel haast na Indiën, en gafhem
gelegenheid, om dit Land der groote
Mogols, nu Hindoestan genaamd, te
veroveren.

Hy quam dan, zoo hunne Chronyk
zegt, A. Hegiæ 8oo, of A. Christ.
1339 weer in Indien, na dat hy nu al
een man van 64 jaaren geworden was,
van welken tyd af men eigentlyk de op-
komst van het Ryk der Mogols, ’t geen
wy voorgenomen hebben te beschryven
beginnen moet.

Cabul was voor Mier Timoer nietmeer,
dan een stap, om in het hert van dat
schoon Land, dat tusschen den Indus,
en den Ganges legt, en den naam van Hin-
doestan gemeenelyk, dog nu eigentlyk
die van ’t Land des Mogols voerd, in te
dringen

Al dit Land, tusschen die twee ver-
maarde Rivieren gelegen, veroverde hy,
maar vond hier meer tegenstand, dan in

de overige van Asien, en voor al by ze
keren Berg-Koning, een Heidensch
Vorst, die Rana genaamd, en midder
in ’t Land gelegen was

Hy schreef hem een Brief van bedrei-

ging, verklarende hem verder den oor-
log, zoo hy weigerde zyn Vasal te wer-
den.

Op diergelyke dreig-brieven hadden
zich wel deze en gene laf hertige Vor-
sten aan hem onderworpen; maar deze

jonge en moedige Prins, die zich weinig
aan zyn dreigen kreunde, agtede hem
niet waerdig, om op zyn Brief te ant
voorden, het beter keurende hem aan ’t

hoofd van een ontzachlyk en vry talry-
ker leger, dan het zyne, te gemoet te
trekken, te meer, alzoo zyn Ragipoe-
tes in zyn oog onverwinnelyk waren, ge-
lyk zy doorgaans de roem hebben van
zeer goede Soldaten (te weten tegen ge-
heel onbedrevene Indiaanen) te zyn; dog
schoon hy van honderd duizend Ruiters
voorzien was, en Mier Timoer ’er maar
IV. DESL.
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12000 hadde , was ’er tusschen de A. 1399.
troepen van Rana, en die van Mier Ti-
moer, dit groot onderscheid, dat die van
den laatsten Vorst zeer wel geoeffende
Soldaten, en te gelyk onder een Veld-
heer waren, die, waar hy ook quam,
gewoon was te overwinnen, en door die
algemeene roep van zyne weergadelooze
dapperheit, onverzaagtheit, en groot
beleid, alles voor zyne wapenen beven,
en buigen dede.

Beide deze Legers waren niet zoo ras
in malkanders gezicht gekomen, of de
hoofden der Tartaren, door deze groote
menigte van Indische Ruiter-troepen zeer
ontzet, stonden als gereed om de vlucht
te nemen.

Hebben wy, zeide hy al scheldendeop
Mier Timoer, dezen rukeloozen niet langge¬
noeg als een kreupel gediend, dat wy hem
in deze laatste slag nu ook noch verminkt aan
de handen zullen moeten zien: is het Mien
Timoer niet genoeg, dat hy ons gansch
lichaam gekorven, en in stukken gesneden
ziet, gelyk als het zyne, of wil Hy, dat
wy nu ons leven hier ook verliezen zullen in
een luchtstreek, die zoo veel van de onzen

verschild, en daar de hitte alle die gene
die door de vergiftige pylen der Indiaanen niet
omkomen, verteeren zal.

Deze oproerige taal, het gansch Le-
ger doorloopende, veroorzaakte in al de
Tartaaren een schikking, en voornemen,
om Indiën te verlaten, en, wel verre,
van tegen Rana's ontzachlyk leger een
kans te wagen, maar stil weer na hun
Land te keeren.

Ondertusschen was Mier Timoer in ge-
stadigen onrust in zyn Tent, niet, om
dat hy de menigte van zyn vyanden ee
nigzins vreesde; maar om dat het hem
verdroot, dat hy niet al met hen handge-
meen was, voor de rest op de ervaren-
heit, en kracht der zynen, als hy hen zelf
maar beveelen gaf, nu zoo gerust als
oit te voren zynde; maar terwyl hy
midden in die ongerustheit van geest was Loo dat
hoorde hy met een groote ontzettins hy bes

keurde, afdat zyn volk, in plaats van met de zelve
te trek-dapperheit, als te voren te vegten, voor
ken.nemens was de vlucht te nemen.

Noit had hy zulk een voorval byge-
woond, en, niet gewoon oproerigen tei
neder te zetten, vond hy groote zwa-
righeit 'er in, om zoo grooten Leger met
een kleen getal bevreesde Soldaten aan-

tetasten, en keurde het dierhalven best

liever met een stille trom af te trekken.
De Tenten waren reeds opgepakt, en

’t Geen
men begon de bagagie af te voeren, wan-

dooreen
neer zich zeker Muildryver voor den Muldry-

verbeletVorst vertoonde, en, zich voor zyn voe-
werdten nederwerpende, zeide: Men heeft u,

1 Hecre, altyd overwinnaar van alle Ko-

ningen gezien, geen van welken zich tegen
u
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u heeft durven aankanten. Gy hebt aan
Persien, en Syrien wetten voergeschreven
en, na u het Land uwer gehoorie, met alie
de aangrenzende Ryken, zoo dapper onder-
worpen te hebben, zyt gy verder in staat,

om alles te overwinaen. De Tartaaren beb¬
ben noch noit hunne vyanden recht leeren
kennen, om hun eenigzins te vreezen, on
dat zy u alomme tot bun Hoofd hadden:
maar wat wil dat zeggen, dat gy uw Sol-
daaten nu als beveeld, om bevreest te zyn,
ter wyl gy hen belast af te trekken. Gaat gy
vluchten voor een oproerig leger van onge¬
oeffende en verwyfde Indiaanen, die qualyk

gewapend, noit wel-geoeffend, en van een
Hoofd voorzien zyn, dat by U niet te ver-

gelyken is: Gy zult moeite hebben, om uw
leven zoo te behouden, en, dus voortgaande,
zekerlyk het zelve, met al de roerm van
uwe vorige veroveringen verliezen.

Deze woorden, met een groote vry-
moedigheit, en als met een kracht van
geestdryving, en voorzegging, door een
gemeen man voortgebracht, hadden
de gedaante en schyn van een goddelykt
aanblazing. Ider bespeurde op ’t aan
gezicht van zyn makker als een afkeu
ring van zyn vorige blooheid, en laf-
hertige vreeze, en Mier Timoer, die waar
schynelyk zelf dezen last aan dien Muil-
dryver gegeven had, bediende zich van

deze gelegenheit, om al zyne bevreesde
benden weer een nieuwen moed in te
spreken, gelyk ’er aanstonds onder hen
een geheel anderleven, meteen spyt over
hunne betoonde kleinhertigheit, door
schitterde.

Daar op tastte hy de Indiaanen op het
onverwagtste aan, verdeelde zyn beste
volk ontrent zekere engte, daar hy den
vyand na toe wilde lokken, veinsde daar
op de vlucht te nemen, bracht dus de

vyand ter plaatse, daar hy hem hebben
wilde, en daar hem zyn groot Leger
geen voordeel gaf, vermits het zich
daar niet uitbreiden kon. Toen hy hem
verre genoeg had, keerde hy wederom
met de Sabel in de vuist, hakkende alles
van wederzyden terwyl dezen Rana met
de zynen tusschen beiden was, in de
pan.

Door ’t winnen van dezen eenen slag
wierd Mier Timoer Meester van dat Deel
van Hindoestan , dwingende Rana de

vrede op zulke voorwaarden, als hy hem
voorschreef, aan te nemen, en jaarlyks

een zware schatting op te brengen. Welk
voorbeeld van dezen magtigen en nu ver-

wonnen Vorst al de mindere Indische

Koninkskens zonder eenig bedenken vol¬
gen moesten.

Hy stelde in de voornaamste vestingen
van Indien Tartarische Landvoogden,
en voor al te Delli, de Hoofd-plaats toen
van Indien, welke vesting onder een

DERN s

Mohhammedaanschen Patan, of Berg- A. 1400
Koning, stond.

Dus vertrok hy zegepralende, en over-
laden met den ryken buit van het mag-

tig Indien, weder na Samarcand, gelegt
hebbende de grond van een nieuw Ryk,
dat alleen, van zoo veel andre veroverde
Staaten, in zyne Familie gebleven is.

Ik zal my nietinlaten, om alle byzon-
derheden van zyne veroveringen, gelyk
ik wel zou konnen doen, te melden,
maar moet egter van dezen Grondvesten

van het Mogols Ryk noch iets zeggen,
’t geen hem, en alle van dit Stamhuis,

te veel glorie byzet, om het met stil-
zwygen voor by te gaan, behalvendat

het tot zyn leven (schoon niet als Keizer
van Hindoestan aangemerkt) behoort, ja
de grootste peerl aan zyn Kroon is.

Het is die beroemde overwinning op d’Aanlei-
ding vanBajaset den Isten, welke ik hier bedoele
zynenen de zaaken, die daar toe de eerste aan
oorlog te-leiding gegeven hebben.
gen Baja-

Hy genoot van alle die groote verove iet de Iste.

ringen zeer weinig vruchten : want, be-
halven dat hy zich zelven weinig rust
gunde , waren ’er nu en dan ook
voorvallen, die zyne oorlog-zugt te veel
zarden, om stil te zitten

Ibn il Awis, van welken wy te voren
gezegt hebben, dat hy door Timoer uit

zyn Ryk van Bagdad na Egypten ver-

dreven was, ley daar den eersten grond
toe.

Deze, gelegenheit bekomen hebbende,
om zich door hulp van den Sulthan van

Egypten tcherstellen, had zich nietont-
zien tot lraac in Persien in te vallen, al-
waar Mier Timoer zynen Zoon, Miroen-

Sjah, tot Landvoogd gesteld had.
Dit quam zoo ras niet ter ooren van

Mier Timoer of hy trok, schoon reeds
zoo oud, met alle wakkerheit, en kracht

van geest, die men van een jong en sterk
man verwachten kon, uit Samercand

om hem als een onweder op het lyf te
vallen

Hy verdreef dezen wederspannigen en
vermeten Vorst niet alleen uit Persien;

maar dwong hem ook ten tweede maal
zyn Land te verlaten, na Anatolien te
viuchten, en by Sultan Bajaset den Isten
hulp te verzoeken.

Timoer, by deze verovering niet berus-
tende, trok na Bagdad’s verwoesting
tot aan Damascus in Syrien door, welke
Stad hy niet alleen innam; maar onder-
wierp zich ook alles daar omstreeks, ma-

kende zich alomme zo gevreest, dat de

Sulthan van Egypten zelf nu voor hem
beefde.

Alleen Bajaset, die noch zyne macht
niet gevoeld had, scheen hem niet te
vreezen, alzoo by zich niet ontzag eeni-
ge Princen van Caramanien, bondgenoo¬

ten
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ten, en de Gezanten, die hem uit Mier
Timoer 's naam vriendelyk tot de vredege-
noodigd hadden, zeer trots, en veragte
lyk te bejegenen

De glorie van Bajaset, die dagelyks
met zyne veroveringen aangroeide, maak
te hem zooopgeblazen, dat hy zich doo
de Sulthans van Egypten ook Keizer van

Grickenland, en ; ’t geen noch verwaan

der was, Hderim, dat is, den donder,
of den blixem des Hemels, noemen liet.

Den eersten titel matigde hy zich aan,
om dat hy den Grickschen Keizer Ema-
nuel, by zyne belegering van Konstanti-
nopel, reeds gedwongenhad, om aan de

Mohhammedaanen een Voorstad van

Konstantinopel over te geven, en daar in
een Mosqué, en een Mohhammedaansch

Richter te dulden

Al deze uitspattingen van Bajaset aan
de eene, gelyk Mier Timoers mededoo-

gen met zyne verdrukte bondgenooten
en vooral met Keizer Emanuel, aan de

andre zyde, zyn de voorname oorzaak
geweest, dat hy de wapenen tegen hem
opgevat heeft, te gelyk ook niet kon-
nende verdragen, dat in Asien, ofelders.
cen ander overwinnaar, dan hy, zyn zou

te meer dewyl hy voortging met Ema

nuel, die Mier Timoer-'s hulp zeer ernstig
verzogt had, te benaauwen, dat al ee
nige jaaren geduurd had.

Hy rukte derhalven ten eersten na klein
Asien, nam Sebaste in , daar Bajazet'
Zoon, Oxtobul niet alleen gevangen,
maar ook onthoofd werd , ’t geen de
oorzaak was, dat Bajaset het beleg van
Konstantinopel opbrak, en hem tegen
trok, om zyn Zoons dood te wrecken :

hoewel de Marschalk de Boucicaut met

1200Franschen, die hy by zich had, ook
zeer veel toegebracht heeft, om hem van
dit beleg te doen afzien.

Mier Timoer nu, dit hoorende, trok

met een Leger vol moed dien opgebla-
zen Vorst tegen, die door zyne over-
winningen in Hongaryen, Bosnien, en
Croatien, en door ’t verslaan der Fran-
schen, Burgundiers, Duitschen, en Hun-

garen in die beroemde slag van Nicopo¬
lis (waar in hy Jan Grave van Nevers
Zoon van Philips Hertog van Burgun-
dien gevangen nam) nu niet te genaker
was; doch gelyk 'er zyn gansch Leger
door een ongemeene vreugde bespeurd
wierd, alzoo was het te verwonderen,
en quam het de zynen dierhalven vreemd
te voren, dat hy alleen nu zeer stil, en
ongerust was

Zommige schreven dit aan zyn hooge
jaaren, andre aan zyne bekommerinc
over den onzekeren uitslag van deze aan-
staande Veldslag toe, die hy nu teger
zoo grooten overwinnaar, en zulken
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machtig Vorst, als Bajaset, ondernemen A. 14or.
zou

Onder zyne Capiteinen was 'er een,
die hem in ’t midden van een drom van
andre Officieren na de reden van zyne
ongerustheit met eerbiedigheit vroeg

De reden, zei Mier Timoer, van myne
ongerustheit is deze, om dat ik bekommerd

ben, of ik onder u allen wel een Man zal
konnen vinden, die bequaam is, om ’t ge¬
wicht van dat Ryk, dat wy nu gaan over-
winnen , te konnen dragen , en om in Ba¬

afer's bestier, als myn Onder-Koning te
treden.

Dit antwoord, vol van een vast ver- In de

trouwen van de overwinning, gaf aan vlakte van
Arcyr-alle de Tartaaren een zeer groote moed
aantot zoo verre, dat hy het leger van Ba-

jaset, dien blixem des Hemels, op de
vlakte van Angora, of Ancyra in Ama-
sien, by den berg Stella, of in de vlakte
van Caissovassi, ontrent de grensen van

Bithynien en Galatien, als een andre
geessel Gods, met een groote woede.
en geen minder geluk, dan wel eer Pom-
pejus Mithridates, den Koning van Pon-
tus aantastte.

De slag duurde een geheelen dag. De Krygt
lucht wierd met pylen, en de grond met hemge-
dooden vervuld, alzoo de stryd aan we- vangen.
derzyde zeer hartnekkig, en zeer lang
in dien staat was, dat men niet wist, aan

wat zyde de evenaar der overwinnine
zoude overslaan; maar eindelyk raakten
de Turken aan het deinzen, en de Tar-

taarische Ruiters begonnen ’er met de
Sabel in de vuist nu zoo louter op in te
kappen, dat zy ’t gansche leger van Ba-
jaset ten eersten in een onherstelbare wan-
ordre hiclpen, waar dooreen groote me-
nigte van vlugtende Turken nedergesa-
beld, en niet alleen Mustafa, een van
Bajasot's Zoonen, gedood, maar hy zelf
ook met zyn Gemalin, en huis, leven-

dig gevangen wierd, ’t geen dan te ge-
lyk den Keizer Emanuel volkomen red-
de.

Men wil, dat dit gevangen nemen van

BajasethA. 1401 voorviel, hoewel an-
dre dit een jaarlater, en weer andre twec

jaaren eer stellen; doch waarschynelykst
is dat A. 1402 geschied.

Ti-Daar zyn 'er die willen, dat Mier

moer, na lang allerlei zachte middelen be¬
proefd te hebben, om dezen Vorst te
vernederen, en tot eenige erkentenis var
de beleefdheden, hem van zynen over
winnaar bewezen, te brengen, ziende
dat alles te vergeefs was, hem eindelyl
vraagde wat straf hy hem zou hebben aan-
gedaan, indien hy den slag gewonnen
en hem gevangen bekomen had: ik zou
u, zei Bajaset met een groote trotsheit,
en verontwaerdiging, in een yzere koy ge-
zet, en alomme ten spot omgevoerd hebben.

Waar( 2

Dog dat
hy hem in
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koy zou

omgedra-
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Waar op Mier Timoer hem, volgens zyn
eigen vonnis, ook even zoo zou hebben
gehandeld.

Andere zeggen, dat hy, op zekere tyd
met Bajaset aan tafel zittende, en hem
sterk aanziende , gelacchen, en Bajaset
daar op zou gezegt hebben, dat hem
nu overwinnaar zynde, niet voegde, er
’t niet edelmoedig was, met een gevan-
gen Vorst zoo schamper te lacchen, en
hem te bespotten, waar op hy tot ant-
woord gegeven zou hebben : ik lacche
61 Bajaset, niet om U, maar de reden van
myn lacchen is over ons heiden, en wel de
ze , hoe die wyze God den aardbodem zoo
vonderlyk heeft konnen goedvinaen te verdee-
len , van de twee grootste deelen van dien aar

My, en U, twee zoo mismaakte menschen
van welke de een kreupel, en de ander scheel
is, te geven, daar 'er immers zoo veel an¬
dere welgemaakte menschen na den lichame
en van een veel verhevener, en deugdzamer
ziel, als wy een van beyden bezitten, en die
deze groote gunst veel beter, dan wy ver-
diend hebben, in de wereld gevonden wer-
den.

Daar zyn ’er ook, die zeggen, dat
Mier Timoer, uit klein Asien weer te Sa

marcand gekomen zynde, zagte wegen
ontrent Bajaset te vergeefs gebruikt heb-
bende, op zekeren dag belastte, dat mer
Bajaset in zyn yzere koye in het vertrek
daar hy met alle zyne krygsoversten at,
brengen zou, en dat hy toen in zyne te-
genwoordigheid Despina, (die andre Mi-
lieve , dog andre weer Maria noemen
zyne Gemalinne, en Keizerin, deDoch-
ter van Lazarus, den Vorst van Servien,

dien hy, voor zyn huwelyk verslagen
en in stukken gekapt heeft) een buiten-
gemeen schoon mensch, en de liefste
van alle zyne Vrouwen, mede had doen
komen, die hy niet alleen, als een ver-
achte Slavinne geklecd, hen aan de tafel

had doen dienen, maar ook, om hem
uitzinnig te maken, en als met geweld
te vernederen,de kleederen van haren navel

af na beneden toe doen weg snyden, en
haar zoo naakt de spys aanbrengen dede

Dat Bajaset, daar door als wanhopig
dog egter niet vernederd geworden; ein-
delyk tot zulk een dolle hertnekkighei
vervoerd wierd, dat hy, om geen groo¬
ter smaadheden af te wagten, zyn hoofd
zoo lang tegen de tralien van zyn koy
geslagen zou hebben, tot het gebroken.
en hy het bestorven was. Waar by nog

gevoegd werd , dat de Turksche Sul
thans, om diergelyken smaadheit in het

toekomende te ontgaan, na dien tyd geen
egte Gemalinnen meer genomen zouden

hebben.

Andre zeggen, dat hy zich zou verge-
ven hebben, en hem dit vergif op een
veragte wyze door een Slaaf toegewor-
pen zyn.

N S DER
A. 1401Van deze aanmerkenswaardige geval-
Blylet nietlen vind ik in de Chronyk der groot
in de Mo¬

Mogols, en in ’t byzonder in de beschry
golsche

ving van het leven van Mier Timoer, geer Chronyk.
cene letter aangeteckend; maar wel, dat
gelyk hy een zeer goedertieren, en me-
doogend Prins in ’t algemeen was, hy
daar van alle bedenkelyke blyken aan
Bajaset, zyn Gemalin en Kinderen, van

tyd tot tyd gegeven heeft, behalven dat
het geenzins zyne gewoonte was, ge-
vangenen, veel min zoo grooten Prins

die hy alle soorten van beleesdheden be-

wees, en aan een en de zelve tafel dage-
lyks met zich eeten liet, in zyn ongeluk
te beschimpen, of zulke gevoelige
smaadheden zyn onnoosele Gemalin aan
te doen.

Wy laten dan ider de vryheid, om Waarom

daar af het zyne te gelooven; maarzeg- wy
gen volmondig, dat het by ons geen in¬
gang vind, om dat wy het niet leezen in
dit naeukeurig verhaal van zyn leven,
daar alle andre aanmerkenswaardige om
standigheden in aangeteekend staan, en
daar dierhalven ook alle deze, waren zy
waaragtig, niet zouden voorbygegaan
zyn. Als ook om dat geen der Schry-
vers, die dit van hem getuigen, ons kon-

nen overhalen, om dit op hun zeggen
aan te nemen

Want het komt my het waarschyne 't Voor
een ver-lykste voor, dat deze of gene Grick, een
dichtzelbitter vyand van Bajaset geweest zynde
pnemendit voor een volkomene waarheit aan de

nakomelingen opgegeven heeft, om dien
Vorst, die hen zoo bitter geplaagd had,
zoo veel meer smaad en schande, door
deze aardige vond van bespotting, aan te
doen. Immers ’t is zeker, dat wy de
geloofwaardigste beschryving van zyn le-
ven nietby Turken, Arabiers, of Grie-

ken, maar by de Mogolders, daar zyn
Stamhuis is, moeten zoeken.

Ik vind alleen aangeteekend,datBa- Bajasets
jaset ’t zy uit spyt van overwonnen, en dood.

t 27gevangen te zyn, en te blyven,
uit weerzin, die hy in zyn leven begon

te krygen, ’t zy wel om eenige andre

ons onbekende reden, zich met vergif.
dat hy zelfs by zich had, om ’t leven ge-
bragt heeft, welke dood ook nietzeer

Timoerlang daar na door die van Mie-
En die

gevolgd is, hoewel die ons metgehee
van Mier

andre omstandigheden , en door andr Timoer

voorvallen veroorzaakt, als ons de Eu-
ropeische Schryvers gemeenelyk opge-
ven, omstandig en klaar in deze Mogol¬
sche Chronyk voorgedragen werd

Hy had (zoo men daar leest) op straffe
des doods aan alle Tartaaren, groot en
kleen verboden, zich zelven in die bloe-
dige spiegel-schermutselingen, waar in
zich de Ruiters, bende tegen bende

dagelyks bezig hielden, voortaan meei
te
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overtreden bevel, voor het recht tot zyn A. 1405.. 14o1 te oeffenen, om dat er door de zelve een
dood pleitte, en hy dus in een Zee vangroot deel van zyn volk, en meer als
driften, die tegen malkanderen aanbruist-door ziekte, quam te smelten.
ten , lag te dobberen, zonder tot eenOndertusschen had Mieroen Sjah, de
vast besluit te, konnen overslaan,derde Zoon van Mier Timoer, zonder zig
wierd, vermits hem beide deze bewegin-aan dit bevel van zynen Vader en Oii-
gen al te levendig en gevoelig troffen,perheer te stooren, regelrecht daar te-
zyn verouderd en zwak lichaam zoo sterkgen aangegaan, stellende zich als Hoofd
door de zelve aangetast, dat hy 'er ziekvan zoo een Troep Tartaaren, en slaan-
van wierd, welke ziekte door zyn hoogede tegen een andre met zulken drift, dat
jaaren, de hitte der lugtstreek, de ge-’er aan wederzyden weinigen waren over-
stadige vermoeijingen, en een grootegebleven.
droefgeestigheit, hier uit ontstaan, enDit was zoo geheim niet geschied, of
door sware koortsen, daar op gevolgd, inMier Timoer quam ’erachter, en nam dit,
’t korte zoo schielyk toenam, dat hy nietvoor al van zyn Zoon, hoe zeer hy hem

lang daar na, 66 jaaren oud, quam teook beminde, zoo qualyk, dat hy zig
sterven, na dat hy volgens die Chronykniet bedwingen kon, bevel tot zyn dood,
maar 6 jaaren, 9 maanden, en 22 dagen Zyn ou-tot tweemaal toe (alzoo hem de liefde

derdomgeregeerd had. Uit al het welke ons klaarwederhield) te geven.
Regeer¬blykt, dat zy de jaaren van zyne regee-Terwyl hier dan de Vaderlyke teedere
tyd.

ring eerst met zyne laatste veroveringenliefde voor het leven van zyn Zoon, en

in Hindoestan beginnen.zyn gekreukte eer, en zoo zichtbaar
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Daar zyn ’er, die andere redenen van een groote schat doorging; dog ik kan En gert-
zyn dood opgeven, als, ’t boeleeren van aan geene van die zaaken eenig geloofge- jaar A.
zyn liefste Wyf, Golbana met een over- ven; maar houde my aan het gene de 1405.
speelder, die zyn wraak ontquam, hoe¬ Chronyk daar af zegt.
wel hy zig genoeg aan haar met hare dood Hy stierf A. Hegæ 806, ofA. C.
wreekte, daar nog byvoegende, dat een 1405, niet, gelyk sommige willen, te
van zyn Landvoogden van Chebak met Otrar, of te Anzar, op de Mogolsche

gren-Y
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grensen, als hy na Cathay, en China ging,
om daar te oorlogen, nog ook te Samar-

cand, gelyk andre willen, maar in Hin-
doestan, en in de Stad Cabul, daar hy
ook begraven is op een tyd, wanneer hy
voornemens was nog al verder zyne ver-
overingen in dat groot Ryk tot aan den

Oceaan voort te zetten. Wy vertoonen
hem hier in prent afgebeelt by No. 1.

Voor zyn dood nam hy ook veel lan-
den in klein Asien, Egypten, en Assy-
rien in, dwingende den Persiaan hem

als hunnen Heer te erkennen, gelyk wy
bevoren al ten deele vertoond hebben.

Men kan met waarheit van dezen dap-

peren en weergadeloozen Vorst zeggen,
dat hy voor de grootste overwinnaars en
helden der aarde nergens in behoefd te
vyken, en dat al het grootse van Alex-

ander den Grooten en van Julius Cesar,
voor Mier Timoers verbazende bedryven,

en dappere veroveringen zeer verre moet
wyken, om dat hy in ontrent zeven
jaaren meer ryken, dan de Romeinen in
een zeer groote reeks van jaaren, als een
blixem, en de geessel van zyn tyd, zeer
gelukkig ingenomen heeft.

Ook bezat hy zeer veel wezentlyke en
Vorstelyke deugden, die in geen van bei-
de deze andre Vorsten te vinden waren;

zynde een dood vyand van dronkenschap,
zeer voorzichtig in alle zyne handelingen,
een groot liefhebber van de geregtig-
heit, een belooner van de deugd, en by-

zonder godvrugtig; en schoon hy eerst
een Heiden was, is hy egter in 't
einde van zyn leven Mohhammedaans
geworden, waar van hy met het bouwen
van eenige Moskeen zoo in Samarcand,
als elders , een klaar bewys gegeven
heeft.

Sjeriefeddien meld ook van zulken heer-
lyken Tempel in Samarcand, door hem
gebouwd, diens gewelf met marmere
plaaten bedekt was, en ’t welk door
480 pilaaren van uitgehouwene steenen
ondersteund wierd, ’t geen zekerlyk een
zeer pragtig en uitmuntend gebouw moet

geweest zyn.
Hy liet vier zoonen na, die Diihaan

Gier, dat is, overwinnaar van de wereld,
of anders ook wel Pier Mobbammed Dje-

haan Gier genaamd) Sjeich Hamar, Mi-
roen Sjah, en Mirzab Sjarok, (die ook
wel dien van Seyed Sjarok voerde genaamd
wierden.

De oudste stierfA. 1403 by zyn Va¬
ders leven , twee Zoonen nalatende,
Sulthan Mobbammed, en Pier Mobbam¬
med.

Sjeich Hamar, dat zoo veel als den
Eerwaardigen Hamar in 't Persiaansch
beteekend, had hy Stadhouder in Per-

sien gemaakt. Dog die wierd in een
Bosch, al mede nog by zyn Vaders leven,
gedee d

N DERs

Miroen Sjab bezat Iraac, Aderbitsan,
en de verdere Landen tot Damuscus toe,

en bestierde de zelve by zyn Vaders le-
ven als Landvoogd.

Dog na de dood van zyn Vader volg-
de hy hem A. 1405, zoo in ’t Keizer-
ryk, als in Hindoestan als tweede groot
Mogol, gelyk dat klaar uit het voor-
noemde Ryks-Zegel te zien is. Andre

egter meenen, dat zyn jongste Zoon hem
in ’t Keizerryk, en deze alleen in ’t Mo-
golsche Ryk, en als Opper-Vorst van
lraac, zou gevolgd zyn; een geschil.
dat wy voor by gaan, alzoo het tot ons

pogwit genoeg is, dat hy hem in Hin-
doestan gevolgd is.

Hy was de Zoon van een dapperen
Vader; maar ondertusschen, ’t zy by
zyn Vaders leven, ’t zy na zyn dood,
in al zyne ondernemingen zeer ongeluk-
kig, schoon hy anders in zich zelven een
moedig Vorst, en ontrent zyn volk zagt
en minnelyk van bestier was.

Hy hield Indien niet tot zyn verblyf,

maar het Oostelyk deel van Persien, ver-
mits dat onder een veel gematigder lugt-
streck lag, en maakte Herat het middel-

punt van zyne Staten, tot zyne Hoofd-
plaats, en tot den Setel van zyn Ryk,

te meer, alzoo de Staat der Mogols in
Indiën nog zoo vast niet was, om zich
daar neder te zetten, of Hof te houden :

vant schoon Mier Timoer veel treffelyke
vestingen in Hindoestan veroverd, en
zware schattingen van alle de Koninkjes
getrokken had, moet men te gelyk

Waszo0weten, dat de schrik voor zyn ontzac-
ntzaglykchelyken naam hen die, zoo lang
215

leefde, gewillig betaalen dede; dog met
ynVa¬

zyn dood hield dit zoo goed als op,ver- ter.

mits zy voor zynen opvolger , Miroen
Sjah, dat ontzag niethadden, en hy had
de grootste moeite van de wereld, om
die van Cabul en Hindoestan te dwin-

gen, om die schatting te betaalen
geen ook niet eer geschiede, voor dat
hy daar jaarlyks met een geweldig Leger
verscheen, dat hen eenigen tyd in den
band hield; dog verscheen hy daar niet,
zoo wisten zy ook van geen betaalen.

Ook waren ’er onder die Vorstenver-
scheide, die niet even zeer van hem af-

hingen, onder welke de Koning van
ascar, die de stoutheit zelfhad, van de
wapenen tegen hem op te vatten.

Het ongeluk, dat Miroen Sjah dik-Wwerd ge-
wils op de hielen volgde, trof hem ook vangen

door denhier, zoo dat hy nazekeren veldslag 11
Koning

handen van dezen Koning verviel, die zoo
van Caf-

edelmoedig was, dat hy hem ten eersten car.
weer op vrye voeten stelde, niet anders
sy deze overwinning begeerende , dan
dat hy voortaan geen schatting van hem
vorderen zoude.

Zevenmaal was Miroen Sjah tegen de-
zen

A. 1405.

Miroen

Sjah, Kci-
zer, en

Ide groo¬

te Mogol,

A. 1405.
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zeer goede boogschutters zyn, zyn zy A rae8.1405. zen Koning, die hem zoo edelmoedig
gewoon zich dagelyks, metna zeker witgehandeld had, ongelukkig geweest,
te schieten, te oeffenen.zoekende door allerlei listige wegen hem

onder zyn geweld te krygen. Miroen Sjah had den naam van daar
in boven alle andren uit te steken; maarDat hem eindelyk gelukte; doghy be¬Diens

edelmoe- antwoordde geenzins de edelmoedigheit, vernemende,dat deze blinde Koning van
digheir hy hem bevorens door die Vorst bewezen; Cascar den besten schutter, zelf in zyn
iet

dat hyhet was zoo verre van daar, blindheit, niet behoefde te wyken, en,wreetheit

beant- hem niet alleen gevangen hield, maar het wit zoo net, als imand wist te tref-
woord. ook de oogen dede uitgraven. fen, kon Miroen Sjah, jaloers,dat

Deze daad, die men niet alleen den naam imand, en veel meer een blinde boven
van een groote ondankbaarheit, maar hem uitsteken zou, dit op een zeggen
ook van een weergadelooze wreetheit niet aannemen; maar betuigde dat hy be-
geven moet, verbitterde dezen blinden geerig was dit zelf te zien.
Vorst zoodanig, dat hy van die tyd af Dierhalven deed hy dien Koning in
voornam, hem dit, al was 't ook met zyne tegenwoordigheit brengen, en in
verlies van zyn leven, dewyl hy dat dog het midden van een plein, daar zeker
moede was, betaald te zetten, en zich wit gesteld was, plaatsen, en boog en py-
daar over tot genoegen te wreeken. len geven, hem door een van zyne Offi-

Hy kreeg daar toe een goede gelegen- ciers bevelende na het voorgesteld wit te
heit aan de hand. Dewyl de Tartaaren schieten.
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MIROEN SJAH TWEEDE GROOTE MOGOL.

Waar toe De blinde Vorst, die hier de schoon- men , en dat by niet eer, voor by zelf hem
hy een ste gelegenheit ter wereld, om zig aan dat gebood, na t wit schieten wilde.
zeer goe dien ondankbaren wreedaard te wreeken, Mieroen Sjab, die voor geen quaadde gele-

geboren zag, zey ; dat by, schoon een gevan¬genheit vreesde, gebood hem daar op zelf, om
waar- gen , echter ook een Koning en niet gevegen was na ’t wit te schieten, waar op die blin-

neemt. de bevelen van imand , dan alleen van Mi- de Vorst den pyf, die hy op zyn boog
roen Sjah, die boven hem was, te gehoorza- had, op ’t bloot geluid van Miroen Sjab's

stem,
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A. 1208. stem, hem zoo doodelyk trefsen dede
Die oor dat hy daar af niet A. Hegiræ 852, maar

zaak is A. Hegiræ 809, of A. C. 1408 quam tevan beide
sterven.dood A.

De blinde Koning wierd , door ’s1408.
Keizers Lyfwagten, en Officiers, aan-
stonds in stukken gehouwen; maar hy,
die zyn leven lang moede was, en maar

alleen na wraake haakte, had zig ook
geen ander gevolg voorgesteld, verge-
noegd zynde, dat zyn dood met die van

zyn bittersten vyand, zoo verre hy nu
hoopte, gepaard zou gaan.

Dit was het einde van Miroen Sjab,
Zyn Re

die niet meer dan 3, en niet 46 jaarengeer-tyd.
(gelyk sommige willen) geregeerd; maar
zoo weinig aanmerkenswaardig verricht
heeft, dat hy by na niet verdiend onder

die groote Navolgers van Mier Timoer
geteld te werden. Wy vertoonen zyne
beeltenis onder No. 2.

Daar zyn ’er die willen, dat hy door
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MIRZAH SEYED

Hy wierd na zyne verheffing tot de
Kroon (by hoedanigen voorval de Prin-
cen, die in’t Ryk volgen, gemeenelyk
een andre naam aanneemen) niet meer
Mirzab Sjarok; maar Mirzab Seyed ge-
naamd.

Mizrab beteekend in 't Persiaansch

NS DER
Cara Isuf t geen in het Turks, de zwar-4. 1408.
te Josef beteekend) in dit jaar gedood zyn Zoo-
zou zyn nevens zyn eenen Zoon, Aboe-nen ; en

iin gebakier die, eerst Vorst van Bagdad zyn
vallen.

de, van zyn ouder Broeder Omar, die
Aderbitsan bestierde , gevangen; doch
weer los gelaten, en niet lang daar na
Koning van Tabrits wierd.

Dat deze twee mannen Zoonen van

Miroen Sjah, en bestierders der voornoem-

de Landen geweest zyn, iszeker; gelyk
mede, dat de jongste in dit zelve jaar
met zyn Vader overleden is; maar dat

deze Issuf hem uit de wereld zou ge-
holpen hebben, blykt my uit de Mogol¬
sche Chronyk niet.

26. Na de dood van Miroen Sjab Mixrab

volgde hem zyn Broeder, Mirzab Sja- Seyed,
IIIderok A. Hegiræ 809, ofA. C. 1408.
ooteniet alleen in het Keizerryk, maar ookMogol A.

als derde groote Mogol, en Opperge- 1408.
bieder van Hindoestan.
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Derde o’roote Moool

een Hertog, en Seyed, dat in het Ara-
Watbisch groot beteekend, is een naam, die

Scyed be¬alleen aan persoonen gegeven werd, dis
eckend.

in de rechte opgaande linie Nazaaten
van Mohhammed zyn, zoo dat die naam
zoo veel als een naaste bloedverwant van

die Propheet uitdrukt. Een groote
cer¬

2u

5
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A. 1447.Ik heb den naam van dezen Vorst daneernaam, dien wel veelen zich aanmatigenA. 1447.
Naamenvermits ider dog een Seyed zyn wil) maar wel eens als Mirzab Seyed, en ook we

van deze
die geen andren met recht toekomt, eens als Mirzab Sjab, in verscheiden af-

Jorst.
zoo de Mohhammedaanen voorgeven, drukzels van de Ryks-zegels ontmoet,
dan die de proef konnen uitstaan, dat ’t geen geen verandering in de persoon
men hen een hair uit den baard rukt, 't geeft, alzoo Sjab niet anders dan Ko-
welk, in vyer geworpen zynde, nietver- ning in ’t Persiaansch beteekend.

brand; maar in wezen, en onverzengd Het verdiend verwondering, dat men Werd in
de Mo¬blyft ; ’t geen my gelooven doet , dat in de Mogolsche Chronyk den naan
zolsche

er geen ware Seyed’; meer zyn, en dat van dezen Vorst niet eens gemeld, en geen
Chronyk

zy al voor langen tyd zyn uitgestorven, ander bewys vind, dat hy de derde groo- niet ge-
alzoo niemand meer deze proef kan uit- te Mogol geweest zy, dan om dat hy in vonden.
staan. Fabelen waar van de Mohham- alle de Ryks-zegels in deze rang voor-
medaanen vol zyn. komt.
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v Groote MogolPIER MOHHAMMED.

Wat hy verricht heeft, daar van leest Zyn Navolger aldaar, of de vierdePier

groote Mogol, was niet zyn Zoon Oloe- Mobham-men hier mede geen letter ; maaruit andre

med,beg van welken wy in 't vervolg zullenHindoestansche Schriften blykt, dat hy
IVde

ruim 39 jaaren geregeerd heeft, en dat spreeken, maar Pier Mobbammed (an-gecte
hy A. Hegiræ 848, ders ook wel Sjah Mobbammed genaamdof A. C. 1447,Zyn Mogol.

dood A. overleden is, zonder dat wy van dezen A. 1447.de Zoon van Diihaan Gier, den oud-
1447 Vorst verder iets weten te zeggen. Wy sten Zoon van Mier Timoer , den Mo¬

vertoonen hem hier afgebeeld onder golschen Grondvester, en maar zyn
No. Neef.3

Hoe het na hem verder met zyne Op- Ik heb zommige afbeeldzels der
volgers in het Keizerryk gegaan is, daar groote Mogols gezien, waar in de Mo¬
mede zullen wy ons nu ook niet verder golsche Vorsten van Mier Timoer af tot
bemoeijen , om dat de volgende groote Eurangzeeb toe vervolgens beschreven
Mogols hem niet in ’t Keizerryk; maar werden, waar in deze Vorst, dan eens
alleen in Hindoestan gevolgd zyn. als de Zoon van Mirzab Seyed, en dan

IV. DEEL. weer
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Ahne-
said, Vde

groote
Mogol A.
1452.
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A. 1452.heeft maar5 jaaren geregeerd.weer als de Zoon van Miroen Sjah in an-
ZynHy slierf A. Hegiræ 853, of A. C.dere afbeeldzels voorquam, ’t geen ze- dood A.

1452. , ’t geen ons, gelyk ook, dat hy doorkerlyk alleen een misslag van den Op- 1452.
eenen Pier Ali doodgeslagen is, uit an-schrift-Schryver is, hoedanige ik er
dere bescheiden is gebleken, zonder datmeer dan eene in , en onder deze beel-

inons iets van hem, zelf zyn naam niet,tenissen gevonden heb : want die maar Hy is
de Chronyk der Mogols voorkomt,eenige kennis van de geslacht-lyst en mede in
geen ook de reden is, dat wy niets meerzaaken der groote Mogols heeft, de Chro-

van hem konnen zeggen , dan dat ons nyk derweet voorzeker , dat Pier Mobbammed
Mogolsdeze rang, op welke wy hem stellende Zoon ven Dy-haan Gier geweest is.
niet be-mede klaar uit het Ryks-Zegel komt teHy was eigentlyk Koning van Garne- kend.

blyken. Wy vertoonen hem hier afgehem en van Indien, voor zoo verre dat
beeld onder No- 4.by zyne voorzaaten veroverd was, en

DERDE HOOFTSTUK.

Aboesaid, Vde groote Mogol A. 1452. Regeerd vadzig, en wreed. Werd genood-
zaakt een Fakier te werden. En de kroon aan zyn Broeder over te laten. Die om veel
slegter regeering afgezet en waar op Aboesaid weer bersteld werd. Die zig nu zagt-
zinnig, en dapper droeg. Veranderd van aard ontrent zyn vrienden en vyanden. Dat de
volgende Mogols van hem overerven. Hy doet zyn Broeder onthalzen. Trekt meteen Le-
ger na Samarcand. Wint die Stad, en plaatst zynen Neve op dien Throon. Aboesaid
trekt na Indien. Hersteld daar alles. Voorbeeld van zyne ondaakbaayheit. Aan twee
Fakiers, zyn grootste vrienden. Hy, en Uzbec-Chan, belegeren Samarcand. Verove-
ren de Stad. Aboesaid verliest zyn Hoofd-stad, Herat. Daar Ibrahim Mirzah als
Koning uitgeroepen werd. Aboesaid staat hem op de vlugt. Genade aan die van Herat
bewezen. Zyn verdre veroveringen Verplaatst zyn Hof na Samarcand. Daar Djoc-
gi hem moeite maakt. Dien hy overwint. Doet zyn elf Zoonen besnyden. Verdeeld zyn
Ryk onder hen, als zyne Landvoogden. En neemt voor het westelyk Deel van Persien
aan te tasten. Hassan Aali neemt zyn toevlugt tot Aboesaid. Die Oessom-Cassan
daar op aantast. Dic Aboesaid gevangen krygt en hem om zyn trotsheit onthalzen doet.
A. 1469. En zyn drie oudste Zoonen blinden. Oessom-Cassan veroverd het voornaamste
van Persien. Werd door Mohhammed de IIde verslagen. Misslag omtrent de jaaren
van Aboesaid’s regeering. Sieich Omar, Vlde groote Mogol, A. 1469. Een zacht,
en vredelievend Vorst. Onthoud zich meest te Samarcand. Dat nader beschreven werd.
Zyn zugt voor de Mohbammedaansche Godsdienst. Zyn tydverdryf met Doffers. Oor-
zaak van zyn dood. A. 1495. Sjah Baboer VIfde groote Mogol, A. 1495. Werd door
Sjah Bec-Chan uit Tartaryen verdreven. Eerste grond tot het Ryk der groote Mogols
en der Uzbeecsche Tartaaren. Sjah Baboer’s armelyke staat. Komt te Cabul, by Ran¬
guildas. Die hem ondersteund. Hy doorreist Indien in stilte. Tast den Koning van Delli
aan. Verbied hem de titel van Koning te voeren. Zyn trots antwoord. Wordvan Sjah
Baboer verslagen. Waarom Baboer in ’t Ryks-Zegel tegen over Mier Timoer staat. Zyn
intrede in Delli. Welke Stad nader beschreven werd. Oude gedenkteekenen. Sjah Ba-
boer ’s verdere verrichtingen. Ontwerpt verscheide onbeschrevene grondvesten van Staat. Ze-
dert by de groote Mogols gevolgd. Welks Wetten ’t Ryk doen bloeijen. De Mogolsche
naam gaat tot de gansehe Natie over. Sjah Baboer’s ondankbaarheit tegen Ranguildas.
Die als een Fakier gaat leven. Door wiene afwezen alles in ’t Pyk verviel. Sjah Ba¬
boer, doet hem weer aan 't Hof komen. Hy hersteld ’t Ryk in zyn vorigen bloei. Sjah
Baboer’s doed A. 1532. En zyn Regeertyd. Een fraeije Huis- en Staat-les, uit zyn
leven getrokken. Zyn Zoonen.

Broeder van Pier Mobbammed (dien men alJah Aboe il Seyed, die by verkor¬—

mede zeer qualyk voor den tweeden Zoonting gemeenelyk Aboesaid ge-
van Miroen Sjah opgeeft) maar de zoonnaamd werd, (en waar van som-

van Pier Mobbammed, buiten alle tegen-mige Aboe il Sjahid, dat is, deS
Vader van een martelaar of bloed¬ spraak.Indien men hem aanmerkt in opzichtgetuige, maken) volgde A. 1452. in zyn

van het begin, en het einde van zyneVaders plaats, als vyfde groote Mogol.
moet men zeggen, datVanzen Vorst werd vry wydloopig Regering,

die van malkanderen wonderlyk veel ver-in de Mogolsche Chronyk geschreven,
schilden.’t geen wy kortelyk zullen aanteekenen. Hy was nog dapper, noch zagt, toen RegeerdHy was niet, gelyk sommige schryven,
hy eerst aan de kroon quam; maar lag vadrig, ende oudste Zoon van Miroen Sjah, nog de

als wreed.



GROOTE
A1a52. als een vadzige in de wellusten met zyn

Wyven verzoopen, en was als cverge
geven tet allerlei soorten van wreedheit,
vermaak vindende in zyn onderdaanen or
allerlcy wyzen te plegen, en hen door de

wreedste pynigingen aan hun einde te
bre-gen, en die genen, die hy het leven

noch liet Fehouden, door ondragelyke
schattingen en lasten uit te mergelen,
ja de ziel uit het lyf te perssen.

it waren bedryven, die hy zonder
onderscheit ontrent grooten en kleenen
oeffende, en die hem by zyn gansche volk
doodelyk gehaat maakten, weshalven er

een algemeen voorneemen by hen lag,
om zuilken tyran uit de werel te helpen,
en zich hoe cer hoe siever daar van te

verlossen, van welk opzet hy tydelyk
kennis kreeg.

Om dan het uiterste niet af te wagten.Is ge¬

nopd¬ aeed hy zich zeer stil als een Fakier, of
11e Bedelmonnik, die van de aalmoesen, die
Faver te zy bedelen, leven, verkleeden, nam maar
werden.

twee van zyn allergrootste vertzouwelin-

gen met zich, en ging met hen dus hei
meiyk van Stad tot Stad met veel ne-

drigheit en eotmget zyn onderhoud zoe-
ken, en liet de Kroon, en Ryks-zetel

aan ’t bestel der grooten, die een van zy-
ne Broeders ten eersten in zyn plaats stel-

den, op hope, dat die hen beter bestie-
ren ze.

Gelyk nu de naam van dezen VorstEn de
KroT niet gemeld werd, om dat hy hen maar

aan zyn een korten tyd, en geheel anders, dan
Broeder zy verwacht hadden, regeerde, alzoo
ver te

werd hy in die Chronyk ten dierhalvenlaaten.

ook van ens ) niet onder de groote Mo¬
gels gereckend.

Zy meenden een goede keure gedaan
te hebben;maar het viel geheel tegen hun-
ne gedachtenuit, aangezien zyne wreet-
heit, ontrent allerlei soorten van zyn on-

derzaaten zoo groot, en ondragelyk was,
dat hen ’t vorig bestier van Aboesaidzeer
zagt caar by geleek.

Hy wist van geen recht, noch schyn
van gerechtigheit, zyn bloeddorstige be¬
geerte was de eenige regelmaat van al zy-
re bedryven, zoo dat zich niemand voor
hem wachten kon.

Als het hem maar in ’t hoofd schoot,Die om
liet hy dan eens dezen of genen van deveel sleg-

ter Regee- grooten, zelf die best by hem meender
ring afge- te staan, dan eens deze of gene van de
zet. armste en onnoozelste menschen, zonder

eenige reden ter nederzabelen, waar aan
zich alle de anderen zoodanig spiegelden,
dat zy berouw hadden van Aboesaid ver-
worpen, en dezen ondankbaren, en weer-
gadeloozen wreedaard in zyn plaats ge-
steld te hebben.

En waar Zy deden dierhalven Aboesaid opzoe-
op Aboe¬ ken, om hem weer op den throon, die

said weer
zy hem door hun voornemen, van hemhersteld

werd.
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te dooden, hadden doen verlaten, en dic A. 14g2.
hem egter wettig toequam, te herstel-
len.

Men wist wel, dat hy noch leefde ;
doch waar, of in wat staat , wist nie-
mand met eenige zekerheit te zeggen.

Echter vond men hem, na veel moei-
te, onder een troep arme Bedelmonni-
ken in een staat, waar in hy verdiende
van alle zyne onderzaten veel eer be-
klaagd, als over zyne vorige bedryven
gestraft te werden, alzoo by nu al eeni-
ge jaaren genoegzame boete daar over ge-
daan, en dit armelyk leven hem geheel
en al omgekeerd had.

Men bracht hem dan weder aan 't Hof,
en herstelde hem , op den throon zyner
Voorvaderen, met veel eer, die hy zich
zelve, door zyne nieuwe wyze van Re-
geering, wel dubbel-waerdig maakte

Was hy om zyn vorige bestier-wyzeDiezignu

van ’t Volk gehaat, hy wierd om deze zagtzin-
nig, ennieuwe van grooten en kleenen bemind
dapperWas hy te voren wreed, hy was ni
droeg.in tegendeel zagt, en zeer minnelyk te

gen ider een, al welke vorige quade ge-
moeds-neigingen zyn tegenspoedige
staat nu dus in hem als verbogen had.

Was hy bevorens vadzig, en verzopen
in allerlei wellusten van het Hof, en ’t
Vrouwen-Timmer, wy zullen in ’t ver-
volg ook blyken zien , dat de armoede
hem geleerd had deze ondeugd af te leg-
gen, en niet alleen arbeidzaam ; maar

zelf ook dapper te werden, en daaden te
verrichten, die met de luister van zyn
voorzaaten, en met het strydbaar voor-
beeld van zynen Overgrootvader Mier
Timoer overeen quamen, of ten minsten
beter, dan zyn vorige bedryven, daar na
geleeken.

Ook was zyn aard , in ’t behande-

len van vrienden en vyanden, wonder-
lyk veranderd.

Die genen, die het meest gewerkt had- Veran-
derd vanden, om hem te doen vlieden, handelde
aard on-hy het allerminnelykst, haar aanmerken
rent zyn

de als werktuigen , die den grond tot
vrienden,

zyn beter leven, en beter bestier, ge- en vyan-
den.legd hadden.

In tegendeel die genen, die bevorens
zyn grootste vrienden geweest waren,
handelde hy zeer veragtelyk, met hen

levende, als of hy ze noit gekend had-
de ; een wyze van doen, waar van
ons meer voorbeelden zullen ontmoeten.

Mogelyk, om dat hy, door hun bywe-
zen, over zich zelven, of over hen, als
groote aanleiders tot het vorige leven,
zich geschaamd, en best gekeurd heeft
alle voorwerpen, die hem te voren daar
toe aanleiding gegeven hadden, af te Dat de
snyden. Deze daad van Aboesaid heefi Ogenstie

Mogolsvoet tot zeker spreekwoort gegeven.
van hemdat alle de groote Mogols van hemge
overer-

Z2 erfdven.
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erft hebben, ondankbaar tegen hun beste
vrienden, en beleefder tegen hun vyan-
den te zyn.

Het was zoo verre van daar, dat hy

imand over den opstand tegen hem, traf
fen zou, dat hy veel eer die gene, die 't
meeste daar toe gewerkt hadden, tot de
eerste Ampten van Staat verhief, oor-

deelende verder, dat zyn volk straffege-
noeg geleden hadde by de wreedheden
die zynen Broeder hen had doen dragen.

Dit was ook de reden, dat hy dezer

yran, schoon zynen Broeder, om zy-
ne menigvuldige bedrevene wreedheden
(zoo hy voorgaf, hoewel waarschyne-
lykst om zyn Kroon met zeekerheit, en

zonder vreeze te bezitten) en om zyne
rechtvaardigheit te toonen , deed ont-

hoofden. Dus wreekte hy , met een groo
te schyn van recht, zich zelfs en zyn
volk, waarom dit ook niemand quaad
keurde

Hy was de eerste onder de groote Mo¬
gols, die om de pas gegevene reden, de
handen aan zyn eigen bloed ley, en mef
dat van zyn Broeder bezwalkte , ’t geen

naderhand verscheide van zyne Nazaa-
ten, zonder de minste schyn van recht;

gevolgt hebben, hoewel zy nu een zach-
ter wyze gebruiken, om hun Broeders
of die genen, die hen verdagt zyn, in
korte tyd uit de wereld te helpen, waar
van wy in ’t vervolg veel voorbeelden
zullen zien

Dit bedryf van zyne Broeders, en ver-
dachte Bloedverwanten, omhals te hel-

pen , zegt men, dat het tweede is, dat

de groote Mogols van Aboesaid overge
erfd hebben.

Het eerste geval, dat ons eenig be-
wys van zyne dapperheit geven zal, is
de ongeregtigheit, die Celoebeg, (dat in
't Arabisch en Tartarisch grooten Heer
betcekend) zynen Neef, een Zoon var

Mirzab Sjarok, of Mirzab Seyed, en dus.
gelyk hy , een Zoons Zoon van Mier Ti
moer, aan zyn oudste Zoon, Abdul Aa
rif dede

Dezen had hy gedwongen Samarcand
te verlaten, vermits hy zyn jonger Zoon,

Abdul Aziz, boven hem droeg, en tot
zynen opvolger geschikt had over ’t zui-
der Tartaryen , 't welk hy beheerschte

Abdul Aarif, dit niet konnende ver-
duwen, nam voor de wapenen teger
zyn Vader, en jonger Broeder, op te
nemen, en, om dat met hope van eer
goede uitkomst te doen, na Herat te
vluchten, om by zynen Neve, Aboesaid
hulpe tot herstelling van zyn vertreden
recht te verzoeken.

Zoo ras Aboesaid zyne klagten ge:
hoord, en ’t ongelyk, dat men zynen
Neve dede, bespeurd had, zey hy hem
zyne hulpe toe. En trok meteen talryk

S DERN

leger, over ’t welke hy zelf gebood, na A. 1452.
Samarcand

Ondertusschen was Oelockeg in onlus-
ten met eenige van zynie gebuuren ge-
raakt , ’t geen hem genoodzaakt had met

een leger derwaarts te trckken, en Sa-
marcand eenigzins bloot te laten, alzoo

hy 'er te verre af was, om het met der

haast te konnen ontzetten.

Abdul Aziz had hy ’er nochtans als Wint die
Hoofd ingelaten, om dezelve by eenigStad, en

laatst zy-voorval, te konnen verdedigen, gelyl
nen Nevedeze jonge Prins een zeer deftige weder
opdien

stand, zoo lang hem dat mogelyk was Throon.

dede, waar door ’t beleg viy lang duur-
de, en veel volk van wederzyden
sneuvelde; maar eindelyk moest hy voor
de wapenen van Aboesaidbukken, en was

genoodzaakt, om Samarcand aan hem

over te geven, en in weerwil te zien , dat
hy zyn ouder Broeder daar op den throon
zettede, dien hy zich vast ingebeeld had

den zynen te zullen zyn

Aboesaid, hiermede vergenoegd, keerde
met veel eer,glorie, en buit, beladen, weer
na Herat; dog geenzins (gelyk wy zien
zullen, om zyn verdre tyd ledig, en vrug-
teloos door te brengen.

Abdul Aarif, door zynen Neve dus
verre in zyn recht hersteld berustte hiei

by niet; maar trok zyn Vader, Oeloebeg
te gemoet, sloeg hem ontrent de Stad
Balk, en benam hem te gelyk met zyn
Ryk het leven, na welke schend-daad hy
weinig tyd’er na stierf, latende tot erfge-
naam van zyn Ryk zyn jongste Broeder
Abdullah vermits hy voor zyndood zyn
Broeder, Abdul Aziz had doen om-

brengen.

De dappere Aboesaid, die nu te He-nboesaid

rat voor een tyd uitrustte, zat onderrus-trec na

schen met zyne gedachten nietstil. Hy lndien.
oordeelde, dat, gelyk hy daaroverwon-

nen had, hy ook even, als zyne dappere
voorzaaten, zyne zegepralende wapenen
met veel grooter voordeel tot in Indien

kon voeren, om ’t gezag der groote Mo¬
gols, en hun recht in ’t lichten of heffen
der schattingen van de Raja's, hen van
ouds door Mier Timoer opgelegt, doch

zedert vecle jaaren vervallen, en als met
voeten getreden, zelf in persoon te gaan
herstellen, en zich daar weer zoo ont-

zaglyk by die inlandsche Koninkjens,ge-
lyk wel eer Mier Timoer, te maken.

Hy was in ’t begin van zyne regeering
by de zelve, als ook by de Tartarische

Landvoogden, die daar uit zynen naam
't bevel voerden, en zyn recht waarne-
men moesten, niet geagt, en nog min-
der gevreest, zoo dat de Raja's zich
zelven genoegzaam voor ontslagen hiel-

den, en die Landvoogden in alle toever-

trouwde vestingen als oppermagtige Prin-
cen heerschten.

Hy
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GROOTE
Hy wist dit alles vry omstandiger, dan

hen bekend was; maar quam hen, zon-

der waarschouwen , zoo schielyk met
een welgeoeffend leger op ’t lyf, dat nie
mand in staat was om zich daar tegen te
hoeden.

Hy had hen over hunne vorige nala-
tigheit wel konnen straffen; maar hield
zich met hunne nieuwe zeer ootmoedige
onderwerping, en met het betalen van
alle de agterstallen te vrede, herstellen-
de het oud vervallen gezag der Mogols
daar in zyn oude heerlykheit en wezen,

en alom verspreidende de merkteekenen

van een zonderlinge goedertierenheit on-

trent die genen, die zware straffen ver-

diend hadden, en geen minder blyken

van ontzag, zoo zy, na zoo grooten
gunst, hem weder dwongen meteen le-
ger daar te verschynen, het geen hy, om
hen te meer in den band te houden, ver-

spreiden liet voortaan jaarlyks te zul-
len doen.

ge-Na dat hy dan alles daar tot zyn

ver-noegen in rust en vrede gelaten had,
trok hy, overladen met geschenken van
alle die Koningen, en Landvoogden,
Zeeghaftig, en vol luister, weer na He-
rat, de Hoofdstad van Corasan.

Terwyl hy daar nu aan veele grooten
weldaden bewees, deden zich onder an-
lren twee Fakiers by hem aandienen,

biddende, alzoo zy voorgaven zyne be-
kenden en oude vrienden te zyn, mede
cenige gunst van hem te genieten. Hy
deed de zelve voor hem verschynen, om

te zien, wat lieden zy waren.
Hy bezag ze ter degen, en hoorde hun

voorstel met veel geduld, vernemende,
dat het die twee groote vertrouwelingen
waren, die met hem , wanneer hy de

Kroon verliet, als Fakiers gevlucht, en

altyd, gedurende zyne ongevallen, zeer

getrouw by hem gebleven waren, voor

welke trouwe zy nu zoodanigen vergel-

ding van de Vorst verzogten, als hy hen
uit mildadigheid zou gelieven toe te leg¬
gen.

Zy drongen te ernstiger hier op aan,
om dat zy vaststelden, dat een Vorst, die
aan wederspannelingen zoo veel welda-
digheit bewezen had, na alle schyn, nop

grooter aan zyn allergetrouwste vrienden
pewyzen zoude ; , doch het viel t'eene-

maal buiten hunne gedachten uit. De

ondankbare Aboesaid zeide : dat by hen
zeer wel kende , en dat zy de waarbheitzey-

den ; doch dat zy aanstonds uit zyn gezicht
zouden vertrekken, en noit weer voor hem

verschynen, alzoo by hen ten uitersten
haatte.

Wat hebben wy, 61 Heere, zeiden zy,
wat hehben wy u, ’t geen zulken haat ver-
diende , gedaan, anders, dan dat wy al het
onze om uwent wille verlaten, in alles Ons
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can U, en aan uwe ongevallen opgeofferd,  ae.
en U in alles van onzen heilzamen raad be¬
diendhebben , brengende den besten tydvan ons
leven in de staat van Fakiers, de elendig-
sten, die er zyn kan, om uwent wille door.

Het is daarom, zei Aboesaid met een
groote drift, het is daarom, dat ik u lie-
den noit weer zien wil, om dat ik te veel

aan u lieden verplicht, en om dat ik be¬
schaamd ben, zoo veel aan zulke geringe on¬
derdaanen van my schuldig te zyn : want
zoo lang als ik ulieden noch onder myn oogen
zie, zoo lange schynt gy my myne ondank-
baarheit als gestadig te verwyten. Vertrek
dierhalven aanstonds van hier want ikwil
u niet alleen noit meer zien; maar ik begeer
ook uwe naamen noit meer van iemand te
hooren noemen.

Wie zag oit een voorbeeld van zulken

indankbaarhcit; en wie zou het geloo-
ren, zoo het niet zoo klaar en omstan-

dig in hun eigen Chronyk beschreven
stond; ja men wil , dat zyne nazaaten

deze fout van Aboesaid zoo ingezogen en
overgeerft hebben, dat zy zelf aan de
egtheit van hunne geboorte, en of zy zy-
ne Nazaaten wel waren, twyffelden,

zoo zy met hunne grootste vrienden, en
bitterste vyanden niet even, gelyk hy in
dezen tyd gewoon was, handelden.

De twee Fakiers, zooruwen ondank-
jaar, tegen hun verwagting, bejegend,
waren genoodzaakt niet alleen te ver-

trekken, maar, wilden zy hun leven be¬
houden, zich ook zoo verre, als ’t mo-

gelyk was, van het Hof af te begeven.
Zy stonden verbaast over zulk een won-

derlyke verandering van aard in een
Vorst, die zy te voren als hun grootsten
vriend gekend, en nu, als hunnen bit-
ersten vyand om hun weldoen, ontmoet

nadden. Dit gaf hen in dezen hunnen ar-
melyken staat gelegenheit, om de zaa-
ken der wereld in hare wisselvalligheit,
en geduurige ongestadigheit, met een

bedaard oog, en met zulken verachting
van het Hoofs leven, te overwegen, dat
zy, veel zoetigheit en rust, schoon ook
veel gebrek en ongemak, in dit Pelgrims
leven vindende, besloten hun leeftyd daar
in te voleinden.

Aboesaid, die zeer wel wist tot wat
fauten, en daar op gevolgde ongevallen,
hem zyn vorige vadzigheid, en ledigheit
gebracht had, dacht niet minder dan in
zyn Paleis nu ledig te blyven zitten.

Hy nam dierhalven voor zynen Neef.
Abdullah, Vorst van Samarcand, te gaan
beoorlogen. Wat reden hy daar toe had,
vind ik niet aangeteekend. Hy deed di
in gezelschap van Uzbec-Chan, zoons
zoon van Sojordjot, of wel van Hossein
die van Mier Timoer in zyn jeugd over-
wonnen was, gelyk wy bevorens hebben
aangeteckend. Met dezen Vorst, die
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in ’t Westen van Tartaryen een zeer klee-
nen staat, omtrent de Caspische Zee, be¬
heerschte, en namaals zynen naam aun ’t

Usbecs Tartaryen naliet, verbond hy
zich tegen Abdullah. Zy belege-den Sa-
marcand, doch wierden geflagen, en met
groot verlies te rug gedreven.

De een onthield zich den ganschen
winter te Bochara, en de ander nietver-
re van Samarcand; doch tegen de vorr
tyd quamen zy beide weer voorde laatste
Stad, daar hen Abdullab met zyn leger
te gemoet trok, om in zyn Hoofdatae

niet besloten te werden.
Zy sloegen daar zeer verwoed tegen

een. Aboesaid geraakte met zyn vleuge
juist tegen Abdullab in gevecht, die hem
na weinig tyds in wanordre bracht; doc
Uzbec-Chan, dit ziende, viel met zulken

woede op de vleugel van Abdullch aan
dat hy hem overwon, en het leven be
nam.

Dus quamen die twee overgeblevent
Vorsten, Abcesaid, en Uzbec-Clien, als
Zegenpraalende overwinnaars, binner
Samarcand; doch met een gelyk recht

om de Stadt te bezitten, alzop zy die

zamen gewonnen hadden; hoewel Uz-

bec-Chen daar ’t meeste recht toe scheen
te hebben.

Maar Aboesaid wist, door een Krygs-
list, met zyn troepen eerst in de Stad te
komen doer de Ooster-Poort, zoo alsde
troepen van Uzbec-Chan (volgens ver-
sprek) door de Wester-Poort zouden in-
trekken , die hy, om dat te beietten,
sluiten dede, deende Uelec-Chez alleen
maar de gunst (zco hy zeice) van hem,
dien hy gevangen heuden kon, als hy wil-
de, aan de zynen weer over te leveren.

Terwyl hy nu hier deze ongerechtig-
heit pleegde, strafte hem de Hemel,
buiten zyn weten , zoo over die on-
trouw als over zyne andre misdryven.
Want terwyl hy bezig was em Samar-

cand te veroveren, verloor hy zyne
Hoofdstad Herat zeer onverwacht.

By zyn vertrek uit die Stad had hy in

’t Vrouwen-Timmer een Mogolsche
Princes gelaten, die, zoo zommige wil¬
len, zyn Zuster, maar, zoo andre schry
ven, zyn Nicht was.

Deze op zeker schoon Prins, in een
tyd, dat Aboesaid haar zoo ongehuwe
lykt en eenzaam zitten hield, verliefd
zynde, nam zyn afwezen waar, niet al
leen om zich zelven tot haar volkomer

geneegen uit te huwelyken, maar ook
om haren Bruidegom, Ibrahim Mirzah

genaamd, als Koning van Herat te doern
uitroepen.

Itrabim, schoon maar de Zoon van ze
ker Landvoogd in eene der Landstree-
ken, onder lraac hoorende, wist zich

zelven nogtans ten eersten zeer wel in
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staat te stellen, om de Kroon, hem van 4. 1452
zyn waarde bruid geschonken, te ver-
dedigen.

Hy kreeg niet alleen van zyn Vader
veel hulptroepen, maar wist in Corasan,
waar van dit de Hoofdstad was, ook zul-
ken algemeenen opstand tegen Aboesuid te
verwekken, dat hy nu meende sterk ge-
noeg te zyn, om hem, die van Samar-
cand reeds te rug quam , ’t hoofd te bie-
den

Hy liet hem niet tot voor Herat ko-
men; maar trok hem met zyn leger te
gemoet, verwachtende hem op een vlak-
te, caar hy zich met alle bedenkelyke
voorzorge, na dat hy alle voordeelen

eerst wel afgezien had, bereidde, om te-

gen hem te siaan.

Het was reeds een groot voordeel voo-Abo-sald.
hem, dat zyn leger van alles overvl-e-ig
voorzien, en nietafgemat, en daar tegen
het leger van Aboesaid, toen het in zyn
gezicht quam, nietalleen zeer verinneid,
en van ’t noodige onvcorzien wae, maar
ook met stukken en brokken verscheen,

waar van het grootste deel eerst achter

aan quam.
Dit alleen bracht Alcesaid in een zeer

groot gevaar, waar in hy, eer hy 't wist
geraalt was, en nu geen middel vondcim
zich daar nit te redden, dan ’er metgr o-
te catperheit door heen te flaan, aan-
gevie- J'r-bim, zich van dit voordeel
becienende, hem ten eersten omcingeld
had.

Alboesaid, hier door geenzins ontzet
Saat hemalz00 hy wist, wat onderscheid ’er ru
de

schen een oud geoeffend, en tusschen eer
vlug

jong en enbedreven Veldheer was, taitte
hem met zulk een meedaan, dat hy hem
in die woede van den eersten aanval niet

alleen wyken deed; maar ook in zulken

wanordre bragt, dat hy genoodzaakt was
na amegan te vlugten, en verder, al
zoo hy nu alles verloren achtte, met die
uit de zyne getrouwbleven, om een goed
heen komen te zien

De grootste zwarigheit echter, die hy
maakte, was niet voor zich zelve; maar

voor zyne Vorstin, en jonge Gemalin,
die reeds een jongen Prins by hem ge-
wonnen hadde

Zoo ras verspreidde zich ook het gerugt
van zyne neerlaag niet in Herat, en ver-
der in het Hof, of alle de Vrouwen en
Gelubden, willende de wreedheit van
dezen te veel gezarden overwinnaar niet

afwachten, besloten zich zelven, eer hy
quam, uit de wereld te helpen

Veele van hen brachten zich zelven
met vergif om, andre ontzielden zich
met een doodelyke pook; maar het jam-
merlykste was, dat de Vorstin van He-
rat eerst haar teeder Kind met een stuk

goud, dat zy 't zelve, zoo als het aan
de
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GROOTE
A. 1as2 de borst lag, in de mond stak, verstik-

te, en daar op zich zelve met een fel

en snel werkend vergif, dut zy altyd by
zich droeg, vergaf

Aboesaid verscheen kort daar aan in de
Genade

Stad, welkers ingezetenen niet anders.aan die

van Heratdan zyn uiterste woede, en een elendige
bewezen. dood, te gemoet zagen, alzoo zy wisten

die verdiend te hebben; maar: verge
noegd zynde met die genen, die zig zel-
ven gestraft, en die ook wel de meeste

schuld hadden, liet hy een algemeene
vergiffenis uitroepen, door welke on-
verwachte genade hy de herten van alle
deze zyne Onderdaanen zoodanig aan
hem verbond , dat zy hem in alle op-

regtheit een eeuwige trouw op nieuw
swoeren.

Kort daar na maakte hy zich meesterZyn ver
van Esterabaad, de Hoofdstad van Ma-dere vero-

vering zanderan , dwong Sulthaan Kaliel, de
Vorst van Sigistan, en noodzaakte hem

om met zyn troepen in cen zeer slechten
staat na zyn Land te keeren.

Na dat hy die van Herat zoo gunstigVerplaats
behandeld had, verwagtten zy niet an-2ynH

na Samar. ders, dan dat hy vervolgen zou daar zyn
cand. Hof te houden; dog, het zy dat hy hen

niet te veel vertrouwde, het zy dat 'ei
cenige andre reden was, hy vertrok met

zyn Hof, na dat de gansche Landvoog-
dy van Corasan nu in rust was, na Sa-
marcand, om daar voortaan zyn verblyf
te houden

Hy was hier egter al mede zoo gerust
en zecker niet, als hy zich verbeeld had

De Prins Djoegi ,Zoon van AbdulDaan

Djoegi Aarif, die wegens de diensten, door
hem Aboesaid aan zyn Vader in zyn uiterste
moeite ongevallen bewezen, aan hem zeer ver-
maakt.

plicht was, had de stoutheit van hem
in zyn Hof-stad zelf, laagen te leggen,
en middelen in ’t werk te stellen, om we-

der Meester van een Ryk te werden, dat
men hem en zyn Stamhuis, onder schyn

van zyn Vader te hulp te komen, listig
ontdraaid had

Hy belcy zyne zaaken echter zoo, dat
hy niet, dan by ’t afwezen van Aboesaid,
nu en dan eens ontrent de Poorten van

Samarcand verscheen, houdende zig an-
ders op in de Landen aan de overzyde van

de Rievier Oxus, daar hy het alles ten
platte Lande verwoestte; zoo dat hy
Aboesaid eindelyk dwong, hem Imet een

leger te gaan opzoeken, om den opstand,
die hy in Tartaryen verwekte, te stillen,

en zyne verdrukte onderzaaten, die zig
aan Djoegi niet wilden onderwerpen, van
zyne geweldenary te verlossen.

Hy, vernomen hebbende, dat Aboe-
said met veel haast na hem toe quam,
wierd zoo bevreest, dat hy hem in 't

open veldnietdorst afwagten; maar week

na Sjarokabaad, daar hy zich, zoo veel
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mogelyk was , versterktc, en hem af- A. 1452.
wagtte.

Aboesaid, met zyn leger voor die Stad
verschenen zynde, bezettede alle de toe-
gangen zoo naauw, dat hy hem , na een
geruime en dappere tegenstand dwong,
zich zelven, en de Stad over te geven.
En de eenige straf, die hy hem opleidde,
was, dat hy hem tot een eeuwige gevan-
genis verwecs.

Na dezen tyd begon hy vry sterk tot Hy doe¬
den Mohhammedaanschen Godsdienst over zyn elf

Loonente hellen, en daar af meer werk , dan zy
besnydenne voorzaaten, te maken. Ja dit ging

zelf zooverre, dat de Chronyk daar van
aanteckend, dat hy, om de Priesters vol-
slagen op zyn zyde te krygen, besloot,
de elf jonge Princen, zynen Zoone, na
dat hem die voorstanders van den Alco-

raan dit menigmaal vergeefs verzogt had-
den, te laten besnyden.

De meesten hadden reeds zooveel jaa-
ren, dat zy in staat waren, om zyne le-
gers te konnen gebieden ; dog hy had
hen daar toe nog niet willen gebruiken,
om dat hy hen geerne eerst besneden
Zag

Tot deze plegtelykheit verkoos hy He-
rat, zoo, om hen, over zyn vertrek
van daar na Samarcand, wat genoegen te
geven, als ook, om dat die Godsdienst
daar met vcel meer drift, en yver, dan
te Samarcand, daar men nog zeer veel
Heidenen vond, geoeffend wierd, en
om dat hy best keurde, die onderdaanen

hier door geen aanstoot te geven , ver-
mits dit besnyden der Princen met veel
Feesten, en Mohhammedaansche ydelhe-
den , die zy verfoeiden , verzeld gin-
gen.

Na ’t verrichten van dit groot en hei-
lig werk, vond hy ook goed, deze zyne
Zoonen tot Landvoogden van verscheide

gewesten, by hem veroverd, aan te stel
len, en zig dus van een groot deel van ’t
bestier te ontlasten, schikkende het zoo-
danig, dat Sjeich Omar, zyn vyfde Zoon,
die ook zyn opvolger was, Landvoogd
van Samarcand wierd, zonder dat de

Chronyk meldt, wat voor Landvoog-
dyen hy aan zyn andre Zoonen toegelegt
heeft.

Nu scheen hy, die reeds de jaaren,
die rust vereischten, begon te krygen,
de regte gelegenheit daar toe bekomen te
hebben; maar toen hy kon, en behoor-
de te rusten, wilde hy niet, en in zyn
jeugd, toen hy niet behoorde gerust,
en in vadzigheit zyn tyd door gebragt te
hebben, kon men hem naauwlyksuit het

Vrouwen-Timmer op de Meidaan, of
het Tournoi-plein, krygen, om maar het
Tournoyen der zynen aan te zien.

Toen hy lui, en vadzig was, was hy
zulx onverzettelyk, en toen hy gevegten,

en

Verdeeld

zyn Ryk
onder

hen, als

cyne

Land-

voogden.
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en veldslagen, begon by te woonen,1452.
was hy daar niet af te brengen.

Dus zogt hy zelf in zyn oude dagenEn necmt
voor, het altyd ’t een of ’t ander nieuw onderwerp

Westelyk van Oorlog; hoewel het hem in 't einde
Deel van zoo wel niet gelukte, als in de vorige
Persieu

jaaren, toen hy wat radder, en in staat
aan te

was om over al zelf by te zyn.tasten.

Hy, niet te vrede met ’t genehy zoo
gelukkig reeds gewonnen had, kreeg
lust, om het Westelyk Deel van Persien

dat wel eer mede tot het Ryk van Mier
Timoer behoord had, maar van tyd tot
tyd met stukken en brokken daar afge
scheurd was, weder aan zyn Kroon te
hechten.

Twee Turkomansche Vorsten bezaten
het toen. De een Hassan-Beg, den ander

Djebaan-Sjah genaamd, beide van een
zeer deftig Stamhuis, van welke ’t eeen-

toen Ion il Awis te Bagdad nog heersch-
te, gewoon was een zwarten Hamel, of

Schaap, en het ander een wit, tot een
Veldteeken te voeren.

In’t leven van lbn il Awis waren de
Voorvaderen dezer Princen sen niet zy
zelf, gelyk F. Catrou schryft) de voor-
naamste Hoofden van zyn leger geweest.
dog dezer Vorsten Kinds - Kinds-
Kinderen waren by verloop van tyd
Meester van het Zuider-Deel van Persien.
en van dit Deel, daar Aboesaid het oog
op had, geworden, dat zy ider voor een

gedeelte bezaten.
De eerste dezer twee Princen, by vee-

len, en voor al in Europa, vry beter met
de naam van Oesom-Cassan bekend, was
van het Stamhuis van den witten Ha-
mel

Deze, met Mesopotamien, of Djar-
bec, dat hy had vermeesterd, niet ver
genoegd, vatte de wapenen op, tegen
Diehaan-Sjab, die van ’t Stamhuis van
den zwarten Hamel was, en over Geor-

gien gebood, om een einde van dat Stam-
huis, dat hy nevens zyne Voorvaderen
altyd doodelyk gehaat had, te maken.

Hy leverde hem slag, overwon dien
Prins, en benam hem, en zyn oudsten
Zoon, het leven, terwyl ’er van dit
Stamhuis van den zwarten Hamel nie-

mand, dan Hassan Aali, overbleef, die na
de nederlaag van zyn Vader, toevlugt
tot Aboesaid nam, die, zoo uit medely-
den over dien jongen Prins, als uit een ver-
borgen haat tegen Oessom-Cassan, doch
meest om zelf weer Meester van ’t ver-

lorene in Persien te werden, hem onder
zyne bescherming nam, en zyn hulp toe¬
zey

Hy viel dan met een zwaar leger in
Persien, tastende Aderbitsan, en Fars,
eerst aan , ’t geen Oessom-Cassan zoo
verschrikte , dat hy best keurde dit
onweder door allerlei ootmoedige aan-
biedingen af te keeren.

NS DER
Hy zond dierhalven aan Aboesaid een . 1452.

gezant, en bood hem aan, om Dyehaan-
Sjah alleen, dat hy zyn Vader reeds af-
handig gemaakt had, weer te geven,
en daarenboven aan Aboesaid al het Land,
dat tusschen Corasan en de Caspische
Zee lag, over te leveren. Een groote
aanbieding; maar met welke Aboesaid
niet vergenoegd was, alzoo by hem zelf
in handen wilde hebben.

Deze al te strenge eisch van Aboesaid
bragt Oessom-Cassan, hoe bevreest hy ook
was, tot een geheel ander besluit, en
om, dewyl hy geen kans zag voor de
grooten menigte Tartaaren van Aboesaid
te konnen bestaan, het vosse-vel aan te

trekken, en zich door een looze krygs-
ist, in plaats van ’t geweld der wapenen,
te redden.

Hy begaf zich derhalven na de engtenDie Aboe¬
saidgevan ontoegankelyke gebergten, van waa
angen

geduurige aanvallen doende, hy zyn vyanderg.
'tniet alleen zeer afmatte, maar, door

assnyden van de levens-middelen, tot zul-
ken uiterste wist tebrengen, dat hy zich
genoodzaakt vond van daar na een beter
plaats te vlugten; dog eer hy daar ko-
men kon, werd hy door een van de Zoo-

nen van Oesom-Cassan gevangen, die hem
in zyn Vader’s tent bragt, daar hy vry

beleefd ontfangen wierd.

Hy was zco stout, vergetende in wat Enhem
staat, en waar hy nu was, van Oesom-onthalzen
Cassan vry fors aan te spreken, en overdeed.
verscheide zaaken zeer scherp te heke-
len , ’t geen den overwinnaar zoo ver-
bitterde, dat hy, ziende in den beginne
dit vuilaardig misbruik van zyne zagt-
moedigheit in een Prins, die nu zyn ge-
vangen, en van den welken hy , op al
zyn aanbiedingen, zoo veragtelyk be-
jegent was, hem na zyn trotsheit, en
verdienste deed handelen, en aanstonds

het hoofd afslaan.
Dit was het einde van Aboesaid, die

ongelukkig in ’t begin, en in ’t einde
van zyn bestier als een groot Veldheer,
zoo hy zich maar in rust gehouden had,
had konnen sterven; maar die nu, door

zyn al te woelagtigen aart, en trotsheit,
zich een schandelyke dood op den hals
gehaald had, in 't einde zig te veel, en
in ’t begin zich te weinig bewogen heb¬
bende

Hy stierf A. 1469, na dat hy 17 jaa-A. 1469.
zel- En zynren geregeerd had, makende zich

drie oud-dieven, en zyne drie oudste Zoonen,
ste Zoo¬

met hem gevangen wierden, zeer onge
nen blin-

C10lukkig, alzoo Oesom-Cassan hen de den.

gen met een gloeijend yzer blinden deed
Hy ver-Daar op wierd die Vorst ook in kor-

overd hetten tyd Meester van de voornaamste dee.
voor¬len van Persien, nalatende aan zyn ze:
naamste

Zoonen, Ogorloe Mohbammed, Sulthaan an Per-

sien.Kalil, Jacoeb Mirzab, Maziab Mirzab
Issuy
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tot rust moet begeven; maar, met het A. 1269.A. 1469 Issuff Mirzab, Macsoed Mirzab, en Ze-
gene hy reeds had, niet vergenoegd,ghelbek, beide de Landvoogdyen van
ging hy tot in Anatolien oorlogen, daarTraac, Aderbitsan, Fars, Kirman, en
hy, een geruime tyd hier na, door Moh-veel andre treffelyke landen, tot op de
hammed de IIde, Turks Keizer; over-Grensen van Indien gelegen.
wonnen wierd. Wy vertonen hier zyneHy behoorde, zoo hy wys geweest

Werd
was, uit Aboesaid’s ongeval geleerd te beeltenis onder No. f-door

Mohham-hebben, dat een bejaard overwinnaar zig
med de

Ide ver¬
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misslag, die nader blykt uit een tweede,Zyne nazaaten hielden ’t Ryk, dat hy
die niet minder is, dat zy twee grootehen naliet, ook niet lang; maar geraak-
Mogols, te weten, Mirzab Seyed, enten A. 1502, en A. 1504, onder de
Pier Mobbammed, nevens hun ganschemagt van Sjeich Ismaiel, den Zoon van
regeer-tyd, overslaan en uitlaten, behal-Sjeich Aydar , die vermaarde grondves-
ven dat zy niet recht weten, of Aboesaidter van de Stam der Tsoefis in Persien,
wel een Zoon van Miroen Sjah (dat hydie zeer heilig van leven, en de 3oste
noit was) geweest zy.Nazaat van den grooten Aali, Zusters

De Jesuiet, Francois Catrou, en andreZoon, en schoonzoon van Mobbammed,

met hem, bekennen zelf, dat het Ryks-de Profeet, en wetgever der Mohham-

Zegel eenen Sulthan Mobbammed; tuf¬medaanen, was.

schen Miroen Sjah en Aboesaid, ’er in-’t Geen Mohhammed de IIde ver-
last, en dus toonen zy het rechte Ryks-waarloost, en al voor hem in zyn hand

Zegel, of niet gezien, of niet wel gele-had, nam deze Vorst met een byzonde-

ren ywer waar, voerende dus het huis van zen te hebben, alzoo ik ’er meer dan
een, en ook verscheide afbeeldingen vanAali, dat bevorens zeer veel onder de
alle deze Hindoestansche Keizers, gezienChalifa's , Omar, Aboebakier, en Oets-
hebbe, waar in Mirzab Seyed, en nietman, ofhunne Nazaaten, geleden had,

op den throon van Persien. Pier Mobbammed, of Sulthaan Mobbam¬
Daar zyn 'er, die Aboesaid 28 jaaren med, onmiddelyk op Miroen Sjah quamMisslag

regeerings toeschryven ; dog dit is een te volgen.ontrent de
IV. DEEL. Aa Zyjaaren van

Aboe¬
aid’s re-

geering.
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Zy warren zig ook hier niet uit, die
met Catrou dezen Mobbammed, als de Broe¬
der van Aboesaid stellen ; maar toonen

hier door, dat zy geen kennis van de Mo¬

golsche zaaken hebben.
Na Aboesaid, die zyn Nazaaten de

twee quade voorbeelden, van Broeders
te dooden, en niet de minste vergelding
aan de beste dienaars te doen, naliet,
wierd A. 1469. door zyn vysde Zoon,
Sjeich Omar als zesde groote Mogol,

gevolgd, hem nu nietanders, als Gazne-
hem, Cabul, Sigistan, Corasan, en ee

nige andere Landen in Indien, overge-
laten hebbende, aangezien Oesom-Casian,
en zyn Zoonen, zich van het grootste
Deel van Persien, en die verdre Landen
daar om streeks, meester gemaakt had-
den.

Dezen Sjeich (of Eerwaardigen) Omar,
die ook somtyds wel Sjeich Mdirzab, dan
weer eens Sjeich Omar Sjah, en in som-

mige beschryvingen ook wel Sjeich Hba-
med genaamd werd Ghoewel dit een en
de zelve Persoon is) werd als een zeer

vreedzaam, en zachtmoedig Vorst, die
veel meer op het yverig waarnemen van

zyn Godsdienst dan op den oorlog, gezet
was, van allen beschreven.

Hy, te vreden met de Ryken , hem
door zyn Vader nagelaten, bemoeide
zig met geen nieuwe Landen te winnen,
en liet niet alleen zyne nabuuren in rust;
maar was zelf ook zeer slap in ’t invor

deren van zyne schattingen in Indien,
waar door weer veel Raja’s, en Land-
voogden, als afvielen, levende weer na
hun oude wyze, als of zy geen Opper
heer boven zich erkenden. Ook viel hy
de onderdanen, by welke hy zig ophield,
gansch niet hard, ’t zy met hen zwaren
arbeid, en nog veel minder met hen
zware schattingen op te leggen; maar
droeg zig ontrent hen als een Vader on-
trent zyn Kinderen, waarom hy ook van
alle , ’t zy Onderdanen, ’t zy Nabuuren,
zeer bemind was.

Hy onthield zig wel in Mawarulnahar,
maar voor al in Samarcand, een Stad,
die naast Balk de voornaamste van het
Uzbecs Tartaryen, of Sjachatay, en in
een zeer vrugtbare vlakte, aan een groo¬
te Rievier, die ’er niet alleen buiten om

maar ook midden door loopt, gelegen
was.

Een Stad, die waardig was, om tot
een Hof-stad gebruikt te werden, alzoo
die door Mier Timoer niet alleen met alle
de schatten van het Oosten en ’t Westen

verrykt, met een Heerlyke Academie
(die nu nog zeer beroemd is vercierd,
en van hem tot een van de schoonste Ste-
den van Asien gemaakt, maar boven dien
van veel andre Vorsten nog zeer verbe-
terd, en van zulken gematigde, zagte,

N DERs

en aangename lucht voorzien was, dat A. 1496.

men geen gezonder noch bekoorlyker
Landstreek, dan deze, bewoonen kon

waar toe de schoone Thuinen en Ho-
ven daar rondom zeer veel toebrach-

ten.
Daar zyn ’er, die voorgeven , dat

Alezander de Groote de zelve zou gebouwd,
en na zyn naam genoemd hebben, ’t geen
hen, nevens andere Oostersche grollen,
tot noch toe te bewyzen staat

In deze vermakelyke Stad bracht Cyn 119t
voor deSjeich Omar zyn meesten tyd in rust door
Monham-makende voor al zyn werk ’er af, om de
medaan-Mohhammedaansche Godsdienst, zoo in
scheGods-

die plaats , daar ze nog zoo sterk nie dienst.

doorgebroken was, als zyn gansch Ryk
door in wat meer zuiverheit, dan bevo-

rens, met een weergadeloozen ywer, en
naauwe bezetheit des gemoeds, voort te

zetten, ’t geen mogelyk ook de oorzaak
is, dat men hem met den titel van Sjeich.
dat is, den eerwaardigen, vereerd heeft.
Ja hy geleek veel eer een Opper-Priester
als een Keizer, alzoo hy dagelyks met
een Priester-schaar omringd was, en meer

tyd in de zaken van den Godsdienst, dan

an het Ryk, doorbragt, door welken
geduurigen omgang de Mohhammedaan-
sche Priesters ook een groot vermogen
op zynen geest hadden

Zyn verder tydverdryf was Doffers aan Zyn tyd-

te quecken , en tegen malkanderen te verdrys
doen vechten, ten welken einde hy in met Dof-
zyn Serrail twee duiven-kotten had laten ters.
oprichten, op twee hoeken van een aar-

den wal, daar hy die gemakkelyk zien
kon, en zeer licht by zich wist te lok-
ken.

Hy was ook gewoon een witte satyne
Standaard, aan een langen bamboes vast
gemaakt, in zyn hand te houden, rond-
om welke al die Doffers dan vergaderen-
de, heen en weer vlogen, leydende hy
sien trop tegen een andere aan, die dan
met een groote drift vochten, waar toe
hen de Vorst met zyn stem, en gebeer-
den, sterk aanzette

Op zekeren dag hier mede bezig zynde, Oorzaak

van zynvestigde hy zyn oogen zoo sterk op zulk
dood.een trop Doffers ,, dat hy niet eens

merkte, dat de borstwering van de wal
begon te waggelen, waar door hy van
boven neder stortende, de pan van zyn
hoofd te bersten viel, en daags 'er aan
quam te sterven.

Dus onnoozel geraakte Sjeich Omar

aan zyn einde, die meer roem zounage-
laten hebben, zoo hy, die rondom zig
zeer oorlog-zugtige Princen had, met
het zwaard of een oorlogs-standaard in de

vuist, in plaats van met zulken duiven-stan-

daard, gestorven was, daar hy nu de
naam van een vadzig Prins, die zig te
feekelagtig met de zaaken van den

Gods-
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’t A. 1495.inZyn Zoon Sjah Baboer, quamA. 1495. Godsdienst, en te weinig met die Sjah Ba-Hin-zelve jaar hem op den Throon vanvan het Ryk, bemoeid had, naliet. boer¬
tedoestan, als zevende groote Mogol, VIIdeHy had 26 jaaren geregeerd, en stierf

Crccte¬volgen.A 1495. Wy vertoonen hier zyne beel-
Mogol.

tenis onder No. 6.
A. 1497.
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Hy verscheen dan, A. 1500, na dat WerdutDe groote rust;, die zyn onderzaaten,
Baboer f jaaren rust gehad had, met een Tartaa-by ’t leven van zyn Vader, genoten had-
aanzienelyk leger voor Samarcand, en ryenden, was oorzaak, dat die dappere Tar-

verdre-bevond de Tartaaren, zoo lathartig, dattaaren , die onder Aboesaid nog zulke
ven.

zy ten eersten voor hem weeken, zondergroote daden verrigt, en de luister van
by na iets verrigt te hebben : wantMier Timoer weer opgehelderd hadden,
schoon Sjah Baboer, hun Veldheer, nog alnu zoo lafhertig, enverwyfd, door zoo
eenige moed vertoonde, was hy nietlangen vadzigheit geworden waren, dat
in staat, om voor zynen vyand te be-zy zig niet in staat vonden, om hun ei-
staan, om dat de zynen hem trouwloosgen grensen te bewaren, wel verre van
verlieten, waar door hy geslagen, en ge-andere Landen te veroveren.

dwongen wierd na Gazna, een Stad opSjabbek-Chan, (die ook wel Tseer-Chan
de grensen van Tartaryen, na de kantgenaamd werd) Zoon van Uzbec-Chan,
van Indien te vlugten, en gansch Tarta-nog gedagtig aan de ondankbaarheid, en
ryen te verlaten.smaad, die Aboesaid zynen Vader, in 't

nDees eene nederlaag aan de eene,listig wegnemen van Samarcand, aange- Eerste
dedaan had, niettegenstaande hy even zoo overwinning aan de andre kant, ley grond tot

het RykRyksterk, als hy, tot het bezit van die aan- eerste grond, zoo, tot het regte
der Mo¬diezienlyke Stad geregtigd was, begon in der hedendaagsche groote Mogols,
gols.

zyn herte een nieuwe lust te voelen, magtige Keizers van Indien, als tot dat
zoo, om die schend-daad aan zyn laf- magtig Vorstendom der Hedensdaagsche
hertige nazaaten te wreeken, als om te Uzbeecse Tartaaren.

Sjah Ba¬gelyk zyn heerschzugt, door ’t verove- Sjah Baboer wierd niet alleen zeer
boer’s ar¬

ren dier Stadt, te voldoen. schandelyk verdreven, maar door ’t ge-
melyke

sta- staat,Aa 2
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stadig vervolgen zyner vyanden, tot zul-
ken uiterste gebragt, dat hy niet alleen
Gazna verlaten, en van de eene Stad na
de ander vlugten, maar zig ook eenige
tyd in de uiterste armoede, in een Ho-
veniers gewaad , behelpen, en nader-
hand als een Fakier zig by zeker Indisch
Koninkje, dat hem niet kende, en ls¬
kender, of Alexander genaamd, zoo lang
ophouden moest, tot hy gelegenheit
kreeg, om in Cabul te komen, daar hy
een van de oude Landvoogden, Ranguil-
das, door Aboesaid ’er nog geplaatst, in
vond, die hem niet alleen met zeer vee
trouw, eer, en mededoogen ontsing;
maar ook met al het zyne, en voor a
met zyn goeden raad in zyn tegenspoed
ondersteunde.

Hy vergaderde ook allenskens een le¬
ger voor zynen Opper-Vorst, die, na
’t verlies van dat schoon gedeelte van zyn
Ryk, een nieuwe dapperheit en lust.
om zyne verlorene landen, was het mo-
gelyk, te herwinnen, in zig voelde her-
leven, gelyk ook al zyne gemoeds-nei
gingen daar toe overhelden ; maar de
wyze Ranguildas was van geheel andre
gedagten, meenende, dat hy dit leger.
met veel grooter voordeel elders, en
tot een ander einde, gebruiken kon

lk wil U, Sjah Aalem, (heerscher de
vereld,) ik wil U, zeide hy, geenzins
wetten voorschryven, noch uwe billyke wraak-

lust tegen dien woesten beroover van uw Ryk
laaken; maar ik rade U, als een oprechi
onderdaan, die in alle gevallen my zelven
zeer geerne voor uwe belangen opofferen wil

ik rade U, om van die Landen, die gy dog

quyt zyt, af te zien, en op een zekerder
uyze een nieuw Ryk, waar toe ik U met
al myn vermogen helpen zal, te zoeken.

De reden, die my daar toe doet over-
slaan, is deze. De UzheecscheTartaaren,
en de verdere volkeren, die onder Sjah-Bec-
Chan’s gebied staan, zyn van ouds ber dap-
pere en wel-geoeffende Soldaten, de myne
die ik U byzetten kan, en ook de uwe, die
gy noch over hebt behouden, zyn door te

lange rust het ambacht van te Oorlogen ver-
geeten.

Zou dit U nu te raden zyn, met onbe¬
drevene Soldaaten tegen bedrevene , en tegen
zulke, die hen reeds al eens geheeloverwon-
nen hebben, aan te gaan; dan zoud gy ze-
kerlyk tot een noch veel erger staat, dan waar
in gy nu zyt, konnen geraken, dat te veel
zou gewaagd zyn

De Indiaanen , in tegendeel, die van na-
ture zacht en weekelyk van aart, tot de
slaverny geboren, en gewoon zyn ’t jok te
dragen, en de Patans, die mede nu zeer
verzwakt, en den Oorlog niet gewoon zyn
zullen ubeide zeer gemakkelyk, en van zelfs,
aan de hand komen, behalven dat gy ook

gelegenheit hebben zult, om uwe Landen
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bier in Indien, die noit recht vast; maar

aliyd waggelende onder uwe Voorzaaten, en
onder U, gestaan hebben, volkomen onder

U te bevestigen, voor al, wanneer gy, na
zoo heerlyke veroveringen als gy bier doen

kond, uw Hof ook in ’t herte van dit Land
houden zult.

Behalven deze redenen van Staat, zoo
verplichien ook veel redenen van uwen Gods-
dienstubier toe, om deze Landen, die in de

Afgodery zoo diep gedompelt leggen, van den
dienst der Afgodery tot den dienst van Mo¬
hbammed, en den waren God te brengen. Een
zaak, die onzen Propheet, en den God des

Hemels, en der Aarde, niet alleen zal aan¬
genaam zyn, maar die hy ook zegenen, en
tot een gelukkig einde brengen zal.

Uwe Landvoogden, die van ouds her hier
over uwe Landen gesteld, doch den meesten
tyd in hun plicht nalatig geweest zyn, zul-

len op t gezicht van uw Leger, en voor al
van U zelfs, weer tot hun plicht, gelyk
ook de nalatige Raja's tot betaling van de
achterstallen gebracht, en daarenboven noch
aangezet werden, om uw Loger van tyd toi

tyd met troupen te vermeerderen.

Deze groote ondernemingen, geduurige
tochten, en menigvuldige helegeringen van
uw leger hier in Indien, zullen uw vok
dat nu noch ongeoeffent, en de moeijelykhe-
den des Oorlogs ongewoon is, hoe langs hoe
meer geoeffent, en door de veroveringen, dic
zy nu en dan onder uw opzicht, en aanmoe-

diging, doen zullen, van bevreest, en schrik-
achtig, dapper en moedigmaken, waar door
gy met 'er tyd meester van gansch Indien
verden, en, na zoo grooten voem voor U
zelven, en uw volk, verkregen te hebben,
eerst de rechte tyd geboren zult zien, om met

dat overwinnend en geoeffend Leger na Sa-
marcand, en na de Uzbeecsche Tartaren

die dit hooren en voor U tsidderen zullen,
te trekken, en daar dan noch grooter won-

deren, dan gy in Indien gedaan zult heb-
ben, te verrichten.

Deze zoo wel gegronde aanspraak,
vol van waarheit, en wysheit, bevie
Sjah Baboer zoo byzonder wel, dat hy
volkomen van zyn vorig opzet afstap-
ende, geheel en al tot het besluit, van

Indien eerst te veroveren, op dien heil-

zamen raad van Ranguildas, overging
Men wil echter, dat hy, voor deze

groote onderneming, om de Landen var
Indiën in hare gelegenheit, en die ver-
scheidene volkeren in hunnen aard eerst
te kennen, goedvond, om onder 't ge-

waad van een Jogi, een soort van In-
diaansche Heiligen, of Pelgrims, in ge-
zelschap van Ranguildas, Indien door te
trekken, dat hen ook de schoonste ge-
legenheit ter wereld geven kon, om alle
de vestingen, en sterkten der Indiaanen,
benevens hunne bezettingen, in stilte te

beschouwen, en alle de bedryven, en de
nci-
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neigingen van zyne Landvoogden tot
hem , in den grond na te vorschen.

Dit A. 1501 tot zyn genoegen ver-
rigt hebbende, had hy bespeurd , dat
Delli , (by andre Debli genaamd) de
sterkste van alle de vestingen door Mier

Timoer veroverd, en te gelyk de laatste
van die hy (Baboer) in Indien bezat,
ook de rechte en beste plaats was , om
daar den Setel der groote Mogols te ves-

tigen, en ’er zyn Hof te houden.
Hy had wel een Landvoogd in die

vesting, en de Koning van Delli was wel
gehouden hem zekere schatting te betaa-
len; maar de verre afgelegenheit van zy-

ne vorige Staaten, en zyn jegenwoordi-
ge rampen, waren oorzaak geweest, dat
zy zich zeer weinig aan hem hadden la-

en, gelegen zyn.
Sulthan Amwik-Sjah (dit was de naam

an dezen Koning, en niet lbrabim, ge-
yk sommige schryven) was Meester.

niet alleen van die Stad Delli; maar ook

van het gansch Koninkryk van die naam
gebleven, en de Landvoogd van Sjah
Baboar had maar alleen over de vesting.
die, schoon de sterkste van alle , echter

niet van het grootste belang was, te ge-
bieden.

Daar beneven, was dit de vermogen-
ste van alle de Indiaansche Vorsten, en

Berg-Koningen, de 3Iste in Rang, die
nevens zyne Voorzaaten dit Ryk, zedert
het jaar 1085 van Sulthan Aladdin af tot
dezen tyd toe, bestierd had, en hy stel-
de vast, dat, zoo hy dezen Vorst, en dit
Ryk Meester werden kon, hy zeer wei-

nig zwarigheit vinden zou, om de ver-
dere Koningen en Landen van Indien
te veroveren; weshalven Sjah Baboer een

vast besluit nam, om hier mede te be-

ginnen.

Hy was dan zoo ras te Cabul nietwe-

der gekeerd, of hy maakte met Ranguil-
das schikkingen, om den Koning Am-
wik-Sjah aan te tasten, gelastende zyne
Landvoogden daar ontrent, om al het
doen, en laten, van dezen Vorst wel na

te speuren, en hem van alles naauwkeu-

rig berigt te geven, zonder nogtans iets
van zyn voornemen aan hen, of andren,
te ontdekken.

Na dat hy ondertusschen in staat ge-
raakt was, om hem aan te tasten, liet hy
hem beveelen, om den naam van Konine

van Delli voortaan, nog het opperge-
bied, gelyk hy tot nu toe gedaan had,
te voeren, aangezien dat hem, en niet
Amwik-Sjah, zynen Vasal, en onder-
daan, toequam, volgens dat wereldkun-
dig en oud recht, ’t geen de Zegenpra-
lende Mier Timoer hem nagelaten had.

Deze trotse taal, die Koning Amwik-

Sjab niet gewoon was te hooren, en veel

minder verdragen kon, ontstelde hem in

189MOCOLS,
t eerst niet weinig; maar belette hem4. 1435.
geenzins met geen minder moedigheit,
en veragting, daar op te antwoorden.

Ben il, zeide hy, nw l'esal, en Cyns¬ Zyn trots
betaalder, dut belet my geenzins den naam antwoord.
van Roning, en 't opperbestier in myn Ryk
te mogen voeren, alzoo ik om geen andre
reden die schatting aannam te betalen, als
om dat ik, voor de vrede zynde, het beter
keurde , een armen en zwakken roover een
brok in zyn muyl te werpen, als om alle my-
ne onderzaaten voor zyne geweldenaryen, die
ten hemel schreeuwden , bloot te ftellen.

Maar deze reden van zulken bespottelyke,
en voor uwen Voorvader, Mier Timoer,

en zyn Nazaaten, zoo schandelyke afhan¬
kelykheit, houd nu immers op, om zulken
schatting meer te betalen, of om voortaan in
naam von zulk eenen af te hangen, die door
zyn lafhartige vlucht, en schandelyke ne-
lerlaag, al voor lang de naam van Opper¬
Vorst, en te gelyk zyn recht over my, en tot
die schatting, verloren heeft, weshalvenik,
die by myn onderzaaten als Koning erkend

werd, en U voor geen Koning, of Opper-
Vorst meerkenne, mygeenzins verplicht acht,
om schatting aan zoo een, die ik nict kenne
noch kennen wil, om dat by dat zich zelven
zoo onweerdig gemaakt, en my daar door al
voor lange daar van ontslagen heeft, te be¬
taalen, en noch veel minder, om myn Titel
van Koning, en myn oppergebied, dat ik door
myne wapenen tot noch toe behouden heb, en
vel verder behouden zal, af te leggen.

Sjab Baboer, van zyn Vasal zoo ver-

achtelyk, en met zulken verontweerdi-
ging behandeld, wierd nu zoo zeer niet
door heerzucht, als wel door een doo-

delyke haat tegen dezen Vorst, te krag-
tiger aangezet, om ten eersten hem met
een magtig leger op’t lyf te vallen.

Hy trok dan uit Cabul, en verscheen,
door zyn toorn en woede tegen hem
voortgedreven, zeer onverwagt, en als
een blixem, niet verre van Delli, daar
hem Amwik-Sjch, die wel dagt wat hier
pvolgen kon, en die zig daar tegen
reeds gewapend had, met een veel talry-
ker Leger, dan het zyne, in't open veld
verwagtte. Hy had reeds de vesting van
Delli, daar Sjah Baboer-s Landvoogd, en
bezetring in lag, aangetast; maar, door

zyne Spions vernemende, dat Sjah Ba-

boer aanquam, brak hy van daar op, trok
hem te gemoet, en bleef in een vlakte
leggen, daar hy hem, na zyne gedag-
ten, met veel voordeel kon afwagten.

Het viel egter geheel andersuit: want
schoon hy door zyn grooter getal het ge-
ring leger van Sjah Baboer scheen, als
hy maar wilde, te konnen omcingelen,
en door het groot getal zyner Olifanten,
waar in de meeste kragt van zyn leger
bestond, te doen vertreden, beant-
woordde egter het een nog het ander in
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’t vervolg zyne groote verwagtingniet.

Zoo ras Sjah Baboer hem begon slag te
leveren, geraakten zyn Olifanten in een
onherstelbare wanordre, waar door zy
zyn eigen volk niet alleen vertraden,

maar dat groot, dog onbedreven heyr
ook zoo schielyk op de vlucht dreven,

dat het tot geen stilstand te brengen,
nog te stuiten was, vlugtende ten eer-
sten na hunne gebergten, en latende Am-

wik-Sjab, hunnen Vorst in handen van zyn

vyanden, die hem te gelyk van zyn le-
ven en Kroon beroofden.

Deze groote nederlaag van dien ver-
mogenden Vorst, en deze eenc overwin-
ning van Sjab Baboer, bragt zulken schril

en ontzag voor zynen naain in de andre
Patans en Berg-Koningen van Indien,
dat veclen van hen niet lang daar na zich

van zelfs aan hem zeer ootmoedig qua-
men onderwerpen.

Deze eene zoo gelukkig uitgevallene

Veldslag van Sjah Baboer, lag de rechte
grond van het Ryk der groote Mogols
want schoon zy te voren wel hier en daar
Meester van eenige vestingen geweest
waren had het een geheel andre
gedaante, na dat Sjah Baboer nu Opper-
Vorst van het grootste Deel des Lands
van Hindoestan geworden, en alles byna
aan hem onderworpen was.

Dit is de reden, dat hy in ’t Ryks-
Zegel, ook recht tegen Mier Timoer over
geplaatst werd, alzoo hy voor de vol-
tooijer, gelyk Mier Timoer voor de eer-
ste beginner, van hun oppergebied in
deze Landen, van de hedensdaagsche
Mogols aangemerkt werd, die te meer
dezen laatsten voor den waren grondves-

ter van dat Ryk houden, om dat hy de
eerste geweest is, die zig in Indien, en
wel te Delii, met zyn Hof nedergezet

en die plaats tot zyn Hof-stad, en den Se-
tel des Ryks, verkoren heeft.

Na dat hy dan Amwik-Sjah zoo ge-
lukkig verslagen had, trad hy zonder
moeite in de Hoofd-stad van zyn Ryk,
daar hy als overwinnaar in het Paleis ont-
fangen wierd, en daar hy een schat vond,
veel grooter dan hy zich verbeeld had.

Deze Stad lag in een groote en zeer
vrugtbare vlakte, hoewel niet verre van
’t gebergte, en in ’t midden des Lands
aan de lustige Rievier Djemna, die niet
verre van daar haren oorspronk heeft,
en die, na 50 mylen van daar door Agra
geloopen te hebben, by Halabas in de

Ganges stort, zynde zoo byzonder verma-
kelyk, en bekoorlyk, dat hy ten eersten
overssoeg, om daar zyn Hof te houden;
gelyk zyne Nazaaten, eer zy noch die

¬

per in Indien doordrongen, hem daar in
navolgden.

Behalven andre voordeelen wierd deze
Stad voor een van de oudste des Ryks
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gehouden, en men wil dat zy de Hoofd-

Stad van Porus, dien Alezander de Groot

(zoo men zegt) overwon, en dat het niet

verre van Delli geweest is, daar hy hem
slag geleverd, en gevangen genomen
heeft; om het welke nader te bevesti-
gen, men zegt, dat 'er binnen dit oud
Delli (alzoo ’t nieuwe een geheel andre
Stad is) onder veel heerlyken Obeliscen,
Grafnaalden, en andre oude gedenktee-
kenen, (die men nergens zoo, dan hiei
ziet) nog een pilaar gevonden werd, die
na ’t voorgeven der Mogolders, Sulthan
Iskender, of Alezander de Groote, zelfzou
hebben opgerigt, op welke men een op-
schrift vind, in een taal, en letter, die
niemand verstaan, of lezen kan, zoo dat

zy ’er ons nog veel meer, op die zelve
grond, van zouden konnenzeggen, zon-
der dat wy de minste reden vinden, om
daar iets anders, dan ’t geen men zien

kan, af te gelooven, op welke rekening
wy mede stellen, dat Rana, die magti-
ge Vorst, die door Mier Timoer over-
wonnen werd, een Nazaat van Koning
Porus zou gewecst zyn, ’t geen zy waar-
schynelyk al mede met die pilaar, en dat
opschrift, dat niemand van hun allen le-
zen kan, zullen bewyzen.

Daar zyn ’er die voorgeven, dat het
Grieks is; dog was dat waar zoo zou-
den wy al lang geweten hebben, wat
er op staat, weshalven wy dat yerwer-
pen.

Wy zien hier dan het gering beginsel
van dat groot, en oppermagtig Ryk van
Hindoestan, dat naderhand tot een van
de magtigste Keizerryken der Aarde aan-
groeijen, en ons gelegenheid in Sjah
Baboer’s navolgers geven zal, om te too-

nen , tot wat top van eere een dapperen
moedig Prins komen, en tot wat luister

en vermogen een veinsende Fakier op-
steigen, en een Ryk nog verder opvy-
zelen kan.

Eer Sjab Baboer nogtans vreedzaam be¬
zitter was van’t Ryk, dat hy zynen Zoon
naliet, verliepen ’er nog al eenige jaa-
ren ; want schoon zich veelen aan hem

quamen onderwerpen , zoo bleven ’er
echter nog verscheide Koninkjes over
die hy met 'er tyd, en door wapenen,
onder zyn gebied heeft moeten brengen,
behalven dat er vry wat voor zyne Na-
zaaten, gelyk wy op zyn tyd toonen,
overgebleven is, dat zy eerst in later ty-
den veroverd hebben.

Na dat nu Sjah Baboer tot eenige rust
gekomen was,maakte hy zyn eerste
werk om zeekere grondwetten in te voe-

ren, door welke hy dit Ryk, zoo ge-
lukkig by hem verkregen, ook zou kon¬
nen behouden, en zyn Kinderen met meer
zekerheit, dan hy ’t bezeten had ,na-
laten.

Dezt.
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Deze ontwierp hy, op den raadvan

Ranguildas, die best keurde dezelve, 't

’t zyzy Staatkundige, ’t zy Borgerlykc,

Straf-wetten, voor den Rechter maar in
te voeren, en ze te onderhouden, alzoo

zy, beschreven zynde, de oppermagt
van de Vorst, en van die hem stonden te

volgen, te veel scheenen te bepaalen;
hoewel die wetten van alle de volgende
Mogols, als zeer heilzaam voor ’t Ryk,
nagevolgd zyn.

Een van de voornaamste dezer wetten

is, dat de groote Mogol algemeen Be-
zitter, en ook Erfgenaam van alle zyne
Ingezetenen, van al hunne Landen, en
goederen, zoo wel der grooten, als der
kleenen, is, zoo dat niemand iets heeft,
dan door gunft, gifte, en toelating van
de Vorst, die ’t niet langer, dan hy wil,
ofte wel tot zyn dood, maar zoodanig
bezit, dat alles dan weder aan de Vorst

vervalt, die ’er de nazaaten des overle-
denen niet meer van geeft, dan hem
geeddunlet.

Het is dan eigentlyk maar een lyfrente
van ’t gegeven goed, die zyne begunstig-
de onderzaaten voor hun leven, en langer
niet, trckken; zoo dat zy veel eer voor
verbeteraars van ’s Reizers, dan wel voor
bezitters van hun eigen goed, moeten
aangemerkt werden. Een regel van Staat,
waar door hy ze alle onder zyn magt heeft,
cn in de band houd, doende alle die klee-

ne en groote Rievieren van schatten en
overwinst zyner Ingezetenen op zyn tyd,
tot die groote Zee van de Mogolsche
schatkist, door ’t uitdrukken van die
sponzen, wederkeeren, zonder dat zyne
grootste onderdaanen daar tegen durven
kikken.

Zy hangen alle zoo volstrekt van hem
af, dat hy niet alleen bezitter van al
hunne goederen; maar ook van hunne le-

vens is, zonder dat de grootste hem re-
den zouden duiven afvorderen , alzoc
zyn bloote wil hem reden genoeg is.

Onder de grondwetten is ook, dat de
Asgodische Raja's, en Koningen, die
van tyd tot tyd overwonnen zyn, en den
naam van Koningen met hunne Landen
verloren , de rang van Omrah's (zoo
noemt men de grootste Officieren des

Ryks, en de eerste Bedienaars van Staat
niet alleen voor zich zelve; maar ook
voor hunne nazaaten, die in hun Vaders
plaats treden, bekomen; ’t geen met de

Mohhammedaansche Omrahs, by den
Vorst van tyd tot tyd aangesteld, zoo
niet gelegen is, aangezien hunne Kinde-
ren in der zelver plaats niet volgen, en
zy met de dood van hun Vader dit recht
verliezen.

Ook is de Vorst niet alleen in ’t ge-
meen, maar zelf in 't byzonder Opper-
richter over alles : want schoon ’er wel
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byzondere Richters in zyn Ryk, en in4.
des zelf Steden zyn, is hy nogtans,
om die Rechters zelfs in toom te hou-
den, gewoon, zich dagelyks in een ver-
trek te vertoonen, daar hy aan alle zyn
onderdaanen als gehoor geeft, recht doet,
en hen volkomen magt geeft, om, zoo
zy door de Richters mishandeld zyn, aan
hem te komen klagen, ’t geen dan die
Richters, zoo zy schuld hebben, of de

klagers, zoo zy zonder grond klagtig
vallen, wel zeer qualyk opbreekt, aan-
gezien hy aanstonds zulke Richters, of
leugenagtige klagers, ten spiegel van an-
dere, wel doed voor den Olifant wer-
pen, en vertreden, of, na ’t hem goed-
dunkt, ook wel ter nedersabelen.

Alle de Omrahs moeten, op straffe
des doods (ten ware by ziekte, dat uit
zyn naam blyken moet, en zeer naauw-
keurig onderzogt werd) alle morgen aan
't Hof voor den Vorst verschynen, en
de post, die hen daar door hem aange-
wezen is, komen waarnemen. Zoo dat

maar eens nagelaten werd zonder die wet-
tige reden, loopt een man al was
iy nog zoo groot, levens gevaar, om
dat hy voor een oproerigen en wederspan-
nigen, die den Vorst niet meer erkennen

wil, aangezien werd, gelyk dat daar op
gemeenelyk komt te volgen, alzoo zy,
daar na ten Hove verschynende, wel we-
ten, dat zy, zonder gehoord te werden,
of onder de voeten van den Olifant, of
by de scherpte van ettelyke sabels, haar
einde (daar andre maar na verlangen)
zouden vinden, om ’t welke dan te ont-
gaan, zy liever alles eerst willen opzet-
ten, het beter keurende, met de wape-
nen in de hand, dan zoo een schandely-
ke en wreede dood te sterven. Wy
zullen in ’t vervolg in Sevagi een zeld-
zaam voorbeeld daar af zien.

Dcze, en meer andere heilzaame wet-
Welke

ten, die men volslagen voor ’t werkvan wetten 't
Ranguildas houd, deden het Ryk vanSjah ryk doen

en bloeijen.Baboer in korten tyd zoo bloeijen,
maakten dien Vorst zoo vermogend.dat
hy niemand in het Oosten behoefde te
wyken.

Zyn minnelyke behandeling van inge
zetenen, en vreemdelingen, maakte hem

by beiden zoo bemind, dat niet alleen
zeer veel Uzbecsche Tartaaren, maar
ook zeer veel Persiaanen, aan zyn Hof

quamen, om bevordering te zoeken, die
veelen ook daar vonden, tot zoo verre,
dat de Persiaanen niet alleen de voor-

naamste Ampten van ’t Ryk bedienen,
maar dat ook hunne taal de Hof-taal ge-
vorden is.

De Mo¬Door deze toevloeijing van Tartaa
golicue

ren, en Persiaanen, gelyk ook door hun-naam gaat
tot dene huwelyken met de Indiaansche en an¬
ganschedere Vrouwen, zyn de zelve van tyd tot datie

tydover.
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tyd in hunne geslachten, die in 't derde
id weer zuiver waren, zoodanig toege-
nomen, dat de Mogolsche naam, welke
in 't eerst die van de Keizerlyke Stam
maar voerden, tot de gansche Natie (die
men nu mede Mogolders noemd) over¬
gegaan is; zynde nu die gene, die men
blanke Mooren, en ook wel Chodja’s,
noemd.

Maar gelyk Sjah Baboer een Vorst was,
die veel deugden bezat, alzoo had hy
mede zyne ondeugden, en voor al was
hy niet vry van de ondankbaarheit, die

algemeene overgeërfde ondeugd der groo¬
te Mogols van hunnen Voorvader Aboe¬
said.

Ranguildas, die hem zoo magtig ge-
maakt, en door zyn vermogen, heilza-
men raad, en voortreffelyke wetten, tot

Opperbestierder van Hindoestan als ver-
heven had, gevoelde daar van een zeer

bittere preuve.
Hy verjaagde hem, na zoo groote

diensten, om een beuzeling, uit zyn
Hof, zoo dat hy, wilde hy zyn leven
behouden, genootzaakt was, zich verre
van de Hof-stad, in een afgelegen Dorp
als een Fakier te onthouden, en zyn leven

armelyk door te brengen.
Gelyk de Koningendoor wyze Raads-

Heeren groot werden, en de ryken
door heilzame besluiten bloeijen en toe¬
nemen, alzoo is het zeekerste middel
om de luister der Koningen, en den bloer

der Ryken, te doen afnemen, dat zy
van voorzichtige Raadgevers en Staat-

kundigen beroofd, en door quade en
onbedrevene Hovelingen bestierd, en mis¬
leid werden.

Het afwezen van den wyzen Ranguildas
deed dit zeer klaar aan Sjah Baboer, en
zyn Ryk zien.

Alles verviel ten eersten het gansche
Ryk door, dewyl veele dwaze en onbe-
drevene Hovelingen, het roer van Staat

in handen hebbende, deze grooten, maar
qualyk bestierde. Zulk dikwils zoodanig
aan de grond zetteden, dat die alomme
begon te bersten, en wel haast een droe¬
vige schipbreuk van dit te voren zoo
bloeijend Keizerryk te gemoet gezien
wierd.

De swaare hongers-nooden veroor-
zaakten oproer, de oproer deed alles stil
staan, en bragt veelen tot armoede, of tot

wanhope, vermits alles in 't wild liep,
zoo dat de zuilen van’t Ryk zoo zicht-
baar begonden te waggelen en te schud-

den, dat zy wel haast met het gansch
gebouw stonden ter neder te storten, en
dus Sjah Baboer wel licht weer tot zyn
vorigen staat te brengen.

De Vorst, die in 't eerst veel zaaken
niet wist, nog hoorde, alzoo hy alles op
zyn Hovelingen staan liet, en zeer wei-
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nig aan zyn Onderzaaten gehoor gaf, A 129
begon nu zelf duidelyk het verval van

zyn Ryk, en te gelyk de oorzaak van
dien, te weten, het afwezen van Ran-

guildas, zyn wyzen en getrouwen Raads-
man, dien hy zoo ondankbaar behandeld
had, met leedwezen te bespeuren, wes-
halven hy besloot te doen onderzoeken,
of die groote Man nog leefde.

Het middel, dat hy, om te ontdelk-

ken waar hy was, gebruikte, was zeer
zeldzaam, en opmerkelyk.

Hy deed, by een openbaar Placcaat,

aan al de Boeren beveelen, dat zy hunne
Dorps-markten zouden tot Delli komen

houden, en hunne goederen daar te koop
brengen.

Dit, voor die Land-lieden zeer onge-
makkelyk, dog egter een Keizerlyk be¬
vel zynde, dat men gehoorzaamen moest,
stelde hy vast,, dat zoo hy ten platte
lande, dewyl hy in geen van de Steden

gevonden wierd, nog leefde, hy zich
zekerlyk door de vernuftige en wyze
raad, die hy zyne Dorpelingen, om dit
bevel voorzichtig, en straffeloos te ont-
gaan, stond te geven, ontdekken zou.

Het viel ook zoo, als de Keizer ge-
dagt had, uit : want Ranguildas, die zig
door zyne wysheit in zyn Dorp, daar
hy als een Wysgeer in stilte leefde, niet
alleen bekend, maar ook zeer bemind

gemaakt had, zag, zoo ras men kennis
van dit Placcaat in dat Dorp kreeg, zyn
huis met een drom van Boeren bezet, die
hem baden, om doch een middel uit te

vinden, ten einde dit streng bevel, voor
hen ommogelyk om na te komen, bui-
ten vreeze van straffe (daar zy geen gat
door zagen) te konnen ontgaan.

Hy zey ; dat zy gerust na hun huis ver¬
trekken, daags er aan weer by hem omen,
en hy ondertusschen wel een middel uitvinden

zou, om hen te redden.

Zy dan daags 'er aan weer voor hem
komende, zeyde hy : gaat na Delli, en
zegt tegen den Keizer, dat gy genegen en
gerced zyt, om zyn bevel te gehoorzaamen,
en uwe Dorps-Markt te Delli te komen hou¬

den ; doch dat 'er eene zwarigheit is, die u
lieden helet, te weten, dat niemand in 't
gansch Dorp zonder een wegwyzer van andre
plaatsen te halen, den weg na Delli weet,
en dat gy lieden dierhalven zyn Majesteit
alleen dit voor af verzoekt, dat die van
Delli, op dat zy die weg te beter leeren ken¬
nen , hunne Markt maar eene reize in uw

Dorp gelieven te komen houden, en dat gy
lieden dan, als zy na Delli te rug keeren
met hen aanstonds mede gaan zult, om de

weg te leeren kennen, en dus den Keizer te
gehoorzaamen.

Sjah Baboer, die midden door die boer¬

sche eenvoudigheit heen, het schrander
vernuft van Ranguilda; zag doorstralen,

stelde
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een groote genegenheit en bewegingstelde vast, dat hy hen dic raad gegever. 1532
hem niet anders dan zyn Vader noe-had, en dierhalven in dat Dorp noch
mende, ontfing, en aanstonds in alle zy-leefd
ne vorige waardigheden herstelde, waarHy zey tegen die Boeren, dat dit uit

door de Ryks-zaaken aanstonds een ge-hunnen koker niet; maaruit het brein van
heel andren keer namen, en alles ineen zeer wys man gekomen was, dien

korten tyd zyn vorige gedaante kreeg.hy begeerde te zien, alzoo hy hem ir

Men wist van geen gebrek, nog op-zyn dienst gebruiken, en met vecle cere
roer meer, gelyk te voren; integendeelbegunstigen wilde.
was ’er alomme overvloed van alles, enHy voegde daar by , dat hy hen, in-
een diepe rust en vrede, zoo binnen,dien zy dien man voor hem bragten, ook
als buiten ’t Ryk, uitgenomen, dat mendie gunst bewyzen zou, van hen van den

in zeer weinige afgelegene Landschap-eisch van dit Placcaat te ontslaan; dog
jes nu en dan wel wat opstand had; dogzoo zy nalatig hier in mogten zyn,
dit was van zoo weinig belang, dat mendreigde hy hen en hun Dorp te ver-
zich daar aan niet veel behoefde te kreu-woesten.

Hy her
Dus bragten zy Ranguildas dan, schoon nen.stelde t

tegen zyn wil, by den Vorst, die hem metRyk in

zyn vori
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Sevende Groote Mogol.SJAH BABOER
op den wyzen raad van Ranguildas, daarHet Ryk van Cascar, ’t geen door de
van afzien, en den verderen tyd van zyndood van een nazaat van Aboesaid, aan
bestier in rust, en vrede, met een grooteSjah Baboer's kroon vervallen was, lag
agting voor zyn groot beleid, tot zynwat verre van de hand, en was daardoor
dood toe doorbrengen, dryvende veelvan een nazaat van dien Prins, van wel-

Patans uit Hindoestan na deze en geneken Mier Timoer het veroverd had, schie

lyk overweldigd. Eylanden in de Golf van Bengale
Hy stierf te Delli, A. 1532. na dat hyHet recht en gezag van den Vorst

eischten wel, om hem daar weer uit te jaaren te Samarcand geheerscht, 3 jaa-
ren ten deelen in zyn armelyke staat, tendryven; maar de verre afgelegenheit en

declen in ’t veroveren van ’t Koninkrykgeringe staat van dat Ryk, deden hem,
vanIV. DEEL. Bb

Sjah Ba¬
od¬

dood. A¬
1532.

. 1532.
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van de machtigste Keizers van het Oosten4. 1532.van Delli, doorgebragt, en nog 32 jaa¬
geworden, en gestorven is. Zyne af-ren Hindoestan als Keizer,en, (mag men
beelding is te zien onder No. 7.met recht zeggen) als eerste Oppervorst

Die moet ons, en voor al de Vorstendat groot en nieuw Ryk, met veel lof
leeren, zich zelven, en hunne nazaatenvan wysheit, en gerechtigheid, bestierd
buiten alle vadzigheit, gestadig bezig tehad.
houden, en altyd groote agting voor ge-Dit was het einde van dien Vorst, die,
trouwe en wyze vrienden en Raadsliedenna zoo korten bestier in zyn oude Erf-

te hebben, alzoo dit twee Hoofdzuilenlanden, door de vadzigheit, waar in hy,
zyn , die het gebouw van den Staat,en de zynen, geboren en gehouden wa-
en van een byzonder huis , tegen alleren, dat schoon Ryk geheel en al ver-
vyanden, en tegen de zwaarste ongeval-loor, en tot den elendigen staat van Ho-
len, volkomen staande konnen houden.venier vervallen, door den wyzen raad van

Zyneen oprecht, getrouw, en wys vriend, Hy liet twee Zoonen na, Homajom,
Zoonen.

niet alleen weer tot het bezit van een en Mirzab Kamoran.

nieuwe kroon gebragt, maar ook een

VIERDE HOOFTSTUK.

Homajom, VIIIste groote Mogol A. 1532. Is ongelukkig. Verschil der Schryvers
hier ontrent. Sjah Thamas bersteld hem. Homajom verheft eenen Siirah tot de eerste
Ryks-Ampten, die hem beoorlogd. En uit zyn Ryk dryft. Geval van een Arend. Ge¬
lukkige voorzegging daar uit. Sjah Thamas ontfangt Homajom in zyn thuin. Sjirsjah
doet veel Karrawaansaraas oprichten. Het geene veel Hof-Grooten navolgden. Een fraeije
Persiaansche , en Arabische zinspreuk. Sijrsjah liet ook heerlyke Laanen planten. Zyn
verdere nuttige bedryven. Werd door een stuk, dat te zwaar geladen was, A. 1550
doodgeslagen. Waar van een Fakier Homajom kennis geeft. Die van Sjah Thamas
hulp bekomt. Homajom werd van zyn onderdaanen wel ontfangen. Wint Labor, door
een fraeije Krygslist. Trekt na Delli. Geraakt weer op den Throon. Hy beloond Sjah
Daulat rykelyk. Houd geene van zyne beloften aan Sjah Thamas. Was een slecht
Mobbammedaan. Sjirsjah zend de gevangene Zimle Begum ongeschonden aan Homajom.
Die baar echter zeer verdagt hield. Siirsjah zveert op den Coraan zyne en hare on-
schuld. Homajom beminde haar veer zo zeer als ooit. Maakt Labor van een Dorp
tot een Stad. Blyft in 't houwen van zyne Grafstede dood. Het graf nader beschreven.
Zyn Regeertyd. Sjah Ekbar, A. 1552. Ixde Groote Mogol. Zyn naam. Zyn geboor-
te-plaats. Zyn groote hoedanigheden en deugden. Zyne overwinningen Verplaatst zyn
Hof A. 1566. te Agra. Welke Stad beschreven werd. Schoone Grafsteden. Hy beoor-
logd Chitor, dat beschreven werd. Zyne liefde tot de Vorstin Padmana. Die hy voor
zich eischen doet. Tast Chitor zelf aan. Zyne listige vonden om Padmana te zien. En
vergeefsche pogingen, om van haar en van Chitor meester te worden Door Padmanaas
vernuft te leur gestelt. Ekbar's eerste woede, en verdre handeling hier over. Hy bele-
gerd Chitor weder. Klimt zelf op een Kat, en schiet Zimet dood. Hoord, dat Pad-
mana zich met hem verbrand had. Die hier afgeheeld werd. Hy werd meester van de
Stad, en ’t Ryk Chitor. Waarom de Schryver dit geval niet geloofa. Sjah Ekbargaat
A. 1568 ’t Koninkryk van Guzeratte aantasten. Mobbammed de laatste Koning aldaar
En niet Bhadoer. Die het Ryk zyn Zoon nalaat. Die onder voogdy gesteld werd. De
Voogd, verzoekt Ekbar om hulp. Die ’t Ryk inncemd, en den Prins gevangen houd.
Die zich zelven dood. En zyn Ryk aan Ekbar laat. Die A. 1569 het Ryk van Delli
veroverd. A. 1570 tast hy Bengale aan, en veroverd het meest. Hy overwind de Vorstin
Roepea door de Nabab. Die Sjah Ekbar doet in stukken houwen. En Cambaja, Nar-
singa, en Candahar, veroverd. Zyn verdere verrigtingen. En moeite met Melik Am-
bar. Die nader beschreven werd. Hy dwingt den Koning van Decan om zyn Dochter
te trouwen. Verder gedrag van Melik Ambar. Ekbar’s deugd, by zyn groote onbe¬
quaambeit. Zyn yver voor zyn Godsdienst. Verplaatzing van 't Hof by beurten. Wat
Ryken Ekbar naliet. Zyn Zoonen. Opstand van zyn Zoon Selim tegen hem A. 1602.
Zyn zeldzame dood A. 1605. Groote onkosten van zyn Hof.Zyn nagelaten schat.
Zyn afbeelding.

rOmajom, die de oudste was, zoo veel, als de gelukkige, in het Hin-
volgde hem A. 1532, als agt- doestans beteekend. Maar hy is, zoo wy
ste groote Mogol, in ’t Kei- op ’t vervolg van zyn leven letten, niet Is onge-
zerryk van Hindoestan. minder als gelukkig geweest : want lukkig.

schoon hy in de eerste 10, of ii jaaren vanDaar zyn ’er die willen, dat deze naam
zyn
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.1532. zyn bestier, zoo lang hy de Staats-regels
van zyn Vader, en voor al die van Ran-
guildas volgde; noch eenigzins gelukkig
was, en verscheide plaatzen in de ryken

van Bengale, Decan, Cuncati, Ballaga-
te , en meer andere Landen, daar ontrent

veroverde, heeft hy egter door zyne on-

voorzigtigheit, of door ’t verwerpen van
goede Raadslieden, en zich te veel op
quade te vertrouwen (waar in hy zich
aan zyn Vader behoorde gespiegeld te
hebben, in korten tyd, dat schoon en
groot Ryk, met zoo veel moeiteen wys-

heit door zyn Vader veroverd, by na ge-
heel weer verloren.

In de zaak zelf komen de meeste

Schryvers , dog in de omstandigheden
niet over een.

Daar zyn ’er die verhalen, dat hy doorVerschil
enen Tseer-Chan, (anders ook wel Fer-der Schry

vershier ried-Chan genaamd) uit zyn Ryk gedre-
ontient.

ren wierd.

Van dezen Tseer-Chan getuigen zy vor¬
der, dat hy in ’t eerst maar een gemeen
Ruiter was, die naderhand door zyn dap-
perheit een Patan, of Berg-Koninkje,
ontrent Bengale geworden, en van Ho-
majom overwonnen zynde, echter van

dien Vorst zoo bemind wierd , dat hy
hem eerst Vezier, of Raadsheer, en na-
derhand Veldheer van zyn Legermaakte,
in beide welke ampten hy zyn post in 't
eerst tot volkomen genoegen van Homa-

jomm waarnam; maar als nu de Vorst zy-

nen Broeder, over zekere misdaad, zon-
der eenig inzigt voor hem, had laten om-

hals brengen , wierd hy tegen hem
zoo verbitterd, dat hy daags ’er aan
niet ten Hove verscheen, en na de kant

van Bengale geweken zynde, zich vol-
slagen tegen hem opwierp, openbaar
tegen hem te velde quam, de eene Land-
voogdy voor, de andre na, hem afhan-
dig, zich meester van Bengale, Dekan,
en alles, wat Homgjom daar veroverd had,
maakte, en, als een blixem alommever
schynende, hem niet alleen in verscheide

veldslagen tot het uiterste bragt, maar
hem A. 1540 ook dwong, na Persien te

vlugten, en zyn gansch Ryk te verlaten;

na welken tyd deze Tseer-Chan, zeer op-
geblazen geworden zynde , zich Sjah
Dithaan, (dat in ’t Persiaansch, Koning
der wereld beteekend noemen liet, dien
hy, om zyn groote daden by die van
Mier Timoer te vergelyken, en van welke
geen minder boeken (zoo men daar lust

toe had) te beschryven waren, wel ver-
diend heeft.

Men verhaald verder, dat Homajom,
by den Koning van Persien, Sjah Tha-
mas, Zoon van Sjeich Ismaiel Tsoefi, ge-
komen, van hem als een Broeder, en ge-
loofs-genoot, zeer wel ontfangen is, en
aanstonds met een legertje van 12000
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Man, onder zynen Veldheer Beiran-
Chan, ondersteund wierd, die in ’t eerst
Cabul, en Candahar, wel weer verover-
de; dog daar na zoo veel wederstand
vond, dat hy genoodzaakt wierd alles
weer te verlaten, zonder dat zich, ge-
duurende Tseer-Chan’s leven, de aller-
minste gelegenheit, om hier aan te tor-
nen, opdeed.

Het is waar, dat 'er zyn, die voor-
geven, dat Sjah Thamas dezen Tseer-Chan
overwonnen, en gedood heeft; maar
lit is een groote misslag, vermits hy
tot zyndood toe, gerust geregeerd heeft,
en van een ziekte op zyn bed A. 1550, op
Jualcor in Hindoestan overleden is.

Na zyn dood liet hy een Zoon van
12 jaaren na, Sjab-Firoes, (dat de Tur-
kois-Koning, in ’t Persiaansch betee-
kend) genaamd, tegen welken zich ver-
scheide oversten opwierpen, en hem ein-
delyk ook om hals bragten.

Na des zelfs dood wierp zich zekere Aa-
dil-Sjah (dat is, de rechtvaerdige Koning)
tegen de andre oversten op, nam de Ry-
ken van Delli , Bengale, en meer an-
dre in, en streed eindelyk tegen eenen
Himmoer, om het opperbewind.

Geduurende dezen tweespalt tusschen
leze Krygsoversten, vond Sjab Thamas

in dit troubel water visschende: gelegen-
neit, om Homajom in zyn Ryk te her-
stellen; na welken grooten dienst hy hem
beloven moest, dat hy voortaan de leere
of uitlegging van Aali over den Coraan
volgen, en, in plaats van een Sunni (die,
gelyk de Turken, de uitlegging van
Abochakier, Omar, en Oetsman, aankle-
ven) een Sjais werden zou.

Men wil ook, dat Sjah Thamas hem
swong, zyne Gemalin, Zimle Begum,
genaamd, een zeer schoone Princes, (die
tot A. 1548 te Ammer; een Kasteel van

esselmeere , door Yjeer-Chan gevangen
gehouden, en toen van daar mede na
ersien ontvloden was) aan hem over te
laten, hoewel hy haar naderhand maar

als een byzit handelde, daar hy hem be¬
loofd had, haar tot zynKoningin tever-
neffen; waar over Sjah Ekbar, Homa-
om's Zoon by haar geteeld, groote smert
gehad, en zich tegen Sjab Thamas, meer
dan eens, vertoornd heeft.

Niet lang hier na zouden de Patans
Homajom nog eens uit een groot deel van
zyn Ryk geslagen, en na Cabul, zyn oud
erfdeel, verjaagd, dog Sjab Thamashem
weer volkomen, met vernieuwing van
de oude belofte, in zyn Ryk hersteld
nebben, hoewel hy niet lang daar na ge-
regeerd had.

Dus verhalen het verscheide beschry-
vers van zyn leven; maar de Mogolsche
Chronyk steld ons dit gansch geval met
deze omstandigheden voor.

ZekerBb 2

Sjah
hamas
nersteld

nem.

A. 1532.
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Zeker Berg-Koninkje, Sjirab, (dat is,

een jonge Leeuw,) genaamd, en een van

lie gene die Sjab Baboer overwonnen
nad, verkeerde, by ’t leven van dien

Vorst, wel in zyn Hof, maar wierd in
geen zaaken, en Ampten van het Ryk
gebruikt, om dat de wyze Ranguildas
hem altyd voor een al te listig Vorst ver-

dacht gehouden had, welken men an-
ders veel eere, om hem niet te verbitte-

ren, en in zyn plicht te houden, aan-
deed.

Had zig Homajom hier by gehouden.
dit voorbeeld van zyn Vader gevolgd, en
dien wyzen Raad van Ranguildas niet ver-

waarloost, noit had hy er zulke droe-

vige gevolgen voor zich zelven van ge-
zien

Daar tegen nu regelrecht aangaande,
verhief hy dezen Berg-Vorst tot de eer
ste Ampten van Staat, vertrouwende
hem niet alleen ’t bewind over zyn Le

ger, maar ook de wacht over zyn per-
soon, waardoor hy in korten tyd zoo mag¬
tig, en zoo opgeblazen wierd, dat hy
zich niet alleen Sjirijah, dat is, de Ko¬
ninklyke Leeuw, noemen liet, maar dat

het Homajom zelf begon te verveelen, en
jaloers te maken; welke, als hy hem daar
over ettelyke maalen al wat scherp be¬
gon te berispen, en eenige middelen, om
zyn hoogmoed te beteugelen, in’t werk

wilde stellen,begon Sjirsjah hem

niet alleen te bespotten; maar zich ook
openbaar tegen hem aan te kanten, en
met een Leger te veld te komen.

Hy kreeg ten eersten veel aanhang van
andre misnoegde Patans, of Berg Ko-
ningen, die hem zeer getrouw hielpen,
behalven dat hy zelf een dapper Vorst
was.

Na dat hy Homajom al eenige reizen
ontrent Delli geslagen had, leverde hy
hem eindelyk eens zoo gelukkig flag,
dat hy hem A. 1541 dwong, zyn Ryk,
met alles, wat hy daar had, te verlaten,
en zelf ook zyn gansch Vrouwen-Tim-
mer, dog voor al de Vorstin, Zimle Be¬
gom, aan de woede van den overwinnaar

over te geven, van welke Princes wy
hier na breeder zullen spreken.

Hy ontquam ter naauwer nood, door

toedoen van eenige Persiaanen, die hem
getrouw bleven, en voor gidsen dienden,
de nanden van den overwinnaar, die zig
ondertusschen op den Throon, zyn Va¬
der, en hem, door Sjah Baboer onwet
tig ontnomen, weer op nieuw, zoo vast
ter nederzette, dat hy nietvreesde, zoo
licht 'er weer afgestooten te werden.

Terwyl nu Homajom van Stad tot Stad
voort vluchtte, gebeurde het op zeke-
ren middag, terwyl hy in een open
plaats wat te rusten lag, dat een Arend,
met zyn jongen, boven zyn hoofd quam
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vliegen, en hem tegen de straalen der 1533.
zonne met zyn uitgespanne vleugeler
zoodanig bedekken, en overischaduwen,
dat hy, zonder dat hem de hitte wak-
ker maakte, in staat was, om door te

konnen slapen.
Dit namen die van zyn gevolg, die het Gelukkige

voorzeg-zagen, voor een zeer goed voorteeken
ging daaralzoo dog de Oosterlingen vol bygeloo
ait.

ve zyn, byzonder ontrent het vliegen,
en schreeuwen der vogelen,) zy verhaal-
den het aan Homajom, en verzekerden op
dien grond, dat dit niet anders, dan zy-
nie gelulckige herstelling op den verlaten
Throon van Indien voorspelde

Ondertusschen quam Homajom aan ’t sjal Tha-
mas Ont-Hof van Persien, behoudende, schoon
fangt Ho-nu zonder Ryk, echter zyn vorige moe
majom indigheit, geenzins vergeetende, in deze
zyn thuin.

zyne ballingschap, en rampen, zyn rang
als Opper-Vorst van Hindoestan te be-
VA1en.

Sjah Thamas verwachtte, en ontfing
hem in een Thuin, of in een van zyne
Lusthuizen, in cen plaats, daar maareene
Sofa was (eenverhevene Koninklyke zit-
plaats, met kostelyke tapyten en kussens
belegt) waar op niet meer dan een Vorst

zitten kon. Doch of dit zoo gevallig,
dan of dit met opzet geschikt was,
blykt niet.

Homajom, die dit ten eersten, meteen

groote ontzetting bemerkte, was daar

over schoon de moeijelykheit en spyt
hem ten oogen uit zag, echter zoo ont-

roerd niet, of hy wist, schoon door zyn

ongevallen zeer ter nedergeslagen, in dat
oogenblik nochtans schikkingen te ne-
men, die met de grootheit van zyn rang,
en met de moedigheit van zyn Keizerly-
ke ziel, over een quamen.

Aangezien hy nu daar als een vlugte-
ling, en by die Vorst om hulp quam.
was hy in schyn genoodzaakt de

minste te wezen, en derang aan den Ko-
ning van Persien in zyn eigen land te geven.

Hy verzocht Sjab Thamas dierhalven,
dat hy wilde gaan zitten, gelyk hy dede;
maar plaatste zich zelve aan zyne linker-
hand, de plaats van eer, zoo in 't Oo-

sten, als by de Turken, en schoon daar
geen zitplaats was, was hy echter niet
verlegen; maar ging op zyn pylkoker.
die hy op de grond zettede, neerzitten,
ontgaande dus de schande, van staande
voor een Vorst, diens hulp hy verzoe-
ken quam, te verschynen.

Sjah Thamas, dit ziende, was daar
over wel een weinig verzet, maar hy
een grootmoedigheid van geest, schran-
derheit van ’t vernuft, en een behendig-
heit, die alles by hem verschoonde, hier
in ziende doorstraalen, wierd daar door

aangezet, om te meeragting voor hem te
hebben.

Hy
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Hy verzag hem dierhalven ten eersten

van een schoon Paleis, een Koninklyke
lyfwagt, en van alles, ’t geen zyn Ko-
ninklyke staat vereischte. Hy deed hem
alle bedenkelyke vermaaklykheden aan,
na de wyze van zyn Land, en van ’t Oo-

sten, om dien Vorst zyne rampen te doen
verzetten, ter tyd toe, dat zich de eene

of de andre gelegenhcit opdoen mogt,
om zynen vyand met voordeel aan te tas-
ten, en hem weer op den Throon van

Hindoestan te herstellen.

Ondertusschen maakte Sjirsjah zich
vy zyne nieuwe onderdaanen door aller-
ley zaaken, die hy wist hen te behagen,
en oirbaar voor zyn nieuw veroverd Ryk
te zyn, aangenaam. Hy zag, wat 'er
ontbrak voor de nuttigheit van’t gemeen.

en wat de zaaken van zynen Staat zou

konnen verbeteren.
Het eerste, dat hy tot dienst der rei-

zende Kooplieden bezorgde, was, ver-
scheide Karawaansaras, zoo in de Steden

opals voornamelyk ten platten Lande,
zyne kosten, zoo als men die inverschei-

de Landen van het Oosten reeds had, te

doen oprichten, en die van bequame en
zeer dienstbare huisgenooten, met salt.
van den reiziger voor niet te bedienen,
te voorzien, en het noodige voor hen.
en hunne lastdieren, tegen zulken ma¬
tigen prys te leveren, dat zy ’'t in hun
eigen huizen niet beter koop zouden heb-
ben konnen bekomen.

der bediende had hier zyn byzonder
werk. Daar waren ’er, die op de koste-
lyke huisraad alleen het opzicht, daar
waren ’er, die enkelyk last hadden , om
die schoon te houden, andre weer, om

die ordentelyk te plaatsen. Zommige

droegen zorg voor de bedden, andre
weer voor de lywaten. Daar waren ’er

die op de Baden, op de keukens, op de
tafel, en ’t aanbrengen der spyzen op
’t schenken, daar waren ’er ook, die en-

kelyk op de stallen, en op de beesten,
pasten, zoo dat hier niets tot het ge-
mak der reizende Kooplieden quam te
ontbrecken,plaatzende hier met 'er tyd al-
lerley kraamen met kostelyke, en op de
reis ook noodige goederen, en tot ver-
maak allerley speel-lieden, potzemakers,

Inlandse Doctoressen, en wat dies meer

is, om den Reiziger de moeijelykheden
der rerze te doen vergeten, en hem in
alles te helpen.

Men had (om dit by een buiten-stap
wat nader te beschryven) in de Baden niet
alleen schoone kacchels; maar ook een

overvloed van allerley reukwerken, en
smeerzels, mitsgaders lieden die bequaam
waren, om den Oosterling, zoo sterk
op dat wasschen met alle die omstan-

digheden gezet, het bezweet en ver-

moeid lichaam, na eerst het hoofd en
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hair wel met Melk van Clappus, of Co- A. 1532.
cos-nooten, en Limoen Porot (een soort
an Wasch-Limoenen/ en ’t lichaam met

pocpor (zynde gepulveriseerde rys, tot
bollekens gemaakt, en wel met allerley
bloemen, en voor al met het water van
de Moegri-bloem, gemengd) bestreken
te hebben, zoo aangenaam van lid tot
lid te wryven, en, na hen ’t zweed al-

omme wel afgewasschen, en ’t lichaam
vel gezuiverd te hebben, hen verder

door reukwerken, en ’t besmeeren van ’t
lichaam met Bobori (of Indiaanse Saffraa-

nen) en voor al met Sandelhout, op een
steen gewreven, of met eenig ander reuk-
werk, zoodanig te verquikken, dat zy
als geheel andre, en weer als frissche
menschen ’er uit quamen; al het welke
hen veel minder quam te kosten, als in
hunne eigene huizen, zoodat velen, om
dit gemakkelyk, aangenaam, en goed-
koop wasschen, verlangden, om die rei-

zen eens mede te mogen doen : Want in
andere Karawaansaras vind menniet, als

de bloote plaats, en al het noodige moet
men zelf mede brengen.

Het geneVoor al verlangden hiervelen na, om
dat alle, die te voer moesten gaan, en het veel Hol-

groorenvermogen niet hadden, om zich van Laft
navolg¬

dieren, of Palankyns, te voorzien, inden.

die Karawaansaras op ’s Konings kosten,
zoo lang zy daar rusten moesten, ont-
haald wierden. Een mildadigheit, waar

door hy de genegenheit van grooten en
kleenen won, en waar in hem naderhand

veel ryke en godsdienstige Mohhamme-
daanen navolgden, makende zekere gel-
den na hun dood, die zy wilden, dat tot
het oprichten van zulke Karawaansarâs

op de groote wegen, tot hunne gedag-
tenis, besteed zouden werden, behalven

dat zy veeltyds zeer schoone Grafsteden
voor hun geslagt daar by voegen lieten,
om te meer aan hunne mildadigheit, in
t oprichten van zulk een Karawaansara,
tegedenken.

Op de denr, of in de voorgevel, van
deze Oostersche Herbergen lieten zy, ten
bewyze van hun godvrugtigheit, ook wel
een fraeije spreuk, of gedenk-reden,
uithouwen, waar in zy de Persiaanen
niet alleen navolgden ; maar zich ook
meest daar in van hunne taal (somtyds
ook wel van de Arabische,) bedienden.
te meer, alzoo dit de Hof-taal, en Ka-

rawaansarâs te bouwen, een werk van

de grooten is, vermits veel geld en
vermogen, om zulke kosten uit te voe-
ren, vereischt wierd.

Onder deze opschriften zyn ’er, die
verdienen van een verstandig en god¬
vrugrig Christen in zyn hert ingedrukt,
en bespiegeld te werden.

My schiet 'er een tebinnen, diekort,

zinryk, en waardig is, om hier gemeld
teBb 3
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te werden, welke voor een Karrawaan-
sar in Persien gevonden werd:

Diihaan Karrawaansard, Wama Ka-
rawaniem

Der Karrawaansar nekuned Karrèwaan
Sara.

Dat ie:

De Wereld is een Karrawaaesara tof
een Herberg voor de Reizigers) en wy zyn de

Reizigers, van, of in, een Karrawaansa-
râ , en maakt de Karrâwan, of t reizend
gezelschap, noit een Sarê, dat is, een vaste

verblyf-plaats.

Ik zal hier ter snede nog een korte
spreuke in ’t Arabisch byvoegen, die op
de mildadigheit dezer grooten niet qua-
lyk slaat:

Ganijon bil Sachawatin , Kasjadjarin
bilèssamaratin.

Dat is:

Een Ryke zonder mildadigheit is als een
hoom zonder vrugten.

Behalven deze Karrawaansara’s (om
met ons afgebroken verhaal weer voort
te gaan) liet Sjirsjah op de groote we-
gen ook een menigte van boomen, or-
dentelyk in reyen geschikt, gelyk laa

nen planten, welke volwasschen zynde.
de heerlykste lommer, die men wenschen
kon, tegen het steken der zon gaven.

Een van de grootste diensten, die men
het gemeen doen kon, behalven dat het
gezigt de Ingezetenen, en vreemde Rei-
zigers, al was het maar voor een bloote
wandeling Ghoewel de Oosterlingen meer
voor ’t aangenaam gezicht van zulk een
Piantagie, en voor ’t zitten by een fon-
tein, dan voor een wandeling, zyn) zeer
verlustigen kon.

Hy bragt ook een geheele verandering
in de maaten, en gewichten, die bevo¬
rens maar by gissing, en met veel bedrog
van den loozen inlander, toegingen. Men
kende voor zyn tyd in Indien geen schaa¬
len, gewichten, noch ellen; maar ge
lyk men de drooge waaren by een greep,
en de natte maar op het oog gaf, alzoc
mat men de stoffen, en andre meetbare
waaren, maar by spannen, en ellebo
gen, dat zomtyds vry wat onzeker, en
bedriegelyk toeging, van waar zy ook

nu noch veel van zoo veel ellebogen spre-
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ken; maar by deze nieuwe invoering van A. 1532.
zekere Inlandsche maten, vaste codi’s,

of ellen, en gewigten, wierd alles
vry netter, tot volkomen genoegen van
den verkooper en kooper, uitgelevert :
want schoon de verkooper daar wel ee-
nige schade by scheen te lyden, vond hy
die egter by zynen inkoop rykelyk we-
derom

Geen minder zorg droeg Sjirsjah, om

zyn onderzaaten in zaaken van den Gods-
dienst mede een zoetigheit, die hunne

herten noch al meer tot hem trol,
te doen genieten. Hy bestelde hen jaar-
lyks; op zyn kosten, een schip, waar
mede de genen, die genegen wareh om
ter bedevaart na Mecca te gaan, om ’t graf
van den Profeet Mobhammed te zien,
zich voor niet derwaards konden bege-
ven. Een plegtelykheit, waar toe alle
Mohhammedaanen, die vermogen heb-
ben, eens in hun leven verplicht zyn,
maar waar van de onvermogende, die er

ook wel cens na toe wilden, om hun on-
magt bevorens verstcken bleven, en dier-
halven was dit een van de grootste dien-
sten, die hy ’t gemeen doen konde, al-
zoo zy sterk op de zaaken van hunnen

Godsdienst gezet zyn.
Het voornaamste middel nogtans Om

hem staande te houden, was zynez ge,

om geoeffende Soldaaten, en goed,ge¬

schut, nevens bequame Konstapels, die

hy zeer wel beloonde, te hebben n

om na alles zelf in persoon te zien, we-
tende, hoe licht men door andre kan be-

drogen, of misseid werden.
Zoo pryzelyk als nu dit naauwkeurig

bezigtigen van alles in een Vorst, en zoo

nut als dit doorgaans voor het gemeen is,
alzoo doodelyk was dit op zekeren tyd
voor Syirsjah : want zyne nieuwsgierig-
heit, om zeker stuk geschut, dat hy uit
Bengale bekomen had, zelf te zien laa-
den, en afschieten, wasoorzaak van zyn
dood. Want het stuk, te sterk geladen Verd
quam te bersten, en cen van de brokken door een

stuldat tetrof hem doodelyk, dat hy op die plaats
waal ge-stierf, na negen jaaren geregeerd te
laden was

hebben.
A. 1550
doodge¬

Dit vicl A. 1550 voor. De dood van
slagen.Sjirsjah gaf groote verandering, en op-

stand onder de Ingezetenen, en, na de
verscheide belangen der Patans, en andre
Indiaansche Vorsten, verwekte die by
ider in 't byzonder een geheimen toeleg,
om meester van dat schoon Ryk te wer
den

Homajom, die lang na zulken voorval Waar van
verlangd had, kreeg aanstonds door ze-cen Fakier

Homa-
ker hoofd der Fakiers, Sjah Daulat (de iom ken-
Koning des heils) genaamd, bericht van nisgeeft.
zyn dood, van de verdeeldheit der Inge-
zetenen, van de verscheidenheit der be¬
langen van veel Vorsten (die daar door

hunne
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GROOTE
hunne algemeene macht niet weinig ver-
zwakten) en van den opstand, die 'erbin-
nen Delli was.

Ook maakte hy hem bekend, dat hy
van de genegenheit zyner oude onderza-

ten zoo verzekerd was, dat hy niettwyf-
felde, of zy zouden hem, zoo hy maar
ten eersten overquam, met vreugde weer
op den Throon van Hindoestan zetten.

Homajom, die geenzins hier op sliep,
verzogt nu met meer ernst om de hulp.
hem van Sjab Thamas toegezegt, en be¬
loofde, om hem te kragtiger daar toe
aan te zetten, niet alleen een Sjais (dat
hy nu quansuis al was) te zullen blyven;
maar ook zyn gansch Ryk daar toe te

zullen brengen, ja alle de kosten , die
Sjab Thamas tot nu toe wegens hem ge¬
dragen had, met veel dankzegging te
zullen vergoeden, daar, voor een zoe-
t’gheit, byvoegende, dat hy de Land-
voogdy van Candahar, en de Stad Sindi,
opde grensen van Persien, hem schenken

zou. Twee zaaken, die SjabThamas ten
eersten overhaalden, om dezen Vorst spoe¬
dige hulp toe te voegen, voor eerst, de
zucht om zynen Godsdienst in dat mach-

tig Ryk voort te zetten, en deeere, die
hy daar van by zyn volk, en de groote
verwachting, die hy daar over by den
Profeet hebben zoude. Ten anderen.

t ontslag van een gast, dien hy al lang
moede was, en de vergoeding van die
zware onkosten, en daarenboven de gul-
hertige aanbieding van zulk een voorname
Landvoogdy, die zoo lang de twistappel
tusschen deze twee Vorsten geweest
WaS

Dit was de reden, dat hy hem spoe-

een fraeije troepdig veel geld,
voetvolk, en twaalf duizend man Rui-

tery byzette, met welk kleen legertje
Homajom veel meer op de genegenheit
van zyn volk, en de toezegging van Sjah
Daulat, steunende, na Hindoestan trok.

bedankende dien Vorst voor zyn goed ont-
haal, en voor een heilzamen raad, waar

van wy op zyn plaats spreken zullen.
Hy verscheen zoo haast ontrent Cabul

en Attoc niet, of zyne oude Onder
daanen quamen zyn Leger zoodanig ver-
sterken, dat hy in korten tyd, en met
verlies van weinig volk, meester wierd
van alle de Landen, die tusschen Persien,
en Lahor leggen.

In deze vesting, op een by na onwin-

bare plaats gelegen, was een Landvoogd,
die voorhad , zich als opperbestierder
daar in te dringen, en zich meester van
de gansche Landvoogdy van Pengab, of
der vyf wateren, (na ’t getal der vyf Rie-
vieren, die daar in zyn, zoo genaamd)
te maken, en die ook in staat was, om
een lang beleg , dat den Vorst niet diende,
uit te houden.

MOCOLS. 199
Homajom, dit wetende, en niet gene-

gen lang te talmen, deed door een an-
honderddren weg, als hy zelf nam :

jonge Persiaanen, als Faliers gekleed,
en met reisstaven in de hand, voor de
Poort dezer vesting, niet alle gelyk, maar
nu en dan een, verschynen, waar door
die gene, die eerst quamen, ’er gemak-
kelyk in raakten,alzoo men voor die Land-

loopers, als groote Heiligen, veel agting,
en op hen gansch geen agterdogt heeft;
maar die wat later quamen, vonden de
poorten alomme gessloten, weshalven zy
de wacht toeriepen, dat zy arme Fa-
kiers waren, die van Mekka quamen, en

die maar voor dien nacht hun verblyf,
daar verzogten, alzoo zy verder moesten
wezen.

Dit quam met het zeggen der eersten
over een, waar van men den voorzeyden
Landvoogd, Aziz-Chan genaamd, ken-
nis gaf, die, juist zoo sterk opde Gods-
dienst niet gezet, hen met een zoet
praatje meynde af te zetten; maar toen
zy op hem, en op de bezetting, wegens
hunne liefdeloosheit ontrent zulke armen.

van God, en hunnen Profeet zoo bemind,
en die nu pas van zyn Graf quamen, be-
gonden te schelden, en hen met de wra-

ke Gods, en van Mohhammed, te drey-
gen, gaf hy aanstonds last, om hen,
alzoo ’t maar voor eenen nacht verzocht

wierd, in te laten.

Hy zag ze zelf, nietzonder groot me-
dedoogen, alzoo zy 'er zeer armelyk uit-
zagen , binnenkomen, en belaste aan
zyn volk, hen wel te onthalen, waarop
zy verscheide Elhamdollillahs, of loftui-
tingen ter eere Gods, wegens deze zyne
liefde aan hem, met belofte, dat God

dit aan hem vergelden zou, volgen lie-
ten.

De Landvoogd, en zyne bezetting;
hier op al te gerust, dachten verder geen
quaad; maar zy wierden in’t midden van
hunne rust op het onvoorzienste van deze
Fakiers, met de kris in de vuist, die zy
onder hun gewaad verborgen hadden,
overvallen, en met zulken woede en ge-
luk aangetast, dat die eerste daar alle het
leven lieten, en de Pelgrims meester van

de vesting bleven.

Door deze list kreeg Homajom, dien
zy spoedig bericht hier van gaven , die

sterke plaats, die hy door een lang beleg
niet te winnen zag, in eene nacht, bly-
vende hier niet langer, dan tot hy 'er
een van zyne Persiaanen tot Landvoogd
gesteld had.

Hy trok dan ten eersten na Delli, waar Trekt na
ontrent hy reeds eenige Patans, en Raja’s Delli.
tegen malkanderen bezig vond. Hyquam
hen vry wat eer, dan zy hem gewagt
hadden, op ’t lyf, alzoo zy wel wisten,
dat hy in Hindoestan gekomen, maar

niet,

A. 1550.
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niet, dat hy zoo na by hen was. Hy
sloeg hen dierhalven, met zyn nu sterk
aangegroeid Leger, ontrent drie mylen
van Delli, by Panipat zoodaning in de
vlucht, dat hy door deze eene overwin-
ning weer op zynen Throon geraakte,

herstellende alles in zeer korten tyd, hoe¬

vel hy niet lang leefde, en pas 2 jaren
er na quam te sterven.

Het eerste dat hy dede, was, Sjah
Daulat, die hem van alles het, eerste be¬

richt gegeven, en de genegenheit van 't
volk, en verscheide Koninkjens, voor
hem herwonnen had, rykelyk te beloo-
nen, en groote eigene inkomsten, schoon
dit tegen ’s Rykswetten aanliep, jaar-
lyks, zoo voor hem, als voor zyne nazaa-
ten, te bezorgen , welke nazaaten tot
noch toe ook de eenigste in’t gansche
Ryk zyn, die eigen Landen erfelyk
blyven bezitten, zonder dat hunne goe-
deren, gelyk die van alle andre Onder-
daanen, by 't overlyden van de Vader
weer aan de Kroon vervallen; behalven

dat dit Stamhuis van Sjah Daulat tot nog
toe by den grooten Mogol in de hoogste
achting is, en in rang voor alle andre
gaat. Ja zelf is zyne gedachtenis by de
volgende Mogols zo geëerd en geagt
geweest, dat het volk, en die Keizers
zelf, zich niet schamen noch dagelyks
zyn Graf zeer Godsdienstig, als van een
van hunne grootste Heiligen, te gaan be¬
zoeken.

Wat nu zyne belofte aan Sjah Tha-
nas belangt, hy kreunde zich daar zeer
veinig aan, bleef een zuivere Sunni, ge
yk te voren, met alle de zynen, ver-
goedde hem niets van de groote kosten,

aan hem gedaan, en dagt niet minder,
als om hem Candahar of Sindi te schen-

ken, door welke trouwloosheit, en groo¬
te ondankbaarheit vermits hy hem zeer
trots by zyn eerste schryven behandelde)
hy toonde een rechte nazaat van zynen
Voorvader Aboesaid, en dus hier in een
rechte groote Mogol, en een waare tak
van dien ondankbaren Stam te zyn.

Het was zoo verre van daar, dat hy
voor Sjab Thamas eenige de minste be¬

leefdheit zou overgehad hebben, dat hy
hem al het volk, dat hy hem, by zyn
vertrek uit Persien mede gegeven had,
onthield, aan die Persiaanen, waar op
hy zich naderhand meest vertrouwde
zeer groote soldyen, en aan hunne over-
sten de eerste ampten van’t Ryk geven-
de, waar door zy alle zeer gewillig wa-
ren, om by hem te blyven, durvende
naderhand ook noit weer in Persien ver-
schynen, uit vreeze van de zware straf-

fen, die zy, zoo menigmaal te vergeefs
door hunnen Vorst herroepen zynde.
niet zouden hebben konnen ontgaan.

Wat nu de Patans, of Indiaansche
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Koninkjens, aangaat, die, volgens de A 1550.
orige grondwetten, Omrahs waren, daar

van zogt hy zich allenskens, volgens dien
heilzamen raad, hem door den Koning
van Persien, zoo als hy afscheid van hem

nam , gegeven, te ontslaan, door mid-
del van tusschen de Patans, en die In-

diaansche Koningen, een eeuwige haat
te veroorzaaken, altyd quaad zaad te

zaaijen , hen beyden , door ze tegen
malkanderen geduurig op te hitzen, klein
te maken, en zich zoo met 'er tyd van
hen te ontslaan, ’t geen hy zedert ook
meesterlyk gedaan heeft, en tot noch toe
by zyn nazaaten nagevolgd werd.

Hy deed dit egter met dat onderscheid; Was

een slegtdat hy zich, in opzicht van de Patans
Mobham—geheel en al, doch in opzicht van de In
nedaan.

diaanen, alleen van die gene, die hem
niet dienden, ontssoeg, behoudende uit
nen alleen die dappere Rasbuten, en voor-
vegters, die hem in zyne Legers dienen
sonden, uit welkc hy 'er ook verschei-
de, om hen te naauwer aan zich te ver-

binden, tot deze en gene groote bedie-
ningen in zyn Ryk, en Leger, verhief,
zonder hen ook te straf in hunnen Gods-

dienst, gelyk bevorens geschied was,
te handelen, ja zich zelven niet ontzien-
de, nu en dan wel eens in hunne Tem-

pels hunnen Afgodendienst by te woonen,
dat hem zeer aangenaam by hen maakte.
hoewel de zynen wel wisten; hoe, en
waarom, hy dat deed, alzoo hy zich al
zoo weinig aan hunnen Godsdienst, als
aan den Mohhammedaanschen, gelegen liet
leggen, in welke onverschillende gedag-
ten hy ook altyd zynen opvolger, en
Zoon Ekbar, heeft zoeken op te voe-
den, hoewel dat geheel anders uitgeval-
en is, gelyk wy in zyn leven zullen

zien.

Terwyl ik van den Zoon spreeke, komt
my te binnen, dat ik belooft had, noch
jets van des zelfs Moeder, de Keizeriu
Zimle Begum, te zullen zeggen.

Deze schoone Vorstin, welke SjirsjahSjirsjah

met Homajom's Vrouwen-Timmer ge-iendde
gevange-vangen kreeg, scheen door de straaler
ne Zimlevan hare schoone oogen hem, gelyk zyBegum.

meer andren gedaan had, te zullen be-
tooveren; maar gelyk zy een zeer kuische
Princes, alzoo was hy een zeer eerlyk en
grootmoedig Vorst, die de zedigheit,
by zoo groote schoonheit, zoo sterk in

haar ziende uitblinken, en daar beneven,
vernemende dat zy zwanger was, dit
grootmoedig besluit nam, van haar zoo
lang zy onder zyne magt was, niet de
minste blyken, van dat zy zyne gevan-
gene was, te geven, maar haar met zoo
veel agting, en eerbiedigheit, te behan-
delen, dat zy niets, dan alleen het by-
wezen van haren Vorst, en Gemaal, zou
missen.

Het



GROOTE
Het geen noch verder ging, dat hy

1550.
onge om die Vorstin noch meer genoegen, en

schonden de wereld noch meer reden tegeven, om
Ho¬ zyne bescheidenheit, en grootmoedige
majom. kuisheit te verheffen, haar ten eerste na

Persien, aan haaren Gemaal, zoo zwan-
ger zynde te rug zond , waar uit dan
blykt, dat dit, niet A. 1548; maarnie

lang na zyne vlugt na Persien geschiec
is.

Homajom, die wist, hoe schoon, en
bekoorlyk zy was, stelde vast dat Syirsjah
die hem zoo onrechtvaerdig van zyn
T'hroon had durven stooten, noch min-

der zwarigheit gevonden had, om zich
meester van zulk een schoone gevangene.

door allerley wegen te maken, en dat hy
ze nu moede zynde, om noch de naam
van kuis en grootmoedig te hebben.
dezelyc hem quansuis noch ongeschonden
weder toezond.

Hy ontfing haar dierhalven vry koel,
Die haar

en vraagde haar zeer fors, of die Tyran
egter zee

niet met de zelve verwoedheit zyn geverdagt
hield. weld tegen haar eer, als zyne onrecht-

vaerdigheit tegen zyne Kroon geoeffend
en zyn bed niet bezoedeld had.

Zy zeyde, dat hy niet minder, als dat
gedaan, en haar met zoo veel eerbied.

kuisheit, en hoogagting behandeld had
dat zy niet genoeg tot lof van zyne groot-

moedigheit, en bescheidenheit ontrent
haar , spreken kon, en betuigen moest,
niets, dan alleen haren zoo waarden Ge-
maal’s bywezen, gemist te hebben.

Dit verheffen van Sjirsjah’s grootmoe-
dige kuisheit ontrent-haar, die zo schoon.
en vol betooveringen was, quam hem
zeer verdacht voor. Hy hield het, of
voor een vond van haar vernuft, of voor

een versprek tusschen hun beyden, om
haar leven voor zynen toorn, zoo zy maar

’t minste bekend had, zeker te stellen;

en dierhalven wat zy daar van verder
voorgeven mogt; hy zey vlak uit, dat
hy het niet gelooven kon; maarvast stel-
de,dat zy de waarheit voor hem verzweeg,
om deuitwerking van zynen toornen regt.
vaerdige jaloesye hier over niet te ge-
voelen

Hy maakte na dien tyd ook zoo wei-
nig werk van haar, dat die jonge Vorstin,
zeer droefgeestig hier over geworden,
zich aan zulk een zwaarmoedigheit over-
gaf, dat zy daar aan wel haast scheen te

zullen sterven, zoo daar niet spoedig in
had voorzien geworden

Tot haare verquikking begaf zy zich,
vermits Homajom na haar niet meer om-
zag, in ’t Vrouwen-Timmer by de Sul-
thane van Persien, aan de zelve met
veel droefheit haren spyt nevens hare on-
schuld, vertoonende, en hoe zy een
schoone, jonge, en kuische Princes,
zynde, niet verduwen kon, dat zy, zon-
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der eenige grond, of reden, van den Kei¬

zer Homajom verdacht gehouden wierd,
weshalven zy zeyde, liever dood te wil-
len zyn, als langer zoo koel en smade-
lyk gehandeld te werden

Zy gaf ook, om harc onschuld verder
te doen blyken, met een brief aan Sjir-
jah berigt van alles, wat tusschen haar
en Homajom, voorgevallen, en in wat
bedroefde staat zy tot nu, door zyne on-
gegronde jaloezy, was
Hy had zoo ras geen kennis daar af gekre-

gen, of had groot medelyden met haar, en
schreef, zonder te laten blyken, dat hy dit
van haar wist, een zeeromzigtigen en be¬
leefden briefaan Homajom, waar in hy zey-
de, door deze en gene overgekomene ge-
rugten verstaan te hebben,dat Zimle Begum,
zyn kuische Gemalin, in ongunst by hem
was , om dat hy vermoedde, dat hy
(Sjirsjah) haar oneerlyk behandeld, of zyn
bed geschonden zou hebben.

Hy beriep zig, niet alleen op zyn Ge
malinne zelf, en op haar gansch gevolg
dat altyd by haar geweest was maai

zwoer ook zeer dier op den oraan (der
hoogsten eed, die een Mohhammedaar
doen kon) dat het zoo verre van daar
was , dat hy, schoon overwinnaar
haar eenigermaten oneerlyk behandeld,
of cenig geweld op haar eer gedaan
zou hebben ,dat hy haar noit

een oneerbiedig woord toegesproken;
maar wegens hare kuisheid en wonder-

lyke zedigheit de eerste gedagten gekre-
gen te hebben, om haar dus ongeschon-
den, te meer, dewyl zy swanger was,

aan hem, haaren Gemaal, te rug te zenden,
voegende daar by, dat God, en de Pro-
pheet, die alles wist, hem tydig en eeu-
wig in de Helle straffen wilden, zoo hy
iets, dat niet waar was, aan hem schreef
en dat hy hem dierhalven bad, dit niet
alleen te gelooven; maar dic onschuldige
Princes daar over niet meer verdagt te
houden, en haar met die liefde, die
harc trouw, en zyne onschuld, en groot-
moedig bewezene bescheidenhent aan
hem, dien hy anders had konnen behan-
delen, verdienden, voortaan te willen
bejegenen, betuigende nogmaals, dit om

geen andere reden aan hem te verzoeken,
dan om dat hy, en de Princes, in dit ge-
val beide even onnoozel, en onschuldig
waren.

Deze diere betuiging, en zwaren eec
van Sjirsjah, gevoegd by de zwaarmoe
digheid der Vorstin, had zoo veel ver
mogen op het gemoed van Homajom, dat
hy haar aanstonds weer by hem ontbood
en met zoo veel teederhcit, en leedwe-
zen van het ongelyk, dat hy haar on-
schuldig aangedaan had, ontsing, dat
zy, die door de droefheit al zeer ver-
magerd was, op zoo een onverwagte en
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ring noch dede, was, dat hy van Lahor,ongehoopte verandering, weer begon te. 1550 . 1550.
toen noch maar een Vesting , met eenherleven, en niet alleen hare vorige
gemeen Dorp ’er by een schoone Stad,schoonheit, die zeer vervallen was, maar
die 120 mylen van Delli legt, maakteook zoo veel vermogen op de geest van

omringende die met zeer vaste muuren.Homajom te krygen, dat zy zedert zyn
Men moet zich egter niet inbeeldeneenigste vermaak, geduurende zyn ver

dat schoon hy meester van die Stad La-blyf in Persien, was
hor hy het daarom ook van het Ko-Het eenige, om nu ons verhaal, daar

Maakt
ninkryk van die naam was, alzoo, nietwy het voor dit geval van de VorstirLahor

lieten; weer te vervolgen, dat Homa-van een hy , maar zyn Zoon dat veroverd
Dorptot jom, in dezen korten tyd van zyne regee- heeft.
een Stad.
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HonaroM, Achtste Groote Mogol.

Daar zyn ’er, diemeenen, dat hy zyn tige Grafsteden gezet zyn, en veelen in Grasstede
Hof derwaards zou verplaatst hebben, hun leven geerne een gezigt van de heer- dood.
doch wy zullen in’t leven van zyn Zoor lyke verblyf-plaats van hun Lyk na hun
zien, dat het onder zyne regeering eerst dood tragten te hebben, alzoo zyn veelen
geschied, en tot zyn tyd toe in Delli ge- gewoon al in hun leven deze grafsteder
bleven is, hoewel wy wel willen geloo¬ te laten opregten, vreczende, dat het
ven, dat hy nu en dan met zyn Hof- na hun dood, zoo wel, zoo pragtig,en
stoet daar geweest is, te meer, dewyl net niet geschieden zou, waar ontrent
hy voorgenomen had, en ook in ’t werk zy dan ook een wooning, met zekere in-
stelde , van dat Dorp een Stad te maken. komsten voor een groot getal Priesters
tot welkers spoedige voltooijing zyn ge- plaatzen, die voor hun ziel bidden, en
duurig bywezen veel heeft konnen toe zonder ophouden in den Coraan lezen.
brengen; hoewel hy alles, zoo als hy 't Dit quam Homajom ook in ’t hoofd
ontworpen had, door zyn tusschen ge maar een ongeval, terwyl men bezig was
komen dood, niet heeft konnen vol- om op een afgesteken plein buiten de
tooijen. Poorten van oud Delli, aan ’t einde van

Gelyk nu de Indiaansche Mobhamme-Blyft in 't een groote brug van twaalf boogen, dit
bouwen daansche Vorsten byzonder op zeer prag- groot werk te vervorderen, en het haast
van zyn

hoopte
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1550. hoopte ten einde te brengen, overquam
hem in den al te grooten ywer, een on-
geluk, dat zyn dood veroorzaalete.

Men was met dit werk, en des zelfs
muuren, al zooverre gevorderd, dat men

het gewelf begon te maken.
De Vorst, die met een meetroede in

zyn hand op de muur geklommen was
en rondom ’t gebouw, boven op des zelfs
pragtige lyst, die vry breed was, wan-
delde, leunde op dezelve zoo styf, dat
zy in zyn hand, en onder hem brak.

geHomajom vervolgde het stuk der

brokene meetroede, waar door hy ge-
vallen zynde, en al wat gerold hebbende

over ’t bovenste van die muur, daar de

bouwkundige die geschuinst had, om er
de goot voor de watcrloop op te bren-
gen, van boven neder op de grond
stortte, brak debeenen, en vond zyn ein-

de ter plaatze, daar hy begraven wilde
zyn, terwyl hy bezig was die te helpen

oprigten.
Dit was het einde van Homajom, wiens

ongelulckige dood eenige overeenkomst
met zyn Grootvader, Sjeich Omar, had
alzo0 zy beide zeer ongelukkig vielen,
hoewel de reden van des eersten’s dood

wat bespottelyker, dan die van deze,
25

Men voltooide dat heerlyk werk na zyn
dood, het bekleedende met het schoon-

ste marmer, dat te krygen was, en het zoo

sterk van buiten verguldende, dat 'er de

oogen op schemerden.

Men ziet de Imams nog dagelyks be-
zig, om voor zyn ziel te bidden, lezen-

de verscheide spreuken al zingende uit
den Coraan, en bestrooijende zyn graf
geduurig met allerlei schoone versche
bloemen, terwyl zy het zelve met cen

schoon tapyt van eenig goud en zyde stof
met veel eerbied bedekken.

In dit graf wierden naderhand de groo-

Mogols gemeenelyk begraven.t0

Dus stierf hy A. i55z, in’t laatste van

’t jaar niet te Gualeor gelyk sommige
willen; maar pas buiten Oud Delli, dat

drie mylen van ’t Nieuwe Delli gelegen

is, en had, na dat hy op den Throon her-
steld was, noch maar z jaren 9maanden

en 14 dagen geheerscht; weshalven alle
de jaaren zyner regeering, met die van
zyn verblyf in Persien, twintig jaaren be¬

liepen. Wy vertoonen zyne beeltenis
onder No. 8.

Hoe veel Kinderen hy naliet, vind il
nergens aangeteckend, maar alleen, dat

zyn Zoon, Djelaloddien Ekbar, hem A.
1552, als negende groote Mogol, in 't
Ryk gevolgd is.

Dielèloddien (dat in 't Arabisch, de

glans des geloofs beteekend) was zyn
naam; maar Ekbar (dat, indie zelve taal

de groote beteekend) was een titel, met
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betrekking tot zyn groote daaden, hem, . 1552.
zedert zyne verhessing tot de Kroon,
gegeven, en by welke hy meest bekend
is. Hy kreeg dio met recht, alzoonie-
mand van zyne Voorzaaten, of Navol-
gers, het Ryk zoo verre uitgebreid, of
zyn Stamhuis, zoo veel luister bygezet
heeft. Hy werd anders ook wel aioso-
far , dat is, den overwinnaar, genaamd.

Over de plaats zyner geboorte vallen yn ge¬

verschillen by de Schryvers. Zommige booite¬
willen, dat hy op ’t Kasteel Ammer in plaats.
de gevangenis van zyn Moeder, andere
dat hy in 't Landschap Sjaquata, in 't
Noordwesten, tusschen Tartaryen en
Persien, maar eenigen ook, dat wel het
waarschynelykst is, dat hy in Persien,
in ’t Hof van Sjah Thamas, pas na dat de

Vorstin Zimle Begum by den Keizer, ha-
ren Gemaal, maar in Persien gekomen,
of weer in gunst by hem geraakt was,
A. 1541 geboren zy ; doch met zeker-

heit daar van te spreken, is onmogelyk.
alzoo de Mogolsche Chronyk daar niets
van meld, en andre Schryvers dat ook

niet aangeteekend hebben.

Hy was een Vorst, die in kracht van zyn groo¬
een doordringend verstand, in dapper- te hoeda¬

nigheden,heit, en in alles, wat Koninkiyk en
en deug¬

grootmoedig was, zyns gelyken noit ge- den.
had heeft. Hy had op zyn tyd ook met
de elendigen zeer veel medelyden, en
wist hen teeder te beminnen, en te beloo-

nen, maar ook, zonder aanzien van per-
soon, die gene, die ’t verdienden, zeer
streng, ten spiegel van andren, te straffen.
Zoo dat in hem gevonden wierden alle

de deugden, die men in een Vorst, die
de aguing, en liefde van zyn volk vol-
komen verdiende, wenschen kon.

Die groote Staatregel van zyn Vader
volgens Sjal) Thamas laatste les aan Homa¬
jom, van altyd twist tusschen de Patans

en de Indiaansche Koningen heimelyk
te voeden; was een der eerste maat-re-
gels, waar van hy zich bediende. En
de schattingen, by zyn Voorvaderen met

moeite ingevorderd , wist hy zeer ge-
makkelyk te doen inzamelen.

geen hyHy berustte geenzins in ’t
reeds bezat; maar zyne gestadige poging
was, om middelen tot verderuitbreiding
van zyn Ryk, en tot beantwoording van
zyn grooten titel, uit te vinden. En men
moet bekennen,dat de staat, in welke zyn

Vader het Ryk liet, zeer weinig na die
gene gelykt, in welke hy ’t gebracht,
en aan zyn opvolger gelaten heeft.

Het eenige, dat zyne voorzaten ver-
overd hadden, en hem nalieten, was Ca-
bul, Candahar, Multan, Delli, en Pen-
gab; doch hoe zeer dat kleen getal van
Ryken en Landvoogdyen, by dat, door
Ekbar naderhand veroverd, afvallen zal,
zullen wy hier na zeer klaar, by ’t op-

tel-CC2
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Ar5sz. tellen van de Ryken en Landvoogdyen,

die hy naliet, zien. Ook lagen zy, of
in ’t Westen, of in ’t Noordwesten, of
in ’t Noorden, of in ’t midden des Lands,

en alomme door ’t gebergte ingesloten,
zonder dat hy noch een Zechaven bezat,
die hem nochtans vooral noodzakelyk

scheen te zyn, gelyk ook die veroverde
Landen, daar hy Zeehavens vond, hem,
en zyne nazaaten, door den grooten Koop-
handel, die daar gedreven werd, wel de

grootste inkomsten opgebracht heb-
ben.

Eerst maakte hy zyn werk, om denZyne
Koning van Pattana, die ontrent de Rie-overwin

tingent. vier de Ganges, in Bengale, zyn Ryk
had, en bevorens maar eenigzins van de

Kroon afhing, dog zich ’er niet veel aan
kreunde, geheel en al te vermeesteren.

De Patans daar ontrent, die hem ge-
holpen, maar toen zy ’t niet langer hou-
den konden, ook verlaten hadden, von-
den zich zoo hier om, als om dat zy nu

en dan al eenigzins t'ondergebracht, doch

al weer afgevallen waren, zeer verlegen,
en keurden dierhalven best, om de ui-

terste woede van dezen zegenpralenden
overwinnaar, die alles daar ontrent weg
nam , en met een zwaar leger vast na
hunne landen trok, niet af te wachten, waar

van ’er verscheide, die zich niet tydig
overgaven, het gevoelen gehad heb-
ben.

Dus wierd hy van meest alle de Pa-

tans, of Berg-Koningen, aan die kant,
meester, hoewel in de latere tyden noch
al eenige door zyn Zoons Zoon, Sjch
Diihaan, en andre, onder ’t jok gebragi
zyn, die hy, om de verre afgelegenheit,
en akeligheit der gebergten; weinig na
deel toebrengen kon, zoo dat men met
geduld zyn tyd heeft moeten afwagten,
om dan eens dezen, dan eens genen, als
'er de gelegenheit zich gunstig toe op-
deed, te verrasschen. Ook zullen wy
'er in zyn tyd nog ontmoeten, die hy
nu en dan heeft moeten waarnemen, om

hen met voordeel op ’t lyf te vallen.
Dus bleven ’er noch verscheide Berg-

Vorsten, die ongenaakbaar waren, ove
rig, die de schatting, hen opgelegt, dan
eens gewillig betaalden, en dan wel eens

weigerden, gelyk die van Turcost, Ze-
lali, en meer andren. Ontrent zekere

spruit van de Ganges heeft men nog een
Vorst, uit het bloed van de oude Ko-

ningen van Delli (zoo by voorgeeft ge
sproten, die den grooten Mogol, noch
niemand, erkennen wil

Egter moet men zeggen, dat alle deze
Vorsten voor geene der Hindoestansche
Oppergebieders meer, dan voor Sjah Ek
bar, gevreest hebben.

Geen van zyne voorzaaten hadden het
in hunne gedachten durven nemen, om

s DERN

dieper landwaardin te trekken, of der- A. 15523
waards hun Hof te verplaatzen, maar

nadden dat tot noch toe te Delli gehou-
den, vrcezende, dat anders die Ko¬

ninkjens daar ontrent weer afvallen mog-
ten; maar Ekbar, die ’er de schrik on-
der had, ondernam dit zeer grootmoedig.
Wat hem nu bewogen heeft, die treffe-

lyke Stad, Oud Delli, de Zetel der vo-
rige Patans, en van alle de groote Mo¬
gols. Zedert Sjab Baboer 's tyd te verlaten;
vind ik niet aangeteekend, hoewel ik
vertrouwe , dat het alleen zyn groote

zugt is geweest, om zyn naam , ’t zy door
t aanbouwen, het zy door ’t verbeteren

van deze of gene Stad, en door 't her-
plaatzen van zyn Hof aldaar, onsterflyk
te maken.

Daar zyn ’er echter, die willen, dat
de eerste reden, die hy had, om deze

ude Hof-Stad te verlaten, en een nieu-

we te bouwen, zekere belofte geweest
zy, die hy, om van God een erfgenaam
des Ryks te bekomen, zedert eenigen tyd
gedaan had.

Dit was dan ’t eerste, dat hy onder-

nam. Hy bouwde wat bezuid-westen
Agra, een fraeijen Moorschen Tempel,
en digt daar by een schoon Paleis, alwaar
hy nu en dan zyn vermaak nemen ging.

Dees nieuwgebouwde plaats noemde hy
Fetipoer; dat is, ’t vervuld verlangen,
alzoo God hem een Zoon, na zyn bede,
gegeven had. Zy lag eenige mylen van
Agra.

Hy bevond egter, dat hy de plaats niet

wel begrepen had, alzoo noch de lucht,
noch ’t water, daar goed was, ’t geen
hem kort daar aan dit vlek verlaten, en

na een beter plaats tot zyn verblyf om-
zien deed.

Hy verkoos A. 1566 hier toe Agra, Veplaatg
een Stad, gelyk Delli, mede aan de Rie-zyn Hof

1566.vier de Dyemna, of Jemini, in de ge-
te Agra.daante van een wassende Maan , dog wat

zuidelyker, dan Delli, gelegen, en ver-
laatste te dier tyd in die schoone Stad zyn
Hof. Zy legt in een zandige Landsdou-

we, waar door 't 'er des Somers zeer

heet is.

Zy was, in opzicht van hare gelegen-
heit in een groote vlakte, en aan een
frissche Rievier, al een fraaije Stad,
en de Hoofdstad van het Ryk van dien

naam , dog hy heeft de zelve by uitne-
mendheit verbeterd. Zy is veel grooter
als Hispahan in Persien, en byna drie
Hollandsche mylen in de lengte aan die
Rievier gelegen, beslaande noch meer
plaats in de breedte, en wonderlyk ver- Wellce

cierd, en opgepronkt met een groote me-Stad,
nigte Paleizen der Omrahs, en Groo-
ten, die zich voornamelyk aan de Noord-

zyde langs de Rievier vertoonen; maar
hoe heerlyk die ook zyn, gelyken zy ech-

ter
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. 1566. ter alle te zamen in heerlykheit niets by
het prachtig Paleis, dat Sjah Ekbar aan
die zelve zyde der Stad gebouwd heeft
Het is, om zoo te spieken de vesting
dier Stad; en beslaat wel een kleenc myl

in zyn omtrek, en mag wel voor het
schoonste gebouw van gansch Asien ge-
schat werden , zoo in opzicht van de

gelegenheit, als van gebouw, pragi
cn overvloed van alles. Want men toond

er in geheele gewelven, vol met goud,
zilver, paarlen, en gesteenten, in gelegt
Het legt op een kleene hoogte, en de
zelfs muuren, die dubbeld, en wel 2

ellen hoog zyn; schynen van een soorte
van steenen, die na rood marmer gely-
ken, gemaakt, en zoo net en wel opge-
metzeld, dat men naauwlyks zien kan,

waar die steenen aan een gehegt zyn. In-

voegen ider, die dit gebouw dus van ver
re, en voor al van de zyde der Rivier,

beschouwd , bekennen moet, dat het

maar van een stuk schynd opgerigt te
wezen, en dar men geen schoonder ge-
zigt, als van dit Paleis aan die kant, er-

gens in de wereld hebben kan. De Rie
vier loopt 'er zoodanig langs, dat 'er eg
ter noch een groot plein tusschen dezel
ve en de Rievier is, daar ’s Keizers Oli

fanten vegten
Gelyk men nu aan de eene kant der

Rievier een schoone Stad van zulken

grooten uitstrckking heeft, alzoo heeft
men aan de overzyde weer een andre

Stad van de zelve lengte, en mede van

een groote heerlykheit, hoewel by die
eerste niet te vergelyken, en ook zoo
breed niet, aan welke kant zich zeerveel

Benjaanen en Kooplieden met der woon
onthouden.

Men kan van des zelfs groote en uit-
gebreidheit ook eenigzins, uit het getal
der Inwoonderen, oordeelen, die men

wil, dat tusschen de zes en zeven hon-

derd duizend zielen, zonder de vreem-

delingen ’er by te reckenen, uitmaken
Deze Stad, bevorens Agra genoemd

liet hy, na dat hy 'er zyn Hof-stad afge-
maakt had, na zich zelven zedert Ekbar

Abaad, dat is, Ekbar's Stad, noemen.

welken naam zy ook in zyn leven, dog
langer niet, behield, vermits zy na zyn

dood weer Agra, gelyk te voren, ge-
noemd wierd.

In en buiten de zelve heeft men ook

zeer veel pragtige Grafsteden, onder
welke die van Sjah Diihaan; Gemalin,
Tadjoe Mehalle , (dat is, de Kroon des

Vrouwen-Timmers of van ’t Paleis staan-
de by een groote Markt met zes Hoven,
en Galderyen, uitmunt

Het Graf van deze Begoem, of Kei-

zerin, legt ten Oosten van de Stad langs
de Rievier, in een plaats, die met een
groote muur besloten, en in perken, als
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een Thuin verdeeld is, dog met dit on-A. 1566,
derscheit, dat men ter plaats, daar men
zand legt, hier niet, dan wit en swart
marmer, ziet. Men gaat 'er met een
groot Portaal in, en, als men ’er in is,
ziet men aanstonds ter linker hand een

schoone Galdery, na de zyde van Mek

ka gelegen, waar in 3 4 Nissen, zyn,
in welke de Opperpriester gewoon is

zyn gebed voor de ziel dezer Vorstin te
doen.

Na de waterkant ziet men drie platte
verdekken metvier Torens, meteen trap,
om derwaards te gaan, en om van daar
de tyd des gebeds aan te kondigen. Bo¬
ven op staat een pragtige Dom, die van

binnen en van buiten met wit marmer

bekleed, en onder welke een ledige Graf-
stede is, alzoo de Begoem onder een ge-
welfzel, dat zich onder 't eerste verdek

opdoet, begraven is. Behalven die zyn
’er nog verscheide andre marmere To-
rens by. By ’t zelve zyn een menigte
van cieraaden van heerlyke Tapyten,
Kandelaars, Lampen, enz., en ’t is 'et
vol Mollats, ofPriesters, om voor haar

te bidden. Daar is 32 jaaren over dit
Graf gebouwd, en nog lang 'er na heeft
men ’er veel fraeijigheden bygevoegd.
Het werd eens ’s jaars geopend, doggeen
Christen mag 'er inkomen.

Sjah Djthaan had aan de andere zyde

der Rievier ook een heerlyk Graf voer
zich zelven laten maken ; dog het is,
door de Oorlogen, die hy met zyn Zoo-
nen voerde, blyven stecken; en Eurang-
zeeb heeft 'er zich, na dat hy op den

Throon geraakt was, weinig mede be
kommerd

Men heeft daar nog veel heerlyke
Graven van verscheide Gelubden, op
zienders van ’t Vrouwen-Timmer,dog
die hebben maar een plat verdek, met 4
kleene kamertjes aan de vier hoeken.

Als men ook van de kant van Delli te
Agra komt, ontmoet men een groot Ba-
saer, of Markt, waar by een Thuin is,

alwaar Dyehaan Gier, de Vader van Sjal
Dijhaan, begraven legt. Boven ’t Por-
taal van die Thuin ziet men zyn Grafge-
schilderd, bedekr met een groot zwart
kleed, met verscheide witte Wasch-

Toorssen, en twee Jesuiten aan de twee
einden.

Dit heeft veelen verwonderd, om dat
de Mooren een afgryzen van alle beel-
den, en schilderyen hebben; dog dit is
geschied, om dat, zoo Djehaan Gier
als ook zyn Zoon, al eenige beginzelen

van de Sterre-kunde, en van de wiskun-
de van de Jesuiten geleerd hadden.

Maar nevens het Graf van Tadjoe Me¬
halle , is ook dat van Sjah Ekbar onge-
meen heerlyk, en een zeer pragtig cie-
raad van Agra , ’t geen zyn Zoon

Se-Ce 3



Dat be¬

schreven

werd

. 156

Hy be¬

201iog

Chitor

LEV E206

Selim ter eere van hem gebouwd heeft.
Niet lang na deze verplaatzing van '

Hof maakte hy eenig geschil met de Ko¬
ning van Chitor, die van hem niet wil¬

de afhangen, en zich, dat nog meer is

openbaar tegen hem dorst aankanten
Cbitor is de naam van een Ryk, er

ook van de Hoofdstad van dat Ryk, wel¬
ke, op een hoog gebergte in't midder

van een groote vlakte leggende, uit de
natuur van haare gelegenheit voor een
schoone sterkte verstrekken kan.

Toen de magtige en trotse Rana (du
was de naam des vorigen Konings) ’e
noch Meester van was, had zy twee my-
len (andre zeggen anderhalf myl) in ha¬

ren omtrek, op sommige plaatsen wel
een half myl breed zynde

Ook zag men toen daar in over de
honderd schoone Tempels, behalven an
dre fraaije cieraaden, waar van men nu
de trotse overblyfzels, en muragien, met
verbaazing noch ziet.

Deze Stad, had nog iets, dat won
derlyk tot hare sterkte diende, alzoo 2

van binnen van een der schoonste F'ontei
nen, en Bron-aders, die men wenscher

kon, voorzien was, die daar een fraaijs
beek en schoone watervallen maakte
en eindelyk in de zagt stroomende Ric

vier, de Noeg, stortte. Ook gaf her
deze bron de schoonste gelegenheit, om

de bezetting van deze vesting altyd over
vloedig van ryst te voorzien, vermits z
die in den omtrek des zelfsopeen schoo
ne vlakte die van deze Beek bekabbelc
wierd, planten, en op hun gemak, zon-
der dat imand hen dat kon afsnyden, in
zamelen konden, zoo dat deze Stad,

immers volgens de krygskunde der Oo-
sterlingen in die tyd, voor onwinbaa
gehouden wierd. Doch dit alles kon der
grootmoedigen Ekbar geenzins weder

houden, om dezelve aan te tasten

Radja Zimet, die dit Ryk bestierde
en zyn Hof in deze Stad hield, kreeg
tydig berigt van Sjah Ekbar’s voornemen,
behalven dat Ekbar die eerst ordentelyl
deed opeisschen, alzoo by zeide die Stad
van nooden te hebben

Zimet, die een dapper Vorst, en daar
enboven van ’t egte bloed van de aloude
Rana's was, die zich beroemden tegen
den grooten Mier Timoer gestreden te
hebben, en uit de Nazaaten van dier
Vorst Porus te zyn, die tegen Sulthan
Iskender geoorlogd had, (gelyk 'er ook
nog digt by Chitor een pilaar, door Sul
than Iskender, of Alezander de Groot, me
zeker onbekend opschrift, te zien is
vond dezen eisch zeer onbillyk, en gaf
dierhalven Sjah Ekbar ’s gezant dit trot

antwoord : Iweet wel, dat Sjah Ekbar
den naam van den Grooten voerd, maar ik

weet ook, dat hy by alle dappere Vorsten
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voor een groot roover, en onderdrukker van
Vorstern, die van hem niet afhingen, en
dierhalven voor een groot geweldenaar te
boek staai

Indien hy nochtans waarlyk zoo groot is,
als hy voorgeeft, laat by dat bier voorChi-

or komen toonen, en by zal bevinden, hoe

weinig Zimet een befaamden roover vreest.
Dees trotse taal verbitterde Sjab Ek

bar zeer tegen dezen Vorst, hy rukte met
een magtig leger A. 1567 'er na toe,
en tastte die Stad met zulken woede aan

dat hy, in de tyd van drie maanden en
een half, Meester van de zelve, van den
Koning, en ’t gansch Ryk was, en niet
egenstaande die Vorst, door zyn dap-
pere tegenstand, wel een ander einde

verdiend had, staken egter zyn scherpe
uitdaag-redenen, en voor al dat woorc

van roover, Sjah Ekbar zoo diep in de
rop, dat hy zich niet ontzag, hen
oor een van zyne Olifanten te doen

werpen.

Daar zyn ’er die meenen , dat deze on-Zyne lief
de totdederneming een geheel andre reden gehad
Vorstinheeft, en dat Sjuh Ekbar op ’t gerugi
Padmana.van de schoonheit van Padmana, Gema-

lin van den Koning van Chitor, op haa
verliefd geworden zynde, de zelve doo

ten gezant van dezen Vorst voor zich

eisschen, of anders hem den Oorlog aan-

zeggen dede
Die hyZimet, die dit de Princes verhaalde,

voorzichlachte met haar, om dezen misselyke
isseneisch, en zy was de eerste, die hem aan

doet
zettede, om, hoe vermogende ook Sya
Ekbar was, liever het uiterste afte wag
ten, dan om haar aan dien tyran, dien zy
vervloekte, over te geven, verzekeren
de hem, dat, zoo by in die rechtvaerdi
ze onderneming zyn leven quam te ver-
liezen, zy hem niet overleven, maar tot
spyt van hun beider vyand, liever eerlyk
sterven, dan zyn schandelyke byzit wer
den zou.Dat zy ook in staat waren
m het nog lang tegen hem gaande te

houden, en dat hen geen middelen ont
breken zouden, om het hem moede te
maken

Dierhalven deed hy Sjah Ekbar aan-
zeggen, dat hy niet genegen was, on
die Princes over te geven; maar dat hy

de zelve tot zyn laatsten diuppel bloed toe,
ievens zyn Ryk, verdedigen zou, en

dat hy zich niet inbeelden moest oit aan
lie getrouwe Princes iets te zullen heb-
ben, schoon hy hem al overwinnen, er

iet leven benemen mogt, aangezien zy
veel liever de eerlyke Gemalin van Zi
met sterven, dan als een schandelyke by-
zit van Ekbar in de hoogste eere leven

vilde
Ekbar verstoord, over dat een verag-

te Berg-Koning hem zoo trots en bit-

ter bejegenen dorst, geraakte zoo daar
door,
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GROOTE
A 1566 door, als door zyne liefde, die nu nog

meer begon te zieden, in vuur en vlam.
Hy verzamelde een magtig leger, en

trok met groote dag-reizen na Chitor,
dog wierd, terwyl Zimet, zich wakkei
in staat van tegenweer stelde, door twec

naby gelegene Berg-Vorsten, des zelf-
Bondgenooten, eenigen tyd opgehouden.

Deze quamen tegen hem te veld, dog
hy sloeg ze, en dwong hen ter naau
wernood hun leven in de rotsen en holen

van hunne ongenaakbare gebergten te
gaan behouden

Na dat hy deze geslagen had, ver-Tast Chi
scheen hy als een blixem, en als een woetor zelf

221. dende tyger, voor Chitor voelende zig
niet weinig aangemoedigd, doordien hy
nu zoo na by die schoone Padmana was
om welke hy dezen Oorlog ondernomen
had.

Hy vleide zig zelve, dat deze Princes
op zyn schoon leger, en schitterende wa
penen, zou konnen verlieven, en dat
Zimet voor hem nu tsidderen, en de zel-

ve aanstonds aan hem overgeven zoude:
maar hy was in beide even zeer bedro-
gen, alzoo Padmanc hem bespotte, en

Zimet hem geenzins vrcesde.
Hy vernieuwde dierhalven zynen ver-

liefden eisch door zeldzame minnebrieven,

die hy quantsuis aan Padmana schreef.
radende haar, den Koning, haar Ge-
maal, aan te zetten, om , door hare over-

gave, zynen ondergang, die nu zeker
was, nog tydig af te keeren. Verschei-
de zulke brieven wierden hier en daar in

de Stad, aan pylen vast gemaakt, ge-
vonden. Men bragt ze aan Zimet, die
zig niet verweerdigde daar op te ant
woorden.

Ekbar, door die veragting nog meer ge
zart, tastte de Stad ten eersten aan, en
beschoot die wel onophoudelyk, maar
vond zoo veel wederstand, dat hy ein-
delyk opbreken, en een ander besluit ne-
men moest

Men wil verder, eer hy daar toe quam
dat hy Zimet, onder belofte van aanstonds

't beleg te zullen opbreken, twee din-
gen verzoeken dede.

Het eerste was, om de Princes, van
welke hy zoo veel had hooren zeggen
maar eens te mogen zien.

Het tweede , om heen en weder

eens in Chitor te mogen komen, om de
sterkte van zulken plaats, die de eenigste
was, die hem had durven tegenstaan,
en konnen verduuren, te beschouwen.

Dit waren twee zaaken, die wel nie

veel geleken, en die schenen ligt inge¬
schikt te konnen werden, voor al, om
een einde van dit beleg te krygen, maar

die, wel overwogen zynde, beide vol ge-
vaar staken : want het eerste kon die-

nen, om dien Vorst, nu maar op ’t ge
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rugt van die schoone verliefd, op ’t ge-
zigt van de zelve vecl sterker te doen ont

vlammen, en het twecde, om hem Chi-
tor van binnen te doen kennen, en om

dit beleg daar na met meer voordcel
te hervatten, behalven dat 'er op de be¬
lofte van een verliefden Prins geen staat
te maken, maar veel eer te vreezen was,
dat beide die verzoeken enkelyk maar
dienden, om te eer, en te gemakkely-
ker, meester van die onbeweeglyke

Princes, en van die onwinbare Stad te
werden.

Koning Zimet, die de meeste zwa-
righeit in ’t eerste vond, gelyk hem de
Princes dat ook sterk afraadde, sloeg hem
dat vlak af; maar stond hem het laatste

toe

Ekbar, die genoeg hier mede meende
gewonnen te hebben, en hope had door
zyne beleefdheit en welsprekenheit het
eerste ook wel te zullen verkrygen, als
hy maar in Chitor was, nam dit aan.

Hy verscheen dan, volgens naderver-
sprek, na ’t verwisselen van Gyzelaars,
alleen met 40 man, schoon ’er hem s0
toegestaan waren, in de Stad, en Zimei
ontsing hem in zyn Paleis met veel edel-
moedigheit, onthalende hem met alles,
dat hy, om hem te eeren, en genoegen
te geven, uitvinden kon. Hy vond
ook Ekbar zoo minnelyk en beleefd, dat
hy daar door te meer hope had, van-
voor zynvertrek, nog zynvriend te wer-
den.

Na dat hy hem van Chitor alles, 't
geene hy buiten gevaar oordeelde te kon¬
nen doen, getoond, en hem weer in ’t
Paleis gebragt had, verzogt hy hem, ge
reed om nu weer te willen vertrekken

hoewel hy wel anders in zyn hert dagt
dat hy zig op een kleene maaltyd (zoo hy
’t noemde) wilde verlustigen.

Ekbar liet zig, na ettelyke verzoeken
van dien Vorst, eindelyk als verbidden,
waar op hy, in een schoon vertrek ge-
leid zynde, een zeer pragtig en Ko¬
ninklyk maal bereid vond

Geduurende dit Festyn wist hy zig
door zyn aangename en zeer inwikkelen-
de redenen zoo diep in Zimet’s gunst in
te dringen, dat hy, ontrent het midden
van de maaltyd zig verstout hebbende te
verzoeken, om de Princes maar voor een
oogenblik te mogen zien, hem ook wist
te bewegen, dit toe te staan, mits, dat

er de Princes, ook niet tegen mogt
hebben.

Hy zey, dat die voorslag in reden be¬

stond, en dat, zoo de Princes, die hy al-
le dienst van de wereld doen wilde, dit
niet goed vond, hy dan aanstonds van
zyn verzoek af stond, en Zimet van zyne
belofte ontsloeg

Deze bescheidenheit deed Zimet nog
meer

A. 1566.
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meer overhellen, om zulken beleefden
Vorst dit gering verzock niet alleen nie
af te slaan; maar het zelve ook met zyn
uiterste vermogen te bevorderen, in ho-
pe, van daar door te eer alle quade ge-
dagten van Ekbar weg te nemen, en een
einde van dien Landverdervenden oorlog
te maken

Dit was het ontwerp, en de schik
king van Koning Zimet over die zaak
maar, by de Princes gekomen zynde,
en haar dit verzoek van Ekbar op zyn
voordeeligste voorgesteld hebbende ;
vond dit alles by haar zoo veel ingang
niet, of zy toonde hem te gelyk, wat

zwarigheden hier op volgen, en wat
voordeel hier mede zulk een, dien hy al¬

tyd, hoe fyn hy nu sprak, voor zyner
vyand houden moest, doen kon, behal

ven dat het ook, al stak ’er geen ander
nadeel voor hen beiden in, beneden hare
waardigheit was, en tegen haar en haar
Gemaals eere streed, haarzelf te brengen

in tegenwoordigheit van een Vorst, die
reeds voorgaf op haar verliefd te zyn.

Alle deze wyze redenen, hoe wel ook
gegrond, konden Zimet niet overhalen,
om van zyn verzoek af te staan, zoo dat
de verreziende Princes, na alles, ’t geen
zy kon, te vergeefs hier tegen ingebrag
te hebben, dan eindelyk, om haren Ge

maal en Koning te behagen, mede na

binnen ging
Zy verscheen ’er, volgens afspraak

jok maar voor een oogenblik, en had de
eere van dien vermaarden Sjah Ekbar
gelyk hy ook van haar te zien, zonde
dat 'er een woord tusschen hen gewissel
wierd, dan dat zy, in 't voor by gaan
hem groette (gelyk hy haar mede dede

en drie of vier woorden tegen haren Ge
maal sprak

Ekbar, die deze Vorstin wonderlyl
schoon, en zig daar door veel meer, dan
te voren, ontsteken vond, liet egter aar
Zimet niet het allerminste blyken. Ja
veinsde, op een zedige wyze, in zync
verwagting, die hy van hare schoonheit
had, eenigzins misseid te zyn, alzoo zi

wel schoon; maar by een Georgische
Vrouw, die hy in zyn Serrail had, niet
te vergelyken was, noodigende Zimet,
om die zelf eens te komen zien

Van Chitor sprak hy mede niet zee

voordeelig, en zey, dat hy nog wensch
te, en van de gelegenheit van die Stad
en voor al van de fraaiheit van deze Prin-
ces, wat beter door zeker Persiaansch
Overste, die en de Princes, en zync
Georgische gezien, en de eerste bover
de laatste vry verre verheven had, wat
beter onderrigt geweest te zyn, in hoe
danigen geval hy de wapenen noit tegen
zulk een edelmoedigen Vorst, als hy hen

nu bevond, opgevat, nog zoo veel on-

S DERN
noodige en zware kosten gedaan zouheb-A. 1566
ben. En hy beloofde, om het groo
renoegen, dat hy hem met ’t zien van
de Princes, en van Chitor, gegeven had,
aanstonds het beleg te zullen opbreken,
in wenschte niet anders, dan voortaan
n vriendschap met hem te leven.

Zimet, dien dit alles wonderlyk wel
beviel, bedankte hem weder voor zyn
aangebodene vriendschap, en zeide zeei
verheugd te zyn, dat deze t'zamenkomst

zulken gunstig gevolg had
Na deze redenen vertrok hy met zyn

zyfwagt van 40 man, en Zimet deed

hem tot aan de Poort dezer Stad uitge-
ley , ’t geen Ekbar, die Zimet nogal meer
lindhokken wilde, tot veel grooter be
often van vriendschap, dan te voren, aan-

zette
Dus geraken zy eindelyk in de Poort,

alwaar hem Ekbar, als het laatste merk-
teeken van zyne dankbaarheit, een snoer

met zeer groote peerlen, dien hy van zyn
nals afrukte, om zyn hals wierp; maar

die hy met zyn hand , alzoo het een
terke snoer was, wel ter degen vast hield,

en een slag twee a drie omdraaide, ruk-
tende hem met geweld, in weerwil var
zyn geringe Lyfwagt , die ten eerster
soor die 40 man van Ekbar sril omge-
bragt wierd, buiten de Poort, daarmen

hem dwong te Paard te klimmen, en
met hem na zyn Leger te ryden

Dit ging egter zoo stil niet toe, of
men vernam in de Stad eenig gerugt
zonder dat men in ’t eerst wist, wat 'er
gaande was. Men bespeurde eindelyk
na dat het nu te laat was, dat men den

Koning gevangen na ’s vyands Leger
voerde, en gansch Chitor geraakte in de

wapenen. Men schoot van boven wel

na hen; maar te vergeefs, alzoo zy reeds

e ver waren. Ook was ’t niet geraden

hen te vervolgen, alzoo het Leger van
Ekbar niet verre van de Stad lag, en hy
aanstonds ontzet van de zynen kreeg

Men bragt aan Padmana in 't eerft

maar de tyding, dat de vyand schielyk
een inval gedaan had, maar toen zy, na
onderzoek van de zaak, vernam, hoe

men haren Koning en Gemaal zoo on-
dankbaar en wreed haar ontvoerd had,
neende zy dol en razende te werden

Scheldende Ekbar voor den ondankbaar-
ten, en trouwloosten, die den aard-
bodem droeg, onder een reeks van schrik

zelyke vervloekingen , hoewel zy het
daar voor hield, dat de al te groote toe-
gevenheit van haar aan Ekbar, tegen haar
wil, en raad, te laten zien, de eenige
oorzaak van zyne gevankenis, en haar
ongeluk was

Zy stelde vaft, dat die dwingeland,
om zig van haar te verzekeren, en mee
ster van haare genegenheit te werden,

haar
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.1566 haar Gemaal alleen gevangen had, en

hem ten eersten met een kris, of met
vergif, uit de wereld zou helpen.

Dit maakte haar woedende, voorne-
mende, zig daar over aan hem te wree-
ken, of als een dappere Heldin, met de
wapenen in de vuist te sterven, zoo-
om haar Gemaal niet te overleven, als
om dien ondankbaren alle hope, van haar
oit te zullen bezitten, te benemen.

Ekbar, die nu wel haast dagt meester,
beide van Chitor, en van de Princes, te
werden, liet de zelve ten eersten opeis-
schen, onder bedreiging van anders Zi-
met in haar gezigt aanstonds te zullen ont-

halzen, en de Stad, zoo ras hy die ver-
overd had, met alles wat 'er in was, aan
de vlam te zullen overgeven

Dus gebruikte hy, tegen de gedagtenVergeef-

der Princes, het leven, en niet de dood,ze pogin-

gen , om van haaren Gemaal, om door het zelve
door lst

te eer meester van haar, en van de Stad,
van adr

te werden, hopende, dat zyne aangebo-en van

Chitor dene gunst van hem ’t leven te laten,
meester te of anders zyn strenge bedreiging van de
verden. dood van die Vorst, en van de verwoe-

sting van de Stad, de Vorstin en de in-
gezetenen, overhalen zou, om zig zel-
ven, en de Stad, ten eersten aan hem

over te geven; dog alles viel tegen zyne

gedagten uit.
De Vorstin liet hem weten, dat zy,

dewyl haar Gemaal het ongeluk had, van
in de handen van zulken trouwloozen ge-
vallen te zyn, niet twyffelde, of zy zou
ook wel haast zyn dood vernemen; dog

dat hy niet meenen moest, daar mede
haar, of die Stad, gewonnen te hebben.

alzoo ’t haar aan geen moed, en haar
volk aan geen liefde, ontbreeken zou,
om de dood van haren Gemaal en Ko¬

ning te wreeken, alzoo zy alle gezwo-
ren hadden, zich liever dood te willen

vegten, dan hare Vorstin, of de Stad,
aan zulk een trouwloozen geweldenaar
die aan zulk een beleefd Vorst zoo groo-

te ondankbaarheit, en ontrouw, bewe-

zen had, over te geven.
Hy, zulk een standvastig besluit in

deze Princes vernemende, keurde voor
dezen tyd best, ’t beleg op te breken,
en te zien, of hy Padmana met zagt.
heit, en door een handeling in der min-
ne, niet winnen kon.

Hy zond haar dierhalven dagelyks kos¬
telyke geschenken, verzeld met nieuwe
betuigingen van liefde. Hy deed haar
zien, hoe zy alleen in staat was, om haa-
ren Gemaal, haare Stad, en ook hem,

te behouden, en bad haar dog medely-
den met hun allen te hebben, behalven
dat dit de grootste dienst was, die zy
hen allen doen kon. Ja hy wist ook den
gevangen Prins te bewegen, om zelf aan
zyn Gemalin te verzoeken, dit, om zy-

IV. DEEL.
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nent wil, toe te staan , alzoo dit dog
het eenige middel oin hem te redden,
en, zoo zy dit afsloeg, niet anders, dan
cen wreede dood, van Ekbar-s hand voor

hem te wagten was.
Dit waren wel schoonschynende redc-

nen, maar die by deze Princes geen in-
gang hadden , en van haar niet anders
wierden aangezien, dan versierd, of ha-
ren Gemaal met geweld afgedrongen,
zoo dat haar die te sterker aanzetteden,
om voorzichtig te zyn, en om geen re-
den ter wereld haar eer te bezoedelen,
of hare trouw ontrent haren Koning,

die ongelukkig genoeg was, te schen-
den.

'tZy vond egter in dit voorstel iets,
geen zy, zonder tegen haar eer te mis-
doen, tot voordeel van haaren Gemaal,
en tot beraling van Ekbar's trouwlooze
indankbaarheit, meende te konnen ge-

bruiken.

Zy deed Sjah Ekbar dan eindelyk we-
ten, dat zy van besluit veranderd, en nu

genegen was, voor zyne stantvastige
liefde te wyken, te meer, dewyl de
staat, waar toe hy haar verheffen wilde,
haar hert bewogen, en tot hem overge-
haald had; maar dat, aangezien zy aan
Zimet by Brama, en al hare Goden, eeu-
wige trouw gezworen, zy nogmaareen
verzoek aan hem te doen had, ’t zy, om
haaren Gemaal te Chitor by haar, of an-

ders, haar by haaren Gemaal, te laten

komen, op dat hy haar zelf in persoon
van den eed, die zy hem zoo dier gedaan

had, ontslaan, en dus gelegenheit geven
mogt, om, buiten quetzing van haar

eere, buiten schending van zyn trouw,
en zonder de toorn der Coden op haar
te halen, met een geruste ziel de zyne
te konnen zyn.

Zoo ras Sjab Ekbar kennis van dit ge-
wenscht besluit der Vorstin bekomen had,
was hy als opgetogen. En hy stond haar
toe, datze haaren Gemaal met zoo groo-
ten gevolg, als zy noodig oordeelde,
mogt komen bezoeken, en beloofde dat
hy haar, om dit ontslag te beter te be-
verken, alle vereischte vryheit geven
zoude.

Dagelyks deed hy niet, dan haar uit-
nemende geschenken, gepaard met In-
diaansche Minnebrieven, toe te zenden.

Dit waren geen schriften; maar ruikers,
vaar in zig allerlei bloemen met sterke

kouleuren vertoonen, die ider hare zon-

derlinge kracht en verborgene beteeke-

nis hadden, om de drift van zyne liefde
voor al, alzoo zy na de vrykonst wel ge-
schikt waren, uit te drulken, verzoe-

kende daar by, dat zy dog wat ras ge-
iefde te komen, alzoo by doodelyk na
dien tyd verlangde, in welke hy haar zou
konnen bezitten. Daar is niets zoo tee-

der,D
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A1566. der en ook niets zoo scherp, en bitter,
in de liefde te bedenken, ’t geen al deze
Oosterlingen, en de Turken, niet zeei
kragtig in deze ruikers, het zy met bloe
men, het zy met bladeren van een ge
heime, dog by den Inlander egter zee
verstaanbre zin, immers zoo levendig,

als met zoo veel letters, en woorden,
weten uit te drukken; dog een doode
lyk teeken is 't, als men in dezen ruike
een blad, ’t geen de gedaante, en de
naam van een mes heeft, komt te vin

den, alzoo dit noit anders gebruikt werd
als om dien minnenhandel volslagen af te
snyden

Zy beant woordde deze zyne brieven met
een fraaijen ruiker van bloemen en bla
deren, ten deele om de kracht van har

liefde tot hem uit te drukken, ten dee-
len om hem te verzeekeren, dat zy haaf

komen zou, om de liefde tot Zimet voor
eeuwig af te snyden, tot het uitdrukker
van ’t welke zy een mes-blad van een uit
nemende groote, en scherpte, genomer
had

Zy draalde ook nietlang om haar voor
nemen uit te voeren

Ten eersten liet zy twee kostelyke Pa
lankyns (of Indiaansche, draagbaaren
klaar maken, om deze gewaande reize te
ondernemen

Gelyk men de Mannen in 't Oosten in
opene draagbaaren draagd, alzoo is men
jewoon, die der Vrouwen, daar men

zeer jaloers over is, alomme zoodanigt
sluiten, dat menzelf niets van haarzien

en zelf niet weten kan, of 'er wel ie

mand, veel min, wie ’er in is. Eer
zaak, die wonderlyk tot de gelukkigs
uitvoering van Padmana’s grooten aan-
slag diende

Zy liet in deze twee Palankyns agt
wakkere Mannen, van hare getrouwste

Hovelingen, zeer stil en geheim zich
zelve versteken, ’t geen zeer gemakke-
lyk geschieden kon, alzoo de Palankyn
voor de Vrouwen vry grooter,en wyder
dan die voor de Mannen, zyn, waarom
zy ook meer draagers, dan voor die der
Mannen, en voor een Princes, om haa
hooge staat, 'er wel twintig vereisschen

Aan dezen gaf zy kennis van haaren

aanssag, dog voor al aan haren eerster
Gelubden, die ’t gansch werk bestieren,
en haar persoon zoo geheim verbeelder

zou, dat zelf de Palakyndragers niet be¬
ter weten zouden, of de Princese wa

in die eerste draagbaar, waar in hy ge-
plaatst was, om al het welke te beter te
doen gelukken, zy wel uitdrukkelyk aar

die agt persoonen belastte, onderweeg
dog zoo stil te zyn, dat er door de dra-

gers niet vernomen mogt werden, dat
'er Mannen, en geen Vrouwen, in wa

ren, op dat daar door haren geheelen
aanslag niet verydeld mogt werden

Ns DER
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zoo stil en behendig, terwyl zy haar zel-
ven in haar Paleis verborgen hield, weg
dat niemand beter wist, of de Prince-

vertrok, om zig aan Ekbar over te ge
ven, en hen dus altyd van haar gezigt te
berooven

Het geschrey, zoo der Stedelingen,
als der Hof-bedienden, was, by haa
gewaand vertrek, zeer groot, en dui-

zenden deden haar, tot verre buiten de

Stads-Poort, uitgeley , haar dankende
oor de liefde, die zy hen bewees met
haar, en de Stad, by hare overgave, te
behouden, en te gelyk, zig duizendmaal
over ’t verlies van zulk een goede Vor-
stin beklagende

Sjah Ekbar, die over al zyne Spions
had, kreeg zoo haast geen kennis van
naar aankomst, of hy zond haar veelc
Hovelingen van den eersten rang toe, on
jare beveelen af te wagten, en haar te

dienen.

De Gelubde, die haar Persoon zeen
wel verbeelde, zey zagtkens, dat men

Sjah Ekbar uit haar naam aanstonds zou

gaan zeggen, dat de grootste dienst, die
hy haar doen kon, deze was, van Haar
en Haar gevolg, volkomen vryheit te
laten, tot dat zy, haar Gemaal in de

Vesting, daar hy gevangen zat gespro
ten, ontslag van hem gekregen, en af¬
scheid van hem genomen had. Dat hy

ook haar in dat gesprek met haren Ge-
maal niet stooren, nog geen Hovelingen
met dezen of genen last meer coezenden
wülde, alzoo zy dat als een trouwloosheit

aanmerkete, en zig met een cris, ten
dien einde medegenomen; het leven be
nemen zou, om zig aldus aan hem, al
eenen , dien zy niet meer kon nog wilde
gelooven, te wreeken.

Deze Hovelingen keerden dierhalver

ten eersten te rug, gaven Ekbar hier ken-
nis af, en zeyden, dit zelf uit de monc

der Princes gehoord te hebben.
Hy liet derhalven af van meer Hove-

ingen, maar niet om haar veel dierbare
juweelen, en ruikers met menigte, ten
bewyze van zyne uitnemende liefde, er
met verzekering, van dat hy haar een
volkomen vryheit laten zou, te zenden
die deze Gelubde op de minnelykste wy-
ze, om Ekbar geheel en al te blindhok-
ken, beant woordde

Zy quamen met de Palankyns met het
vallen van den avond ontrent het Slot

waar in Zimet gevangen zat.
Men liet de twee Palankyns, en ee-

nige van haar gevolg, in de Vesting ko¬
men, en men gaf aan de Princes, en aar
alle haare Staat-Juffers (want zy alle in

de Palankyns hadden Vrouwen kleederen.
dog verborgene wapenen ’er onder,) een
volkomene vryheit.

Loc
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A. 1566. Zoo ras waren zy niet in zeker ver-
trck, daar zig Zimet bevond, gekomen,
of de Gelubde gaf hem kennis van den
aanslag, om weilten met 'er haast, tot
bevordering van zyne verlossing, uit te
voeren, zy hare wapenen voor den dag
haalden, en den Slotvoogd ten eersten
by de Princes ontboden.

Deze ongelukkige in de kamer, daar
hy de Princes, zoo hy meende, zitten
zag, gekomen zynde, wierd, eer hy 't
bedrog merkte, om hals gebragt.

Men handelde even eens met andren

van die bezetting, tot dat men meende
het stuk meester te zyn, en veilig van

daar zonder veel gerugt te konnen we-
derkeeren, alzoo zy niemand meer ver-
namen.

Men deed Koning Zimet, in 't ge-
waad van een van het gevolg der Vor

stin, zeer haastig met een pragtig ge-
schenk, en een brief aan Ekbar, te paard
steigen, en de Princes, methaar gevolg;
quam agter aan, om wel haast, zoo men
meende, by Sjab Ekbar te zyn, dieook
daar van berigt kreeg, en zig zeer ver-
heugde.

Cimet ondertusschen, gelyk ook de
gewaande Princes, vonden over al, vol
gens de voor af gegevene last, versche
paarden, en versch volk, op de wegen,
die zy doortrekken moesten, zoo dat
zy in korte tyd , en eer zy agterhaald
konden werden, binnen Chitor qua-
men.

De blydschap van Padmana, toen zy
haren Gemaal zoo welvarende voor haar

zag, was onuitsprekelyk, zoo om dat
hy verlost, als om dat zy zig aan dien
trouwloozen zoo wel na haaren zin ge
wroken had

Niet minder, gelyk men denken kan,
was Zimet's genoegen, als hy zyn schoo-
ne, en getrouwe, Padmana mede zoo
vergenoegd over zyne verlossing zag, die

hy hare liefde en vernuft alleen dank
te weten had; maar vermits zy hier or
niet dan de uiterste blyken van Ekbar-
woede af te wagten hadden, was haar

eerste werk, om zig hier tegen te wa-
penen.

Ondertusschen zat Ekbar zyne bemin-

de Princes, met het uiterste verlangen in
een Thuin te wagten, zonder dat hy

haar, nog imand van haar gevolg, ko-
men zag.

De scherpe last der Princes, en zyne
belofte, van haar alle vryheit te geven,
waren oorzaak , dat hy na haar in de

nagt niet al te naauwkeurig dorst laten
vernemen.

Men had hem wel gezegt, dat de
Princes al op weg was, maar hy stelde
vast, dat dit, alzoo zy nog nietverscheen,
een misverstand was, en dat zy op het
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Kasteel, daar Zimet gevangen zat, hare
nagtrust genomen had, te meer, alzoo
men, by een later tyding, hem zeggen
quam, dat 'er alles zeer stil en in rust
was.

Met het aanbreken van den dag kreeg
hy een geheel ander berigt : want cen
van de wagten in die Vesting, die zig
verstcken had, niet voorde morgenstond
durvende te voorschyn komen, had zoo
ras niet gezien, dat de Slotvoogd, en al
zyn andre makkers hier en daar gedood
lagen, of hy begaf zig ten eersten na
Sjah Ekbar, om hem kennis van dit on-

geval te geven, daar by voegende, dat
Koning Zimet met de Princes in de nagt
van daar gevlugt moesten zyn, alzoo hy
niemand in de vesting gelaten had.

Ekbar, dit hoorende, wierd zoo woe-

dende, dat hy dien droevigen tyding-
brenger belaste aanstonds in stukkente
kappen; dog zoo ras hy dit gezegt had
zig bedenkende, trok hy die last weer
in, om zig van een persoon, die de ee-
nige was, die hem veel dingen, die hy
nog wenschte te weten, zeggen kon-
niet te berooven.

Hy liet hem dan weder voor hem ko-

men, en ondervraagde hem omstandig
na alles, wat daar voorgevallen, en van
hem gezien was, het welk niet dan te
wel verstaan hebbende, zeyde hy : ga
henen gy ongelukkige, ga henen uit myn oo¬
gen, en verschynd , zoo gy uw leven lief
hebt nooit weer voor Sjah Ekbar, diengy
net deze tyding doodelyk bedroefd hebt.

Hy ontfing kort daar aan, om hem
van alles te meer te verzeckeren , een
brief van Zimetuit Chitor, die hem daar

in zyn trouwloos stuk op ’t bitterstever-
weet, en niet weinig over zyn zotte lief-

de, en het verwagten van zyne gewaan-
de Princes, bespotte, hem bekend ma¬

kende, dat Padmana Chitor noit verlaten;

maar dat haar eerste Gelubde de gewaande
Princes , die hem alle die minnebrieven toe¬

gezonden had, geweest, en dat dit alles nu
een zeer lustig en vermakelyk onderverp voor
hem, en zyne Gemalin, was, om hem, we-
gens alle zyne zotternyen, voor de gansche
wereld ten toon te zetten als een, die zich
zoo bespottelyk van een Vrouw had laten
bedriegen, en die derhalven staat maken kon.

wat hy van hem, en zyn dappere Rasbuten
voortaan te wagten bad, zoo by zoo stous

was , van ten tweedemaal voor 't onwinbaar
hitor te verschynen , vermits het voor
mannen geen moeite wezen zou, om zulk ee¬
nen , die zich van een Vrouw zoo schande-

lyk misleiden liet, noch veel gemakkelyker te
bedriegen, ja geheel te bederven, waar van
by , zoo ’t hem luste, een proeve kon ne-
men

Ook liet hy op de Medaan van Chi-
tor een pilaar oprigten, op welke hy de

trouW-Dd 2
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A1566. trouwloosheit van Sjah Ekber, met by-
voeging van deze woorden, uithouwen
liet : Vertroud U noit op een Mogolder :
want het zyn verraders, die zelf aan Ko¬
ningen geen woord houden, en ondankbaar

geboren zyn.
Van ’t eene zoo wel, als van het an-

dre, gaf hy aan Ekbar kennis, die, nu
maar al te wel van alles verzekerd, vuur

en vlam, dan eens tegen Zimet, dan eens
tegen de listige Padmana, uitblies, zwe-
rende by zyn hoofd, dit op hun beiden
eerlang te zullen wreeken.

Zyn vorige liefde tot deze Princes,
die hem zoo leelyk betrokken had, en
nog zoo bitter bespotte, was nu niet al¬
leen verkoeld; maar ook in een doode-
lyken haat veranderd.

Hy verzamelde zoo schielyk, als 'tHy bele-
gerd chi-mogelyk was, een Leger, en trok met
tor weder een grooten menigte van zwaar geschut.

na Chitor, en bezette die Stad zoc
naauw, dat ’er niet een mensch in nog
uit kon.

Ook deed hy verscheide Catten op-
rigten, die hem grooten dienst deden,

om, vermits zy by na ter hoogte der
Stads muuren rezen, om den vyand in zyne
werken beter te konnen bespieden , en

veel meer afbreuk te doen. Hoewel Zi-
met niet naliet, om alles, ’t geen tot een
dappere verdediging noodig was, tever

zorgen.
Opzekeren dag was Ekbar op een van

deze hoogtens geklommen, en zag van
daar een Overste op de wal van Chitor
wandelen, die, buiten zyn weten, Zi-
met zelf, en daar gekomen was, om in
persoon te zien, of ieder zyn plicht wel
waar nam, en van ’t noodige wel voor-
zien was.

Ekbar, dit eenigen tyd aanziende, leyKlimt zel
eindelyk met een snaphaan op hem aan,

opeen

en zag dien Oversten ter aarde vallen,Kat, en

schiet zi- hoorende twee dagen daar na, dat het
met dood Zimet geweest was, dien hy had getrof-

fen, en dat hy dood was; maar hy ver-
Hooren nam ’er by, dat, wanneer hy na de wy-de, dat

ze van die Indiaanen verbrand was, dePadmana
zich met schoonc Padmana, haaren Gemaal niet
hem ver villende overleven, zich zelven mede
brand hac

aan ’t vuur overgegeven had, en met hem
verbrand was.

Deze geestryke Vorstin verbeelden wy
Die hie

hier by de letter L na ’t leven, zoo als
aychece

zy in haar wasch-plaats, pas uit de Tankwerd.

rekomen zynde, op een vergulde stoel
zit, bezig zynde, om, na de wyze der
Oostersche Vrouwen van Staat, door

een lange pyp van leder met een goude
pyp voor aan, tabak op zyn Persiaansch
te rooken, terwyl de fles met water,
waar door de rook gaat, van een harer
Hof-Juffers gehouden, en zy van een an-
dre (beide met kostelyke arm-ringen aan

sN DER
de handen en armen vercierd) met een 4. 1566.
Paauwen-staart verkoeld werd.

Vlak voor haar ziet men twee andre

bezig, de cene met hare bloote voeten
te wasschen, en de andre met water,
dat in een goud bekken valt, te gieten,
terwyl een derde, agter deze twee staan-
de, zeer ernstig na de Vo-stin ziet, om

te
hooren, wat zy haar te belasten heeft.
Men ziet deze Vorstin ook met koste-

lyke Hals-en Hoofd-Juweelen, en met
heerlyke goude arm-banden, vol schoone
roby nen, opgepronkt, en met haar rug
tegen een goud-lakens kussen, dat met

roode boketten bezaaid is, zitten leu-
nen.

Na dat zy nu zoo grootmoedig, na
hare Lands-wyze, ten teeken van haare

iefde voor den Koning haar Gemaal,

mede verbrand was, om hem by zyne
uitvaart geselschap te houden, had
zy door dit vuur ook al het vuur van

wraak in Sjah Ekbar als uitgedoofd.
Het speet hem wel, om dat hem nu

alle hope, van zich aan een van beiden

te wrecken, benomen was ; maar het
kon na niet anders zyn.

Hy zette dierhalven zyn hert alleen Hy werd
daar op, om van Chitor nu ten eersten Meeste

van deMeesicr te werden bood de bele-
Stad, en ’t

gerden viy beter voorwaarden, dan te
Ryk van

voren, aan, en wierd, naeen geringe te- Chitor¬

genstand, alzoo ider van binnen zig maar
cogt te redden, bezitter van de Stad, en
van het gaasch Ryk van Chitor. Men

ziet deze Stad zeer net door Freye- in zy-
ne beschryving Fol. 555. afgebeeld.

Dit gansch iaatste verhaal van Chitor-s

belegering, net dit vertoog van Syah
Ekbar s lierde tot de Princes Padmana,
werd wel by verscheide Oostersche en
andre Schuyvers, dog niet in de Chronyk
van ’t leven der Groote Mogols, gevon-
den, weshalven ik daur niet veel af ge-
sooven kan; te meer, alzoouit onzevo-

rige beschryving van Sjah Ekbar-s door-
Waarom

dringend verstand genoegzaam te ziende Schry-
is, dat hy de Man niet was, om zich van ver dit ge-

va nieteen Vrouu zoo te laten om den thuin
geloofd.leiden , behalven dat 'er in dit verhaal

zaaken voorkomen , waar op veel
te zeggen zou vallen, en die het voor
my gansch onwaarschynelyk maken, hoe¬
wel ik anderzins die Schryvers, in hun
gehecl, en ’t aan een igelyk vry laate,
daar van, het genehy wil, te gelooven.

Na ’t veroveren van het Ryk van Chi
SjahiEkbar

tor, liet Sjab Ekbar A. 1568 zyn gedag- tA.

1568 Gu-ten gaan over het Koninkryk van Gu-
zerattezeratte, een van de vrugtbaarste Landen
aantasten.

van Indien, en van meer dan een van de
beste Zee-havens voorzien.

Het grensde ten Oosten aan Chitor,
en ’t strekte zich ten westen tot aan de
Rievier den Indus uit.

Su-
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GROOTE
Suratte, een van de schoonste Koop-

steden van Hindoestan, ja van gansch
Asien, een groote en zeer ryke Stad,
die aan de Rievier Tapta legt, na wel

kers bezitting hy al lang gehaalet had,
lag hem geduurig aan ’t hert, en in de
gedachten , om dat hy daar door zyn
gansch Ryk binnen ’s Lands veel meer
doen bloeijen, en aan ’t zelve een opene
deure van een algemeenen handel geven
kon

Te dier tyd was Sulthan Mobbammed,
en niet Bbadoer, gelyk sommige ver-

keerdelyk schryven) Koning van Guze-

ratte, en wel de laatste der Guzeratse

Koningen, alzoo hy noch in dit zelve
jaar quam te sterven

P Catrou, en andren doen hier een

verhaal van de gevallen van eenen Bba-
doer, Koning van Cambaja, mitsgaders
van het inneemen van Diu, dat lang te

voren, van A. 1524 tot A. 1529 voor-
evallen, gelyk die Koning, als Ko-

ning van Cambaja, een Stad, behooren-
de onder Guzeratte, ook lang voor Ek-

bar-s, en zelf al voor Homajom's tyd, en
dierhalven niet door Ekbar, maar door
de Portugeesen, overwonnen is. Deze

zaaken, die zoo veel in tyd, en in om-
standigheden (gelyk wy verder toonen

zullen) verschillen, vermengen zy mef

de zaaken van Sjah Ekbar, en met zyne
verovering van het Koninkryk van Gu
zeratte, die na malkanderen niet gely-
ken; alzoo het een geheel andere zaak

is, de Stad Cambaja, of ’t geheel Ko
ninkryk van Guzeratte, daar zy wel eer
de Hof-stad van was, te veroveren.

Sulthan Mobbammed nu, gestorver
zynde, liet zyn Ryk aan zyn Zoon, Sul

than Modusar, maar aangezien die Prins

toen nog maar elf a twaalf jaaren oud, en
dierhalven nog niet in staat was, om dat
Ryk te bestieren, had Mobbammed een

van zyne getrouwste vrienden, onder de
Ryks-grooten, Hhamed-Chan genaamd,
tot Voogd over zyn Zoon aangesteld.

Deze verstandige en getrouwe Hove-
ling liet zich de zaaken van den jongen
Prins wel zeer ter herte gaan, dog be¬

speurde, dat veel quaadwilligen onder de
grooten, door allerley streeken van Staat,
ider om het seerst, de Kroon maar zog-
ten na zich te trelcken, en den wettigen
erfgenaam daar van te ontzetten.

Dit was de reden, dat hy, om zynen
zoo dier aanbevolen Prins, en zich zel-

ven, niet langer voor allerley levengge
vaaren, die hen dagelyks dreigden, bloot
te stellen, best keurde, om aan Sjah Ekbay
heimelyk met een brief kennis van deze

vuile aanslagen der grooten, en van ’t ge-
vaar, waar in de Prins dagelyks was,
te geven, verzockende zeer ernstig zyn
spoedige hulp, met belofte van hem
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Hhamed-Abaad, een van de schoonste4. 1579.
Koopsteden des Ryks, te zullen geven.

Ekbar had dit zoo ras niet vernomen Die ’t Ryk

inneemdof hy trok ’er met een magtig Leger n.
toe, nam zeer onverwagt het gansch Ryk
in, en voerde den jongen Prins met zy-
nen Voogd na Agra gevangen.

Hy hield dien jongen Vorst tot zyn Enden
dertigste jaar in verzekering, op welke Prinsge-

vangentyd hy na zekeren Patan, of Radja
houdeen van zyn Vaders getrouwste Grens

vrienden, ontvlugtte, die in korten tyd
wel eenige Steden en Vlekken weer
in kreeg; dog zoo ras de Nabab, Ek-
bar , Veldheer, hem maar by quam,
viclen al die veroverde plaatsen binnen
dat zelve jaar weer af, en hy kreeg den
Prins ook weer gevangen, die, by zyn
komst voor Ekbar-s oogen, voor erger
vreezende, en dien smaad niet willende
afwagten, zich zelven, zoo als hy na 't
fecrect ging, (alzoo hy anders te naauw Die zich

zelvenbewaakt wierd) met een scheermes der
dood.strot af snecd, en dus Sjah Ekbar geruf

bezitter van zyn Ryk liet
Zyn Voorzaaten hadden wel de Stad En zyn

Ryk aanDelli, maar noch geenzins het Ryk van
Ekbardie naam, veroverd. Doch in het jaa
laatA. 1569 nam hy gansch Delli met1ee Die A

weinig moeite in.
1569 hel

Ryk vanBy deze gelegenheit deed hy ook iet
Delligroots, dat hem een eeuwigen naam bi
veroverdde Hindoestanders, en voor al by de

vreemde Kooplieden, die met de Karra
waanen reizen, gegeven heeft.

Hy liet den ganschen weg van Agra
tot Lahor, dat 'er 150 mylen van daan
legt, aan wederzyden met schoone boo-

men laanswyze beplanten, die met 'er
tyd de schoonste lommer en verkoeling
in die zware hitte, en het heerlykste ge
zicht ter wereld gaven, om hare altyd-
duurende groene en frissche kouleur, al-
zoo zy hun blad nu en dan wel wisselen.
maar noit geheel vallen laten. Een werk,
dat zeer wel onderhouden werd, en tot

noch toe zyn naam by alle Reizigers le-
vendig, en in cere houd.

Het jaardaar aan, of A. 1570, wende A. 1570
tast hyhy zyn zegenpralende wapenen na de
Bengalekant van Bengale, kreeg den Vorst van
22n.

zeker deel van dat Land, Sjah Daoedge-
naamd, door list gevangen, en handelde
hem gelyk zynen slave

Hy over-In dit zelve jaar bragt hy zekert
ind dewederspannige Vorstinne, Roepea ge
Vorstin

naamd, ontrent Bengale een kleene land Roepea

ftreek beheerschende, mede onder zyndoor de

macht, om dat zy al de nabuurige Vor-Nabab.
sten geduurig tegen hem aanhitste. Hy
zond den Nabab na haar toe, die haar
een minnelyken brief uit naam van zy-
nen Vorst schreef, by welke by haar
belaste ten Hove te komen, om zich
over eenige zaaken te verantwoorden,

ofD 3
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of dat hy anders genoodzaakt zou zyn,
haar met zyn Leger daar toe te dwin-
gen.

Zy schreef den Nabab zeer scherp

weerom, dat zy noit zulken taal van een

Schoenmaker gehoord, en voorgenomen
had Sjab Ekbar te laten weten, dat het
niet Vorstelyk was, Schoenmakers tot
Gezanten aan oppermagtige Vorstinnen
te zenden. Indien hy dit, by gebrek
van aanzienelyker bedienden aan zyn Hof.

dede, dat zy hem beklaagde over zyn
vervallen staat; doch zoo by het deed,
om haar smaadheit aan te doen, dat zy

dat op zyn tyd zou weten te wreeken.
De Nabab, die over dit trots en ver-

agtelyk schryven ’t meest geraakt, en
zeer misnoegd was, schreef haar weder :
t is waar, dat ik in myn jeugd een Schoen-

makers knegt geweest ben, en ook twee paar
schoenen van myn leven gemaakt heb, waar
van ik het eene al versleten, doch t andre
ter gedachtenis-van myn geringe opkomst be¬
waard, en noch noit aangetrokken, maar nu
voorgenomen heb, om dat aan te trekken,
daar mede te komen bezoeken, en ’t zelve

in uw Land te verslyten, en u te gelyk te
toonen, dat ik vry heter met het zwaard.
als met de els, en spanriem, weet om te
gaan.

En waarlyk hy had dat paar schoenen
noch maar weinig dagen aangehad, of
hy dwong die hoogmoedige Vorstin
zich zelven, en haar Land, aan hem

over te geven, en met de diepste ver-
nedering de behoudenis van haar leven
van hem af te bidden. Hy stond haar
dat eindelyk toe; maar zy wierd door
Sjah Ekbar's last in stukken gehouwen.
Voor hare dood had zy door hare quaad-

aardigheit noch weten te bewerken, dat
zeer veel Vorsten in Bengale, en daar
ontrent, gelykerhand Sjah Ekbar afvie
len, hoewel hy naderhand weer door-

drong, verdryvende veel Patans uit Ben-
gale.

Hy veroverde ontrent dezen tyd ook
het Ryk van Cambaja, als mede vee
plaatsen in’t Ryk van Narsinga (anders
ook wel Bisnagar, of Vidja-Nagaar, ge
naamd) en drong zelf tot aan Goa, en
Calicoet, op de Malabaarsche kust, door

zoodanig, dat, indien zyn Broeder niet
tegen hem opgestaan, en door den op
roer in Cabulcstan, gedwongen had, met

zyn Leger derwaards te keeren, welken
Oorlog noch tot A. 1582 duurde) hy
gansch Malabar veroverd zou hebben.

Eenigen tyd hier na nam hy ook de
Landvoogdy van Candahar, op de gren-
zen van Persien, in. A. 1586 bragt hy
den Koning van Viziapoer, Aadil Sjah,
dat is, den rechtvaardigen Koning thoewel

hy ook de naam van Aadil-Chan, dat is,
de rechtvaardige Hartog, daar de Portu-
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geesen Hidalcan van maken, voerde) tot. 1586.
zulken engte, dat hy genoodzaakt was,

de Stad Goa, die hy den Portugeezen al
tweemaal, gelyk ook Dabul en Chaul af-

genomen had, eindelyk weder aan hen
om dat zy hem ter Zee te sterk waren,
en Ekbar hem te Land te hard viel) over

te geven, en het gansch Eiland, de Lan-
den van Salsette aan Goa's Zuid-zyde,
met 67 Dorpen, het gansch Land van
Bardes met 12 vlekken, en ’t naast daar

aan palend Land van Tisvari, agter Goa,
met 30 Dorpen, ’er by te voegen, dwin-
gende hem dus een schandelyke vrede
met de Portugeezen te maken, dat dien
Vorst zoodanig smertte, dat hy het in
dat zelve jaar bestierf

Dit gaf Sjah Ekbardaarna gelegenheit.
om niet alleen Hassere, en Brampoer
of Bursampoer, de Hoofdstad van Can-

disj, een Stad daar de oude Koningen
van Decan hun Hof hielden, in te ne-
men, maar om den nazaat van Aadil-Sjah

ook geheel Candisj, en een groot deel
van Decan afhandig, en cynsbaar te ma-

ken, gelyk hy dat pas te voren den Ko-
ning van Golconda, Sulthan Mobbam¬
med Abdullab, gedaan heeft, hoewel die,
by Selim of Djehaan Gier’s Regeering
noch vry zwaarder gedrulkt wierd.

In deze iwee Steden van Hassere, en
Brampore, had zeker Prinsniet Mostafa,
maar Moeto Nisiam Siam, genaamd, ’t op-
pergebied gehad, en de eerste plaats dap-
ver verdedigd; dog, gebrek van water

krygende, vlugtte hy stil, maar wierd ge-
vangen, veinzende, dat hy zelf na Ek-
bar, en by hem om raad quam, wat in
zoo een uiterste te doen : Ekbar, die
wist, hoe dapper hy zich gedragen had,

zey : gaat weer heen, en God zal u raad
geven. Hy vertrok dierhalven, en hac
het geluk dat het die nacht veel regende,
maar Ekbar wist egter hem te dwingen,
Brampoere, en zich zelven, op zekerc
voorwaarden over te geven, en zyn rang,
van Koning van Decan, voor een tyd in
die van een Omrah te verwisselen. Hy

viel naderhand, gevlugt zynde, weer af,
en Ekbar zond ’er zyn tweeden Zoon,
Pehari, of Sulthan Moraad, meteen Le-

ger na toe, in een tyd, dat Decan nog
een Ryk op zich zelven was, en eer't

onder de Koning van Viziapoer stond.
Hy sloeg tegen Moeto Nisiam Siam, doch
wierd deerlyk geslagen, en verloor 'er,
een weinig voor A. 1600, ook zelf het
leven.

Sjah Ekbar troostte zich hier over in

dat zelve jaar met de verovering van het
heerlyk Koninkryk Kasjemire, en met

die van de Landvoogdy van Sinda, of
Tatta; maar had weer veel moeite met

eenen Melik Ambar, een Abissyner van
geboorte, doch een Mohhammedaan,

die
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. 1586. die eerst een Edelmans slaaf geweest, en,
na des zelfs dood, de Man van zyn We-
duwe geworden zynde, zig door
stelen en rooven in ’t Gebergte ontrent
Decan zoo groot maakte, dat hy voor
den Koning van Decan, Moeto Nisiam

Siam, veel te magtig, en reeds Vorst
van Doltabaad geworden zynde , die
Koning goed vond hem aan te tasten.
en dat rooven te beletten. Dien oorlog,En mocite
die wel twee jaren te voren begonnenmet Me¬

lik Am- was, duurde al eenigen tyd, zonder dat
bar. hy op dien loozen Vos iet winnen kon.

Hy wierd egter van tyd tot tyd doorden
grooten Mogol, Sjah Ekbar, zoo ge-
queld, dat hy genoodzaakt was dezen
Melik Ambar groote aanbiedingen, met
verzoek van zyn hulp tegen Ekbar, te
soen. Hy, wel ziende waar de Koning

Die nader
op uit was, ging in zyn vorige bedry-

beschre-
ven voort, soeg zyn belofte af, en wierdven word

ondertusschen , door grooten aanhang
zoo magtig, dat hy dien Vorst, hem
weer nieuwe dog grooter aanbiedingen

doende, beloofde met al zyn magt tegen
Sjah Ekbar te zullen helpen, by aldien
Hy zyne Dogter trouwen, en tot zyneHy
Koningin verheffen wilde. De Koningdving

den Ro¬ stond dit , met voorkennis van zynen
ning van Raad, en de Edelen des Ryks, toe, haal-
Decan

de zyn Dogter met groote statie in,
om zyn

troude haar openbaar, en maakte dezenDogter te

trouwen Molik Ambar zynen Veld-Heer; al 't
welke voorviel A. 1598.

Dit huwelyk berouwde den Koning
niet, alzoo hem Melik Ambar groote

diensten tegen den Grooten Mogol deed.
want hy was het, die Mirzab Maraad,

de Zoon van Ekbar, ontrent A. 1600 of

in’t laatst van A. 1599 zoo deerlyk ver-

sloeg; maar aangezien die Vorst meer
Vrouwen, en onder andre een Persische

Dogter ten Gemalin had, welke zeer
jaloers op deze Dogter van Melik Ambar
was, en haar zeer schamper verweet,

dat zy maar een zwarte Kafferin, en maar
een byzit des Konings, daar zy zyn egte
Vrouw, en dat haar Vader maar een roo¬

ver, en een oproermaker was, zoo rees
hier uit zeer groot ongemak. Zy klaag-
de dit met veel bitterheit aan haaren Va-

der, die dit, volgens den wraakzugtigen
aard der zwarten, zeer hoog opnam, en
door zyn magt en list zoo veel wist te be-
werken, dat de Koning A. 161overge-
ven wierd, en hy, onder de naam van
Voogd des jongen Konings, Nisiam Sjah,
die maar pas vyf jaar oud was, Ryksbestier-
ler bleef; doende hy die trotse Persiaan-

sche Gemalin, of Weduwe van den over-
leden Koning, de bitterste smaad en
smerten, zoo lang lyden, tot dat zy uit
mismoedigheit vergif innam, en dus aan

Doch dit zynhaar einde raakte. 2u¬

zaken, die ontrent vyf jaren na Sjah
Ekbar's dood eerst voorvielen.
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Voor de dood des Koning's, Moet 1586.

Nisiam Siam had Sjah Ekbar wat na A
1600, of in ’t begin van A. 1601, zyn
oudste Zoon Selim met een nieuw leger
gezonden , om wraak over zyn Zoon
Moraad’s dood te nemen; maar Melik
Ambar gaf hem zoo veel te doen, dat hy
by zyn Vader’s leven niets op hem, nog
op dat Ryk, winnen kon.

Ekbar was een Vorst, by zyn Onder- Ekbar :

zaten zeer bemind, niet alleen om zyn deugden
by zyngroote en menigvuldige overwinningen;
onbe¬maar ook om dat hy het volk dagelyks
quaam¬tweemaal gehoor gaf, en zich zoo naauwheit.

aan alles, wat er omging, liet gelegen
leggen, dat 'er niets van belang geschied-
de, ’t geen hy niet wist, ’t geen te meer

verwondering verdiende, om dat hy le-
sen noch schryven kon.

Hy was van zyn volk ook zeer bemind Zyn iever

voor zynom dat hy een yverig Mohhammedaan
na den aard van de Godsdienst van zyn

dienst.
Land, en in ’t waarnemen van zyn vyf
bedestonden zeer stipt was : want tus-
schen de Mogolders (die even als de Tur-
ken de uitlegging van den Coraan, zoo
als die van Aboehakier, Omar, en Oets-

man, ’er op gemaakt is, volgen, en daar-
om Sunnis genaamd werden) en tusschen

de Persiaanen (die de uitlegging van Alf
volgen, en daarom Sjais genaamd wer-
den) is in het stuk der Mohhammedaan-

sche Godsdienst een groot onderscheid,
en dierhalven ook een doodelyke haat;
in zoo verre, dat zy malkanderen voor
ketters gewoon zyn uit te schelden, en
te vervloeken.

Wanneer hy zag, dat hy geen erfge-
namen in ’t eerst van al zyn wyven kreeg,
ging hy uit een iever tot zyn Godsdienst,
te voet van Agra na Asmere, alwaar 't
Graf van eenen Sjeich, of een zeer eer-

waardig en heilig Man, Hhadji Mor-
dee was. Dit graf wierd by alle Mogol¬
ders als heilig geëerd, en men stelde
vast, dat hy, die 'er te voet na toeging.
en dezen heilig ernstig ergens om bad,
zyn bede zekerlyk verkrygen zou. Dus
was ook de voorname reden, waarom
Ekbar in bedevaart daar na toe ging, om
hem te bidden, dat hy hem dog een erf-
genaam des Ryks geven wilde.

Als hy nu niet lang daar na een Zoon
bekomen had, liet hy op dien weg een
menigte van schoone Zuilen of Mylpaa-
len , ieder een myl van malkandren, op-
richten, en voor de Pelgrims, derwaards

gaande, niet alleen verscheide schoone

Karavaanfarai’s, of pubiyke Herbergen,
stigten; maar ook by Agra, of wel 12
mylen ’er af, een Stad, Fetipoer, dat
is, ’t vervuld verlangen, of de vervulde
begeerte, met een heerlyk Paleis van de

zelve naam bouwen, gelyk dat bevorens
al vertoond is.

Hoe
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Hoe hy zyn Hof nu te Agra hield1586

hebben wy reeds aangehaald ; doch in
later tyd

Na de verovering van Lahor is AgraVerplaat
niet meer dan Delli, de Hofstad geblezing van

het Ho ven; maar zyn opvolgers hebben nader
by beur¬ hand in de Zomer te Lahor, inde win
ten. ter te Agra, en dan wel eens te Delli

dan ook wel eens in Kasjemire, om de

aangenaamheit en koelheit van die Land¬

streek, daar men ook allerley Holland
sche vruchten heeft, hun Hofgehouden
gelyk eerst Djehaan Gier, (en daar ni
Sjab Djehaan, Selim's ZLoon, A. 1638
met zyn gansch Hof van Agra na Lahoi
vertrok

Daar ’t Ryk der groote Mogols te
tyde van Sjab Baboer maar in de ryker
van Garnehem of Cabul, en Delli, be
stond, waar by Homajom de Landen va
eenige Berg-Koningjens, door hulp van
den Persiaan, gevoegd had, hat
Sjah Ekbar, na de verovering van zulk
een menigte van Ryken, de macht de
Mogols zoo hoog opgeveizeld, en zoe

ontzachelyk voor al zyn nabuuren ge
maakt, dat het van een kleen Konink-
ryk, noch zelf in Homajoms tyd, een var
de grootste Keizerryken van Asia gewor
Aes vwas

Hy verdeelde het zelve voor zyn doocWat Ry
in deze 38 Provintien, of Landvoogdyenken Ek-

bar naliet Candahar, Cabul, Multan, Hajachan
of Balochi, Buckar, Sinda of Tatta
Soret, Jesselmere, Attoc, of Attach,
Pengab, Kasjemire, Bankisj, Jengapoer
Jenba, Delli, Bando, Malwa, Chitor

Guzeratte Chandis, of Candisj, Berar
Narvar Gualeor, Lahor, Agra, Sam
bel, of Sambat, Bakoer, Nagracoet

ba, Kakares, Goer, Pitan; Kandua
na, Pattana, Jewal, of Jesuet, Mewat
Udessa, Bengala; van al de welke al
peerlen, die hy aan zyn Kroon hegte,
Candahar, een groot deel van Cabul,
(aangezien Homajom maar een gering dee
van ’t zelve bezeten had) Kasjemire, Gu
zeratte, Tatta, Candisj, Berar Bengala
Agra, en meer andre Ryken, by uitstel
geweest zyn; by al het welke hy noch
zogt te voegen, ’t geen hem van’t Ke
ninkryk Decan ontbrak, dat hem doo

Melik Ambar echter volkomen bele
wierd

Hoewel men veel moeite heeft met de
verwerde Landbeschryving der ouder
na te gaan, ’t geen uit de geduurige ver
grooting en verkleening der Landvoog
dyen ontstond, is men daar ontrent
echter in 't Oosten hier van bevryd, al
zoo daar alles standvastig, en vast blyft
zynde de landen, zeden, kleederen, enz.
nu daar zoo, gelyk van ouds. Weshal-
ven men op de verdeeling der Landvoog

dyen, zoo als die by Ekbar, en zyne
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voor-of nazaaten gemaakt zyn, zeer A. 1586.
gerust staat maken kan, dat alles (uitge
nomen de Godsdienst) daar even zooda
nig, als over een groote recks jaaren,
tot nog toe is

Hy heeft drie Zoonen gehad, Sulthan 77n

Selim, Sulthan Pehari, of Moraad, Mir-Looncn
zab Daniaal, en twee Dogters, welkers

naamen men nietuitgedrukt vind in ee

nige schriften.

De oudste, dien hy zich inbeelde, or
zyn bede, van den voornoemden Sjeich
Hbadji Mondée bekomen te hebben, had hi

daarom na hem ook Sjeich, dat is, de oude.

of eerwaardige, genaamd; dog veranderde
(volgens der Mooren gewoonte, die ha
re Kinderen op hun twaalfde jaar een an-

deren naam geven) zyn naam op zyn 1.
a 15 jaar in die van Selim, dat is, den
vreenzamen

De tweede Zoon bleef A. 1599 in de

lag tegen Melik Ambar, hoewel sommi
gen ongegrond hem de verovering van
Decan toeschryven; en de derde stierf

ook niet lang daar na, zoo men wil,
door zyn Broeder Selim vergeven zynde
om dat hy merkte, dat zyn Vader mee

liefde voorden zelven had, dan voor hem ,

waar toe hy hem groote reden gegeven
had.

Andre egter meenen, dat Moraad, er
Daniaal, door overtollige wellusten te
Brampoer stierver

Zyn Vader had hem wel Seliim, den Opstan

vreedzamen genoemd, maar hy heeft het van zyt
Zoon Setegendeel aan zynen ouden Vader be
lim tegenoond. Want A. 1602 ftond hy teger
sem A

den zelven op, die hem met een Lege 6OL

gezonden had, om eenige Berg-Konin
gen, de Radjas Rana en Mardoit, on

brengender zyn heerschappy te
deed himaar in plaats van dit .

zyn Vader hier mede den Oorlog aan-
Hy had’t geen al vry lang duurde.

zich te Skender-Abad vast gemaakt, lie
zich daar Koning van Hindoestan, hoe-
wel hy zyn Vader den naam van Keize
van de wereld gaf, noemen; maar Ek-
bar liet hem daar niet lang rust, quan
nem belegeren, sloeg hem in de vlugt,
aagde hem na ’t gebergte, en dwong

hem vergiffenis te verzoeken, die, ge-
lyk hy een grootmoedig Vorst, ook een
genadig Prins was, en te meer, alzoo h
nu geen andren Zoon had, den welken
hy ’t Ryk overgeven kon. Hem al
les vergaf, en hem weder in genad

aannam

Niet lang hier na had hy twee pillen
bereid, de eene zeer sterk met 't vergi
van zekere Indiaansche roode Spinnekop-

pen gemengd, om ’er een van zyn Ho-
velingen, op welken hy zeer vertoornd
was, mede te vergeven, en de andere

om die zelf op een en de zelve tyd in te
ne-
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. r6os nemen, en dien Prins dus niet de minste Zoon Selim zyn Tulbant op ’t hoofd te
agterdogt van quaad te geven. zetten, hem hiet zwaard van zyn Vader

Hy nam juist de verkecrde zelfsen leefde, Homajom, en daar by ’t Ryk over te ge-
Zyn zeld-alzoo ’t vergif zeer schielyk werkte, pas ven. Wy vertoonen hem hier afge-
22me
doodA. zoolang, dat hy nog even tyd had, om zyn becld onder No. 9.
1605.
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9 Groote Mogol.SAI EKBAE

Hy stierf den 27sten October A. 1605, egter, dat het onderhoud alleen van zyn
na een bestier van 53, en in den ouder- Olifanten meer, dan de helft der onkos¬
dom van 63 jaaren. ten van 't Hof van Persien bedraagd.

Schoon men in zyn Hof maaruit Por- Hoe grooten schat van geld, en aller-Tttte Zyn nage¬
celyn at, dat men in ’t Hof van Persien ley kostelykheden, hy naliet, kan menonkosten

van zyn schat.niet dan uit goude vaten deed, gist men uit deze lyst zien.
Hof.

Aan eenige stukken goud, sommige honderd, eenige vyftig,
andere maar vyf en twintig Tola’s, (a ider honderd Tola)
elf honderd Massa’s, en ider Massa veertien Ropyen, en
ider Ropia eene gulden vier stuivers doende, te samen ge-
rekend 279610Ropia’s

Aan gemeene Ropyen, met de naam van Ekbar ’er op- 17661617
Aan Peysen, gaande 30 in een Ropy. 766666
Aan Diamanten, Robynen, Peerlen, Saffieren, enz. 60520521
Aan gemaakt goud, als, Beelden van Olifanten, Kemels,

Paarden, en andre Konst-stukken. 19006785
Aan goude huisraad, van Schotels, Vaten, Drinkschalen,

Flessen, Koppen, Lampetten, enz. 117337903
Aan kopere vaten, huisraad, enz. 51225
Aan Porcelyn, enz. - 2507747
Aan goude Lakenen van allerley soorten, mitsgaders kostelyke

zyde, en kattoene stoffen, uit Turkyen, Europa, en Indien. 15509979
IV. DEEL. AanEe

A. 1605.
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Ropia's 5O3252 A. 1605.Aan wolle Lakenen. Uit Europa, Persien, en Tartaryen.

Aan Tenten, Tapyten, en ’t geen verder tot cieraad van een
9925545huis, of op de reize, van nooden is.

Aan 24000 Boeken van treffelyke Mannen, en in kostelyke
6463731

omslagen, of banden gebonden.
8575971Aan geschut, en ammunitie van Oorlog als kogels, en kruit.

Aan Schilden, Zwaarden, Boogen, Pylen, Pieken, en al-
7555525lerley handgeweer.

Aan Zadels, goude en zilvere Toomen, en verder Paarden-
2525648

tuig tot cieraad.

Aan Paarden-kleeden met goud en zilver geborduurd, als
5009670ook allerley Sjagels.

te samen Ropyen 348226386
386 Ropyen; alDat is 34 Coeroer, 82 Lek, 26 duizend,

’t welk, tot Hollands geld gebragt, bedraagd een somma van ƒ41787166300
Of vier honderd zeventien Millioen, agt honderd, eenen ze¬

ventig duizend zes honderd drie en zestig gulden.

de jaarlyksche inkomsten ver over de tweeDit was de nalatenschap van dezen
honderd Millioenen bedroegen, behal-Vorst in het byzonder, zonder dat hier
ven, dat al de schatten der grooten, vol-by de schatten van ’t Ryk gerekend wer-

gens de gewoonte der meeste Oosterscheden, daar zy niet, dan in tyden van nood,
Vorsten, al mede aan den Vorst komen,aankomen, en die ook geheim blyven;
die ’er aan de erfgenamen niet meer vanmaar die men egter afmeten kan dat
geeft, dan hem behaagd.groot moeten zyn, aangezien by hy zyn

overlyden het Ryk in dien staat liet, dat

VYFDE HOOPTSTUK.

Selim de Xde groote Mogol A. 1605. Die den Oorlog vervolgd tegen de Koningen van
Visiapoer Golconda, en Decan. Schatting, die de Koningen van Visiapoer en Golconda
aan hem betaalen A. 1620, zyn Zoon Chosroe staat tegen hem op A. 1606. Dog werd
gevangen. Selim 's Zoonen. Hy verovert het geheel Ryk van Labor Zyn gebreken.
Aardige proeve van P- d’Acosta. Zeldzaam geval met een Aap. Eerste handel der
Nederlandsche Maatschappy onder Selim A 1616 door Pieter van den Brouke begonnen. Van
den Brouke ’s tweede togt na Suratte A. 1620. Zyn rampA. 1617. Wierd toen eerst
bestierder van den handel in Arabien, Persien, en Hindoestan. Komt in Suratte. Zyn
handelingen aldaar. Werd A. 1626 weer op nieuw aangenomen. De gevallen van Noer
Mahal, Selim ’s opperste Gemalin. Haar afbeelding, en geslacht. Haar naam. En
gevallig huwelyk met Keizer Selim. Haar groot bewind aan dit Hof. En hare ver-
geefsche aanleg tot een huuwelyk tusschen Chosroe, en hare Dogter. Het geen oorzaak
is, dat zy hem vervolgd. Nieuwe aanslagen tot een anderhuwelyk, dat haar Dogter met
Sjahariâr gelukt. Haar zeldzaam verzoek aan de Vorst. Zy doed goude en zilvere Zo-
diacs-penningen munten. De Prins Chosroe, door den Prins Choram vermoord. Die

tegen zyn Vader opstaat. Die hem slaat, en op de vlugt dryft. Vergeefs woelen van
Noer Mahal voor baren Schoonzoon by Selim’sdood A. 1626. De Prins Choram,
of Sjah Dijhaan XIde groote Mogol A. 1626. Die beschreven werd. Zyne Kinderen.
Zyn Gemalin afgebeeld. Leger van Amazonenonder Sjah Dijhaans bestier. Zyn nieu-
we Hofstad Delli. Zyn prachtige Hofhouding. En kleeding.

N Sjab Ekbar’s plaatsquam A. 1605, En dit is de reden, dat hy in de lyst der
den 4 November, als tiende groote Nazaaten van Tamerlaan in ’s Ryks Ze-

Mogol, zyn zoon Sjah Selim. Nazy- gel, Diihaan Gir Sjah, en niet Selim,
ne verheffing tot de Kroon liet hy genaamd werd.

Hy vervolgde den Oorlog tegen Me¬zich Noereddien Mobbammed Dii- Die denhaan Gier, dat is, het licht des Mohbam¬ lik Ambar, Veldoverste van den jongen Oorlog
Koning van Decan, Nisiam Sjah, als me-vervolgdemedaanschen geloofs, overwinnaar der we-
de tegen de Koning van Golconda, die tegen dereld noemen, en in zyn Zegel liet hy zet-
6000 Ruiters by ’t Leger van dien Veld- Koningenten, Ibn ul Mozafar Noereddien Diihaan van Visia-
heer voegde, ook tegen dien van Visia-poer, Gol¬Gir Padsjab Gazi, dat is, de zoon van de
poer, die ’er 10000 toe gaf, en tegen conda, enzegenryke, het licht des geloofs, den over-
dien van Ballagate, die hem noch met Decan.winnaar des werelds, de strydbare Koning.

12000
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A.1605 12000 Ruiters, zonder ’t Voetvolk van
alle deze Princen ’er by te rekenen, ver-
sterkte , met welk Leger van 8oooc
Ruiters, en vry meer Voetknechten.
deze looze Melik Ambar, uit naam
van al deze Vorsten, als Veldheer
van het gemeen Leger, de troepen van
Sjal Selim, voornamelyk by ’t geberg-
te de Gatos , daar zy voor den inval

der Mogolders het swakste waren, al ee-
nige jaaren aan een waarnam, en hem
zoo veel te doen gaf, dat hy al zoo wei-

nig op hem winnen kon, als zyn Vader
En niettegenstaande al deze Vorsten ge
stadig met Sclim oorloogaen, was het meer
een waarnemen , dan beoorlogen van
malkanderen, alzoo ’t tot geen openbare
uitberstingen quam. Ook moesten de
Koningen van Visiapoer en Golconda
jaarlyks vry sware schattingen aan he
betalen , om ’t zoo noch al dragende te
houden

Ibrabim Adilsjab, Koning van Visia-
Schatting

poer moest, behalven ’t betalen van een
die de so

schatting van twee honderd duizend Pagoningen

vaVisi den,ofagt tonnen gouds, meest in heerlyk-
pern presenten bestaande, zynen Schatting-
Golcond

eisscher A. 1620, schoon maar een Sol-
2n hern

daat, ja een Slave zynde, ootmoedig
A. 162 te gemoet gaan, hem in zegenpraal na

zyn Hof geleiden, met smerte daar aan
zien, dat de zelve op zyn Throon, als
was hy de Vorst van ’t Ryk, zitten
ging, terwyl hy zelf by hem moest bly-
ven staan, om voor Selim's brief op een
tapyt leggende , zich zeer nedrig drie
maal ter aarde te buigen, en die dan
eerst op te nemen.

Een vernedering, die dezen Vorst het
volgende jaar van droefheit over de smaad,
die hy lyden moest, en egter niet afwee-

ren kon, deed sterven. Voor zyn dood
deed hy zyn oudsten Zoon ombrengen,om
dat hy hem rade die schatting niet meer
aan de Mogol, maar aan hem te geven,
met beloften van de Mogol daar mede te
zullen beoorlogen en afweren, alzoo hy
wel 100000 Man te veld brengen kon
doch Ibrabim was te kleenhertig, en
schrikte voor Selim

De Koning van Golconda te dier tyd
was in noch erger staat. Hy was Sul
thaan Mobbammed Abdullah genaamd, en
moest jaarlyks aan Selim 40ooo0 Pago
den, of 16 tonnen goudsbetalen. Ool
moest hy ’s Keizers Brief, en zyn Ge
zant, wel twee uuren verre inhalen, en

zyn brief niet eer opnemen, voor dat hy
zich voor den zelven ook driemaal met

alle eerbicdigheit gebogen, en zich na
’t Kibla of 't Oord, daar die Vorst zyn
Hof hield, zeer nedrig gewend had.

Niet lang, na dat hy op den Throon
van zyn Vader Ekbar gestegen was, volg-
de hem de wrake Gods, over ’t gene
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hy als een wederspannige tegen den zel¬ 1606.

Wanven gedaan had, op de hielen : 1yn 1900
Chosroezyn oudste Zoon, Mirzab Chosroe, ston
staat tegenA. 1606 tegen hem op, voorgevende
hem op

dat ’t Ryk hem toequam, aangezien zyr
KI606.

Grootvader, Sjah Edbar hem, ten tyde
dat Selim tegen zyn Vader noch rebel-
leerde, tot zyn erfgenaam by uiterste
wil verklaard had. Hy, over de stout Dog werd

gevangen.heit van dezen Prins zeer misnoegd
dreef hem niet alleen by Fetipoer op de
vlugt, maar kreeg ook hem , en zyn
meeste oversten, gevangen, welke laatste

levendig in versch-asgetrok kenehy

beesten-huiden naajen, op den weg,
dien zyn Zoon voorby moest, werpen,
en daar in verrotten liet, hem nog scham-
per toeduwende, dat dit die voorzigtige
oversten waren, aan welke hy zyn heir
tegen zyn Vader vertrouwd had, daar
hem, als den oudsten , dog de Kroon
niet ontgaan kon, en hy zich tot zulken
uitsporigheit dierhalven niet had moeten
laten vervoeren. Hy hield hem eenige
aaren gevangen, waar in ’s Keizers op-
perste Gemalin, Noer Mahal, gelyk wi
aanstonds nader zien zullen, niet weinig
haar rolle speelde, op hope van hem tot
zeker huuwelyk na haaren zin te zullen

bewegen, met belofte van hem dan zyn
vryheit te bezorgen

SclimsHy had vier Zoonen , de Mirzab
Loonen.Chosroe, Perwis, Choram,en Sjaharièr.

die hy tot Landvoogden over de voor-
naamste Provintien van zyn Ryk aange
steld had, als Perwis van Bengale
Choram van Decan, en den oudsten van
Guzeratte; zoo hy ’t zich niet onweer-
dig gemaakt had.

Hy vero-Zyn Grootvader Homajom had Lahoi
verd’t ge-wel van een Dorp tot een Stad gemaakt
heel Rykmaar Selim maakte zig ook meester van
van La-

dat gansch Ryk ; ’t geen Ekbar maarten hor.
deele veroverd had, en liet na dien tyd
de Stad Lahor, Hoofdstad der Provin-

tie Pengab (zoo genaamd om dat dit
Landschap van vyf Rievieren bevogtige
werd) zeer vergrooten

Ook bouwde hy te Lahor geen kol-
telyk, maar een zeer gemakkelyk Paleis, 't
geen hy ook in Casjemire deed, daar hy
in de Zomer altyd met Noer Mahal was
die daar haar vermaak in vyvers, en vif-

schen nam. Men ziet daar nog veel vif-
schen met goude ringen aan den bek,
die zy ’er zelf aangedaan heeft.

A. 1614 veroverde hy ook het overige
der Landen van des vermogenden Raja
Rana’s nazaaten, die zyn voorzaaten niet
hadden konnen t’onderbrengen.

Hoe groote hoedanigheden deze Vorst
Zyn

in dit opzigt bezat, had hy egter aan de gebreken.
andre zyde weer groote gebreken.

Hy was tot den drank zeer overgege-
ven, en zyn grootste vermaak was, met

Ee 2 zyn
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zyn Hovelingen, of deze en gene Eu-
ropeers, die hy vryen toegang tot zich
om die reden alleen gaf, nachten over te

drinken. Hy ontzag zich zelfs niet,
dat met de geringste lieden, en ook we
in kroegen te Agra, te doen, en zulke
medezuipeis tot de eerste ampten tever
heffen.

Zyn Godsdienst verbood hem dit wel,
en de Imaams spraken hem nu en dan

daar over wel aan , en voor al als hy
dit in de vasten dede; maar hy, die te
gelyk een zeer slecht Mohhammedaar
was, en geen werk ter wereld van zyn
Godsdienst maakte, dreigde hen aan-
stonds voor de twee Leeuwen (die hy ge-
ketend onder zyne vensters hield) te zul

len doen werpen, en verscheuren
De eenige, die hem in dit stuk be¬

teugelen kon, was Noer Mahal, van

welke wy hier na breeder zullen spre-
ken.

Hy was zelf zoo quaadaardig, dat hy,
om zyn Priesters noch meer te plagen
veinsde, wel genegenheit tot het Chri
stendom te hebben, waarom hy ook ze-
kere Jesuiten nu en dan wel in zyne te-
genwoordigheit met de zelve disputeeren
liet, en in zyn vuist lachte, als zy
door hen pal gezet wierden, hoewel hy
van beide de Godsdiensten evenveel hield.
want dat hy uiterlyk scheen meest tot den
Christelyken over te hellen, was alleen.
om dat die Godsdienst hem vryheit gaf
van alle vasten, en om te eeten en te
drinken wat, wanneer, en zoo lang 't
hem luste

Op zekeren dag, dat Pater d'Acoste
met eenige Imams weer disputeeren zou.
liep het geschil tusschen hen zoo hoog
dat de Pater tegen een der Moorsche
Priesters zeide : Neemd gy uwen Coraan,
en ik zal mynen Bybel nemen, en laate wy
ieder met zyn Boek, eens in een grootvuur.
gaan, en ik verzeker u, dat ik met myn
Boek er onverzengd weer uit komen zal.
en dat gy met de Coraan verbranden
zult. En dit zal de proeve op myn dispuit
zyn.

De Priester, die deze proeve wat teRardig.
proef van heet vond, dorst dat niet wagen, ’t geen
P d’Acos den Jesuiet die 'er al zoo weinig lust, en
ca gedagten toe had, als hy, wel eens zoo

hard deed schreeuwen, en den lafhartigen
Imâm met zynen Coraan uitjouwen

en bespotten, over al het welke Djehaan
Gier hertelyk lachte, verheffende Pater

d'Acosta ten hemel, om dat hy dien Imam
zoo in ’t naauw gebragt had.

Hoe weinig zugt hy, zoo wel voordenZeldzaam
eenen, als den andren Godsdienst, had,geval met

een Aap. alzoo by geen andre Goden , dan Bac-
chus en Venus, eerde, stond hy nogtans
over zeker geval, dat hy van een Aap

zag, zeer verzet.

DERNS
Een Quukzilver, die hem allerley . 1614

konsten doen liet, toonde niet alleen
dat hy verscheidene dingen, die men zeer

heimelyk verborg, aanstonds wist te vin-
den, maar gafook voor, dat hy, zoo men
Molihammeds en Christus naam op twce
byzondre briefkens schreef, die van
hristus ’er aanstonds uit kiezen zou

Dichaan Gier, om hier van verzekerd
te zyn, schreef zelf de naamen van
twaalf der voornaamste Wetgevers, en
ook van die twee, op eenige briefkens

en mengde die onder malkanderen in een
benneken, waar op de Quakzalver aan
den Aapbelastte, den naam van Christus
er uit te nemen, en by den Keizer te

brengen , ’t geen hy aanstonds deed,
waar over de Keizer zeer verbaast stond.

Djehaan Gier, met die eene proeve nog
niet voldaan , schreef alle die naamen
nog eens ; maar op een andre wyze, en
wierp die zelf weer in ’t benneken, waar
op den Aap, na weer zyn last van den

Juakzalver ontsangen te hebben, ten
tweedemaal den regten by den Keizer
bragt, waar over hy nog mecr verzet
stond.

Daar na wierp hy maar elf naamen
zeer behendig in dat benneken, gevende
die van Christus stillekens aan een Hove-

ling, daar ontrent staande

Men belastte den Aap, den naam van
Christus weer by Diehaan Gier te bren-
gen. Hy ging daar op henen, en zogt
en doorzogt ze al te maal, maardien naam

daar niet vindende, vloog hy met een
verwoede sprong na den Hoveling, die
ze had, en rukte hem die met zulken ge-
weld uit de hand, dat hy bly was van den

Aap ontslagen te zyn.
Dit wierp Djehaan Gier geheel en al

over staag, en deed hem in de tegenwoor¬
digheit van alle zyne Imams zeggen, dat
dit een klaar en onwedersprekelyk bewys
voor den Christelyken Godsdienst was,
vant, zeide hy : Weet deze Aap, dat
maar een beest is, Christus hoven Mobham¬
med te eeren, zoo moet ik, die een Mensch
ben, noch veel meer Christus voor den waren

Wetgever houden, en Mobbammed voor-
taan ververpen.

Wat zouden die arme Priesters doen

zy moesten hem voortaan in alles, wat hy
maar wilde, involgen, en openbaar uit
zeggen, dat hy nog aan de Vasten, nog
aan ’t verbod van den wyn zoo niet, als
wel andere, verbonden was, maar vol-

komene vryheit had.
Onder dezen Vorst is ook de eerste Eerste

handel derhandel der Nederlandsche Oost-Indische
Neder.Maatschappy begonnen.
landscheDe eerste Gronvester daar van was
Maat-

de Heer Pieter van den Brouke, van Ant schappy,
onder Se-werpen, Opper-Koopman, in diensi

dier Maatschappy, die ook den handel lim
1616.d00¬

tot
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GROOTE
. 1616. tot Mocha, in ’t Roode Meir, en in

Persien, eerst opgerigt heeft.Pieter

van den A. 1616 het Arabisch Comptoir te
Brouke. Chihiri in Juli geligt hebbende, liep hy

na Suratte, de Hoofdstad van het Ryk
Guscratte, daar hy den 2 Augusti met 't

Schip Nassau ten ankerquam. De Land-
voogd dier Stad ontfing hem zeer min-
nelyk, en deed hem een geschenk van
de beste vrugten en ververschingen die
’er te vinden waren, waar van hy hem
een gansche boot vol toezond.

Den ; dito ging hy zelf aan land om
hem te bedanken, en de reden van zyn

komst bekend te maken, namelyk om
daar Koophandel te dryven. De Land-
voogd bood hem die vry aan, maar als
hy om een wooning, of logie, verzogt,
om, even als de Engelsche, er ook een
Comptoir op te rigten, zeide hy, niet
vermogens te zyn dit , buiten kennis von zyn
Vorst, Sjah Selim, die zich te Agra wei
twce maanden reizens van daar, onthieli

toe te staan. Hier na was niet wel te wag-
ten, alzoo 't Moesson of Saisoen des Jaars.

versoopen was; behalven dat de Engel-
sche met giften en gaven hun best deden.
om hem van daar te doen vertrekken.

dusDe Heer van den Brouke, dit spel

aanziende, vraagde den Landvoogd, tot
wat einde hy hem dan ontboden had.
alzoo hy wel denken kon, dat het de
pyn niet waard was, daar voor een en-

kele reis aan te gieren. Ook zey hy
hem , om te toonen, dat hy zig weinig
aan hem, en zynen handel voordien tyd,

gelegen liet, dat hy dan aanstonds ver-
trekken, en zig na een plaats begeven
zou, daar hem zoo een billyk verzoek
niet zou geweigerd werden, gelyk
hy zig ook daar op na boord be-
gaf. Dit gaf zoo grooten beweging on-
der de Guzeratse Kooplieden, bekom-
merd voor hun Schip, dat zy uit Mocha
verwagteden , dat zy den Landvooge
geen rust lieten , voor dat hy van den
Brouke weer aan Land ontboden, en ten
minsten voordien tyd, tot nader ordre des

Keizers, toegestaan had , zig van een
plaats, zoo wel als de Engelschen, te
verzien. Hy huurde daar op een Huis,

waar in hy een Opper-Koopman, Pieter
Gillissen, drie andre Persoonen, en ’t
overige van zyn Koopmanschapliet. Hy
beval de zelve zeer dier aan den Land-

voogd, die hem by handtasting beloofde
zorg voor de zelve te dragen, hem ne
gen Guzeratse kleeden (tot verwondering
der Engelschen, en der Inwoonders

schonk, en daar op zeer vriendelyk zyn
afscheid gaf, onder belofte, dat hy ter
eersten zou weer komen.

By zyn komst voor Bantam, daar hy
den 18 November A. 1616 aanquam.

vond hy den Opper-Landvoogd van In-
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dien, den Heer Gerard Reynst, overle A. 1617.
den; maar wierd daar op den 7 Januaritogtna
A. 1617 door den Prcsident, de Heer Suratte
Jan Pieterssen Coen, als Commandeurop. 1617.
de Schepen Middelburg, en 't Jagt de
Duif, voorgesteld, om over de Eilanden
Mauritius, en Madagascar, mitsgaders
over ’t Roode Meir, na Suratte te zei-

len, en , daar het te pas quam, de Por-
tugezen alle afbreuk te doen.

De Bevel-Brief, die hy in geschrift
krceg, luide aldus:

Jan Pieterssen Coen, Raad van Indien,
algemeen Bestierder over den handel, en
Voorzitter tot Bantam; allen den genen, die
dezen zullen zien, ofte hooren lezen, wel-
varen. Doen te weten, alzoo wy goedge¬
vonden hebben de Schepen Middelburg en de
Duive na Madagascar en Suratte te zenden.
en noodigagten, dat over de voorsz. schepe-
een bequaam Man van aanzien werde ge¬
steld, die ’t bevel bevolen zy, ZOO 1S
T, det wy raadzaam bevonden hebben,

den Ed. Pieter van den Brouke, Opper-
Koopman, tot Voorzitter en Bevelhebber,
over, de voorschreeve schepen te stellen
en commitieeren, gelyk wy hem stellen
en cmmitteeren mits d- zon, met last om
over de Koopluiden, Schippers, Bevelheb-

bers gemeene Bootsgezellen, en alle andere,
op de voorsz. schepen varende, of die 'er na-
maals op zouden mogen komen, te comman¬

deren, en in goede ordre te onderhouden, en
te doen onderhouden. Ordonnecren en beve¬

len derhalven alle Opper-Kooplieden , Schip-
pers Bevelhebbers gemeene Bootsgezellen
en alle andre, op de voorsz. schepen varende,
en die ’er namaals op zouden mogen komen,
den voornoemden E. Pieter van den Brou-
ke voor hunnen Voorzitter en Bevelhebber te
erkennen , te eerbieden, en gehoorzamen.
Gegeven in 't schip West-Vriesland, leggen¬
de voor Bantam, den 5 Martii 1617. enz

Was onderteekend,

J. P. COEN,

Ter ordonnantie van den Heer Voorzitter,

Thys Cornelisz. Vleyshouwer, als
Geheymschryver.

Hier mede vertrok van den Brouke den
8 Maart met die Schepen na Mauritius,
daar hy met de zelve den 19 April ten
anker quam, nam ’er eenig Ebbenhout
in, en ’t overgeblevene van de Schepen.
met den Opper-Landvoogd van Indien.
de Heer Pieter Both, daar verongelukt
en vertrok den 23 May na Madagascar
daar hy den 4 Juni wel voor quam, dog
kon ’er om den harden stroom niet aan-
komen. Dierhalven liep hy den 20 na
’t Roode Meir, daar hy in de mond van

Ee 3
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Tyn
rampon

trent Da¬

man.

VE EL.222
't zelve ter Reede quam, bevindend-
dat 't Schip zeer lck was, waar mede hy
na Suratte liep, dog, ontrent den Berg
van Daman gekomen, moest het op de

19val zetten, alwaar zy 't zelve den
opJuni 5 mylen van Daman, en

de grenzen van ’t Ryk des Mogols
versooren. Daags daar aan verstond hy,
dat ’t Jagt de Duivc, van hen afgedwaald,
mede niet verder als een myl van daar
gebleven, maardat 't volk ook behouden
waS.

Hy maakte daar, zoo goed en quaad als

hy kon een Baricade, ten Brouke genaamd.
van waterleggers vol Nagelen, en Spe-
ceryen, om de goederen der Maatschap¬
py te behouden, en op Suatte te konnen
brengen; al 't welke in staat van verde-
diging gebragt zynde, trok hy met een
vliegend vaandel, en ’t volk na Gandivi.
een naby gelegen Dorp, daar hy 't volk
in een huis bestelde, en ging zelf na Su-
ratte, daar hy den handel vaststelde, en aan

den Opper-Koopman Pieter Gillis- last
iet, om alles na vermogen te herstellen.

Den 30 September zogt hy van de En-
gelschen, die daar met 7 Schepen qua-
men, een genomen Portugeesch Scheep-
je te koopen, om ter Zee daar van daan te
raken, maar vermits hy van hen voor

geld nog woorden kon geholpen wer-
den, ging hy met 103 Nederlanders,
en 29 Inlanders, door de Ryken van De-
can, en Golconda (om de minste kolten
dwans door ’t Land en over ’t Gebergte
te voet na Mazulipatam, daar hy, na veei
sukkelen, en menigvuldige gevaren, den

24 December A. 1617 eerst aanquam;
zwervende nog eenigen tyd op de Kuft
van Choromandel, Atsjien, enz. tot dat hy
eindelyk den 7 November A. 1618 voor
akatra quam , daar hy den Heer Jan

Pieterssen Coen, als Opper-Landvoogd
van Indien, dog ook alles met de In-
landers van Jakatra en Bantam in bewe-
ging en in Oorlog vond.

Van den Brouke wierd met het Schip deZyn derde
togt A. Eendragt den 11 December wel weer na
16u0 Suratte gezonden; dog was genoodzaakt.

maar by den hoek van Java gekomen
zynde, weer na Jakatra te keeren, zoo
hy, even als die van ’t Schip de zwarte
Leeuw, van Patani komende, niet in

handen der Engelschen, en van hunnen
Zeevoogd Daal wilde vallen.

Hy raakte daar egter, na zyn te rug-
komst, in geen minder zwarigheit, ge-
lyk wy, daar wy van Batavia’s eerste
opkomst en grondvesting spreken, ge-

Werd eer- toont hebben.
steBestier- A. 1620 zond de Opper-Landvoogd
der van

Coen hem met het Schip ’t Wapen van
den han-
del in Ara-Zeeland weer na Suratte, maar stelde
bien, Per-hem toen te gelyk aan als eersten Be-
sien, enstierder over den handel van Arabien,
Hindoe¬

stan.

NS DER
Persien  t geen naderhand A. 1630.
drie byroudere handelplaitzen, ider on-
der byzondere Opperhoofde, en Bestier-

ders ge vorden zyn, gevende hem dezen
bevel-Brier

Jan Pieterszoon Coen, Commandeur Ge-
neraal ever  Sterkten, Stedez , Lan-
ten , Handei-plaatzen , Schepen, Jachten,
Sloepen, crae cen handel van Indien, we-
gens de Hoog Nog. Heeren de Algemeene
Staaien, en zyn Princelyke Exceilentie,
ende de Bavindhebberen der Oost-Indische
Maatschappy vaon de Vereengde Nederlan-
den, allen den genen, aie de zen zullen zien,
of lezen, saluit. LOENTE WE-
TEN : Alzoo goedgevonden nobhen 't Schip
t Wapen van Zeeland met een goede lading
na Mocha, en Suratte, te zenden, en daer
jeneffens tot bevorderins van den handel in
die Quartieren eenige Opper-Kooplieden,
Onder-Kcoplieden en Assistenten, om die
zelve lading aldaar ten méesten diensi en pro¬
fyte van de algemeene Maotschoptyder Ver-
cenigde Nederlanden ain te leggen en hoog¬
noodis ayten een Men van aanzien vcor Be¬

vellcoter cp t voorsz. Schip, en Onper-
hcofd over den bandel in Mocha en Sur atte

voornoemd, niede te zenden, ZOOIST
dat zy ons genoegzaam houdende verzckerd

van de bequaambcil, ervarenheit, en ver-
ischte hoedanigheden van den handel in die
gewesten van den EPIETERVANDEN
ROUKE, den z.ven PIETERVAN

DeN BROUÉE daar toe gevolmagtigd
en aangesteld lichben, hem volmagtigen en
zanstelien mits dezen; ordonneren en beve¬

len derhalvez aan alle Opper-Kooplieden,
Schippers, Onder-Kooplieden , Assistenten,
Stierlieden en mindere Hoofden, Bootsge-
zellen en Soldaten, op t voorsz. Schip va¬
rende, mitsgaders aan alle de Opper-Koop-
lieden, Onder-Kooplieden , Assistenten en
alle andre op de laandel-plaatzen, in dienst

van de algemeene Maatschappy in Mocha en
Suratte leggende, niemand uitgezonderd,
den voersz. PIETER VAN DEN

BROUKE, voor Bevelhebber op t voorsz.

Schip, en Onderhoosd over den handel al-
daar, te gehoorzgmen, eerbieden, en hem
zoo in ’t bedienen van ’t Gerichte, als in den
handel, behulpig te wezen.

Gedaan in de sterkie Jakatra, den 15
Juni des jaars 1620 enz.

Was onderteekend,

J. P. COEN.

Ter ordonnantie van den Heer Opper-
Landvoogd, Thys Cornelisz. Vleysch-
houwer, als Geheymschryver.

Den 16 dito vertrokken, den 22 Au-

gusti voor Aden gekomen zynde, in een
tyd
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A 1626. tyd dat hy om ’t versoopen Moesson bezit van zyn Directeurs-Ampt over den
A. 1626.

niet wel na Mocha geraken kon, liet hy handel aldaar, en ging de nieuwe han

den Opper-Koopman Herman van Gil delplaatzen Brotsja (daar de Engelschen
Zyne han-daar met eenige Koopmanschappen aar al voor ons handelden,) Cambaja, en
delingenLand, nevens een Onder-Koopman, 2 Hhamed-Abad, door hem eerst opgerigt
aldaar.

Assistenten, en 2 Matroozen, diehy den bezigtigen. Den 20 November A. 1620
Landvoogd zeer dier aan beval, met last zond hy 't Schip ’t Wapen van Zeeland

weer na Batavia, en stelde den Opper-aan deze bedienden, om zig by de eerste

nadere gelegenheit na Mocha te bege Koopman, Wouter Heute als eerste hoofd
van den handel in Agra; na welken tyd hyven

Hy vertrok daar op den 29 dito na Su- die in den jare 1622 ook in de Steden,
ratte, gierde op ’t Eiland Socotora aan Brodera en Sirches, oprichtte, en dus
daar hy den Onder-Koopman Johan van als Directeur den handel hier tot het jaar
der Dussen aan land zond, die wel 1626 waarnam, wanneer hy op den isten

Werd Aonthaald, en met cenige verversching te April, door den Oud-Landvoogd van
1626 wee

rug gezonden wierd. Amboina, den Heer Herman van Speult, op nieunSetSeober quan by voordeRie
den 2 Februari des zelven jaars daar met aangeno¬Komt i

vier van Suratte, stapte den 4 dito aar 3 Schepen, die na ’t Vaderland geschikt menSuratte. land, wierd van den Landvoogd des groo¬ waren, gekomen, weer op nieuw voor
ten Mogols zeer wel ontfangen, nam twee jaaren verbonden wierd.
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van de E. Heere Opper-Landvoogd overge-Acte van nieuw verband van den Heer

diend leeft) al reede in October toekomendeBevelhebber PIETER VAN DEN

ten einde geloopen zal wezen, opbelofte vanBROUKE.

goede verbetering. ZOO IS T, dat den
Landvoogd van Speult, en die van den Ra-PIETER VAN DEN BROUKE,

de , inzigt genomen hehbende op zyn E goe-Bestierder over den handel van de Vereenigde
den iver en naarstigheit, in den dienst derNederlandsche Oost-Indische Maatschappy
Maatschappy betoond, over zulks hebbenzynin het Koninkryk van Indoestan, wiens tyd

van twee jaaren (zoo by ter bescheidenhein E. bewogen nog voor twee jaaren aan te hou¬

den,
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den, na t eindigen van zyn laatste verbon-
den tyd, a twee honderd gulden ter maand,
wel verstaande dat de vorige twce jaaren
mede tot gelyke prys zullen gerekend werden
Gedaan in de Logie van Suratte, dezen

eersten April A. 1626.

H. VAN SPEULT.

Dit Ampt nam hy dus met zeer veel

lof tot den 2 December A. 1628 waar,
gaf het toen over aan de Heer Bevelheb-

ber Johan van Hazel, en vertrok met de
vloot, na dat hy daar 9jaaren en maan-
den Directeur geweest was, den 20 April

1629 na Batavia. Wy vertoonen dien
grooten Man na ’t leven onder No-
L. T.

Na zyn vertrek is met 'er tyd hier in
Suratte een byzonder Bestierder van den

handel gesteld, en zyn de Hollander
daar zoo van deze, als van de volgende
Mogols met zeer veel agting, en gene

genheit behandeld.
Dog gelyk het oprigten van den han-

del der Nederlanders in Hindoestan on-
der de Regeering van Selim op ’t voor-
noemde jaar 1616 zeer opmerkelyk is,
even zoo moeten wy ook iets van zync
opperste Gemalin, de Keizerin, Noer

Mabal, als een weergadelooze Vrouw
van verstand en schoonheit, twee gaven,
zelden in een en de zelve persoon vallen-
de, zeggen, hoewel hare schoonheit zoo
groot niet als haar vernuft was, gelyk wy
uit haar beeltenis by de letter B konnen

zien, daar zy ons onder een heerlyke Tent

in haar Wasch-huis, na zig gewasschen te
hebben met verscheide van sKeizersby-
Wyven, en eenige Staat-Juffers,diehaar
dienen, en aan haar en andre een hert-
sterkende vogt aanbieden , voorkomt,
met een bloem in de hand, op een goud
lakens tapyt zittende, en tegen een
heerlyk kussen van Staat met goude bo-
ketten leunende. De wyze, op welke
zy zyn Gemalin wierd, werd zeer ver-
scheidentlyk verhaald.

Daar zyn 'er, die meenen, dat zy ge-
weest zy de Dogter van een Arabier; en

weer anderen, dat haar Vader een Persiaan
was, die, door zyn verstand en dapperheit
by Selim bekend geworden, tot Over-

ste en zelf tot Chan, of Hertog gevor-
derd, dog eindelyk in een verraad tegen
Selims leven, op aanrading van zyn oud
sten Zoon Chosroe, ingewikkeld was, waar

door hy, met al dien aanhang in de uiter-
ste ongenade geraakt zynde, zekerlyk,
gelyk al de anderen, zyn leven verloren
zou hebben, indien de Vorst geen rede-
nen voorgekomen waren, om hem alleen
genade te gunnen. Daar zyn er die mee-
nen, dat hy die door een groote geld-
gifte van den Vorst gekoft, andere weer,

NS DER
dat hy die, na lange gevankenis, op een4. 1616.
voetval van zyn Vrouw, en Dogter,
verkregen zou hebben, vermits de ’orst,
op’t gezigt van de Dogter, haar zoo
uitnemend schoon bevond, dat hy, op haar

bede, aanstonds ’t leven aan haren Vader

schonk, hem zyn misdaad vergaf, en
haar tot zyn Opper-Keizerin verhief.

Andere meenen, dat zy van geen Per-
siaansch bloed, maar een Hindoestansche

Dogter, en Weduwe van een Fersiaansch

Edelman en Overste; die van dezen Per-

siaan ook een Dogter behouden had,
geweest zy.

Andre willen dat zy nog getrouwd,
en de Vrouw van een Oversten in Bengale
was, Sjiraf-Chan genaamd, hoewel het
waarschynelykste is, dat zy Weduwe ge-

weest zy.
Haar naam was Mermetsja; maar hart Haar

trotsheit niet minder, dan hare gaven naam.
Zy ging zeer dikwils de oude Sulthane,
Selims Moeder, bezoeken, en wierd daar

allereerst van den Vorst gezien, maar met

zoo veel vervoering van Geest, dat hy
geen tyd kon laten voorby slippen, om
zich ten eersten aan haar te verklaren,
dat hy van voornemen was, haar in zyn
Hharaam, of Vrouwen-Timmer, te ne-
men.

Hy verbeelde zich, haar daar mede
groote gunst te bewyzen, en zig zelven
in zyne zoo schielyk opgekomen minne-

ry geen mindere dienst te zullen doen,
en ’t stul nu al meester te zyn; dog het
was zoo klaar by deze Hoogmoedige
Vrouw niet. Zy gaf hem een deftig,
maar zeer fier, en hem geenzinsvoldoen-
de antwoord. Zy zeide, dat zy de We-

duwe van een Man was, die, gelyk hy edel
van geboorte en altyd dapper geweest was
alzoo ook noit iet lafs noch onedels bedreven.

maar alom blyken van zyne dapperheit en
edelmoedigheit, nagelaten, en haar altyc
ingeboezemd had, dat zy van gelyken na
zyn dood noit iets doen wilde, waar mede

zy of hem, of haar beider Dogter, schande
of oneer zou mogen aandoen. Ly voegde
daar by, dat zy hem dit niet alleen dier be¬
loofd, maar dat zy geen Zielhad, om imand

als byzit, al was 't schoon den grootsten Vorst
ter wereld, te dienen, en dat zy veel lie-

ver aanstonds sterven wilde, maar bebaagde
het den Vorst haar als zyn wettige Gemalin

aan te nemen, dat zy hem dan blindeling
gehoorzamen zou.

Selim, die nietminder als zulk een trots

antwoord verwagt had, stond daar over ten

uiterste verbaast, en wierd in zyn eerste
woede zoo vervoerd door gramschap,en

haastigheit, dat het zeer weinig verschil-
de, of hy zou haar als een gemeene dans-
hoer, die men daar voor een geringe pen-
ning tot zyn wil heeft, aan een der
grootste uitvaagzels des Lands, by ider

een

Engeval-
lighuwe-

yk met

den Rei¬

zer Selim.
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GROOTE

. 1626. een veragt, en als aangespogen, hebben
overgegeven, om haar te onteeren.

Na dat hy egter een weinig bedaard
was, en haar zeggen wel overwogen had,

wierd hy op nieuw door haar edelmoe-
dig, en pryzelyk antwoord, en haare
nieuwe betooveringen, en schoonheit,
zoodanig aangevogten, dat zyn toorn in
een ware en bestendige liefde verander-
de, ’t geen zy door haar groote geest,
en geestryken aard, zoo voorzigtig had
weten te ontveinzen, en echter met zoo
veel loosheit te behandelen, dat hy, na
haar noch cenige malen gezien, maar
niet weer gesproken te hebben, zig ein-
delyk, ziende hare standvastigheit, ge-
noodzaakt vond, om haar als zyne eer-
ste Keizerin wettig te trouwen, haar
boven al zyn andre Vrouwen te verhef-
fen, en haar by die verneffing den naam
van Noer Mahal, dat is, het licht des
Vrouwen-Timmers, te geven, gelyk zy in
haar Zegel zedert ook wel een letterstrik
voerde, die deze woorden van Noer Dji-

haan Begum, dat is, ’t licht von de Vor-
stinnen der wereld, uitbragt.

Wat hier van waar, of onwaarzy, dit
is zeker, dat zy door haare schoonheit,
uitnemend verstand, vrolyken geest, en
voortreffelyke gebeerden , dien Vorst
zoodanig ingenomen en betooverd heeft,
dat zy alles by hem vermogt. Een be-
wys daar af was, dat zy in 't Hof alles
deed, wat zy wilde, zoo in deze en gene
Byzitten van den Vorst, die haar in de weg
waren, of voordeelig it te huwelyken,
waar mede zy haar waarlyk verpligte

en dus uit het Hof te zetten, als zelf
ook door allerley veranderingen onder de
grootste Hovelingen die niet na haar py-
pen dansen wilden , door t gelul-kig
waarnemen van Selim; goede luimen, te
maken, en er haar beste vrienden weer
behendig in te dringen, zonder, dat
imand cenigzins rieken kon, waar hem
dit van daan quam, te meer, dewyl zy
alles door den Vorst zelf uitvoeren liet.

Het is ook zeker, dat zy een Doch-

ter by haar vorigen Man had, alzoo zy
zeer veel moeite aangewend heeft, om
den Prins Chosroe terwyl hy, over zyne
wederspannigheit tegen zynen Vader, ge
vangen zat, door allerley behendige en
minnelyke aanbiedingen, zelf met ver-
zekering van zyn vryheit, te bewegen,
om deze Dochter te trouwen; maar die

Prins, zyn oog al lang te voren op de
Dochter van Asaf-Chan, Broeder van de-
ze Vorstin, hebbende laten vallen, was

door geen aanbiedingen daar toe te bren-
gen. Zy had, om hem door een an-
dere loopgrave in't net te krygen, zon-
der dat Selim wist, waar toe het dienen
zou, by den Vorst bewerkt , dat aan
Mirzab Chosroe eindelyk zyn verzoek,

IV. DEEL.
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van zyn Meestres by hem in de gevanke-

nis tot zyn gezelschap te mogen hebben,

toegestaan wierd.
Zy was de eerste, die hem deze tyding

weten, en daar by voegen liet, dat hy
deze gunst aan niemand, dan haar, dank
te weten had.

Het geen noch verder gaat, zy had

ook deze Princes, eer zy na de gevan-
kenis by den Prins Chosroe ging, weten

te belezen, om hem aan te raden volko-

men afstand van zyn liefde tot haar te
doen, en de Dochter van de Keizerin te

nemen, om dus in vryheit te geraken.
Zy bad derhalven den Prins zeerernstig.
van dit niet af te slaan, hem verzekeren-
de, dat zy zich vergenoegd houden zou,
indien hy haar maar tot zyn byzit hield,
aangezien zy zich meer aan zyn vryheit,
dan aan haar leven, gelegen liet leggen.

Al welke behendigheden, en gepoly-
ste voorslagen; op zyn gemoed niet an-
ders uitwerkten, dan dat hy het huwe-

lyk met Noer Mahals Dochter afsloeg,
en in zyne liefde tot deze Princes, Dog-
ter van Asaf-Chan, standvastig, schoon
gevangen moetende blyven, volhardde,
en eindelyk, na ’t verkrygen van zyn vry-
heit, met haar trouwde ; waar van hy

ook een Zoon, Boelaki genaamd, nage-
laten heeft.

De trotse Vorstin over de weigering
van den Prins zeer gebelgd, veranderde
haar eerste genegenheit in een doodelyker
haat, niet nalatende alles tot zyn nadeel
by den Vorst uit werken, en hem zoo

verre te brengen, dat hy dezen Zoon de
oogen in de gevankenis toenaajen liet,
een daad, waar op gemeenelyk blindheit
volgt, zoo men het wat vergroeijen laat,
en het niet ras ontrornd, daar ’t anders
niet hinderd, zeer klaar in dezen Prins
Chosroe te zien , den welken het niets

gehinderd heeft , wanneer Sjal; Solim,
door zyne smeekingen en de sterke voor-

bede van Asaf-Chan, en andren, vermorwd,
zyn oogen kort ’er aan weer openen , en

hem onder opzicht van eenige grooten in
vryheit stellen liet.

In dezen tusschen-tyd wist Noer Mahal,
die noit rulten kon om iet groots tot haar
genoegen te bedenken, nieuwe middelen
in ’t werk te stellen, te meer, dewyl zy
geen kinderen by Selim kreeg, om door
de derde hand, eerst den Prins Perwis,
toen Onder-Koning, of Landvoogd van
Bengale, en op dien zelven tyd, of een
weinig 'er naden jongsten Prins Sjahariar

te doen ondertasten, of zy geen genegen-
heit hadden, om met de Princes, haar
Dochter,te trouwen; doch Perwis sloeg Aanssagen

tot eendit vlak af; maar Sjahariar nam het aan
ander hu-niet zoo zeer uit liefde voor die Princes
velyk datdie niet veel bekoorlyks had, als uit

haar Dog-
hope van door haar Moeder aan de Kroon ter

teFf

A 1626.

Het geen
oorzaak

is, dat zy
hem ver-

volgd
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A 1626. te geraken, gelyk hy de zelve ook kort
Met Sja- daar na quam te trouwen, en Noer Ma-
hariar ge- bal ook niet nagelaten heeft, om allet
lukt in ’t werk te stellen; ’t geen hem in die

hope versterken kon.
Dewyl ik noch bezig ben van die

groothertige Vrouw te spreken, moet
ik ook niet nalaten dat geene te melden,

’t geen haren naam onsterflyk over den
ganschen aardbodem gemaakt heeft, waar

van geen weerga, als voor een gedeelte
in die berugte Vorstin van Assyrien, Se-
miramis, gevonden word , doch tot ver-

derf van haren Gemaal Ninus aangelegt,
daar dit van Noer Mabal niet anders be-
dagt is, dan om zoo wel haaren Gemaal,
Sjab Selim, als haar zelven, by de na-
komelingen, en voor al by de liefheb-
bers der aloude penningen en munten,
beroemd te maken, gelyk zy dat oogwit
volkomen bereikt heeft.

Op zekeren dag, als de Vorst haar be¬
Haar

zogt, en door de geduurige nieuwe bly-
zeldzaam

ken van haar grooten geest zig buiten-verzoek
spoorig vervrolykt bevonden had, wasaan de

Vorst. hy zoo byzonder over haare betoveren
de taal, en andere hoedanigheden, vol-
daan, dat hy haar verklaarde, dat 'er niets

zoo groot, noch hem zoo aangenaam in
zyn Ryk was, ’t geen hy aan haar, zoo

zy hem daar om verzogt, niet aanstonds
geven zou.

Die looze, wetende, dat men noit be-

ter tot zyn oogwit geraken kan, dan
wanneer men veinst zich van zulkeen edel-

moedigen aanbieding niet gretig te wil-
len bedienen, gaf daar op dit zedig, en
bekorend antwoord. Zy wist, zeide zy,
dat 'er geen Vorst in de wereld in de agting,
die hy voor haar bad, by hem te vergelyken;
maar zy wist ook, hoe weinig zy die liefde,
die hy haar zoo standvastig bleef bewyzen,
waardig, en hoe veel zy derhalven aan hem

over zoo grooten genade verpligt was. Ook
bad zy reeds zoo veel preuven en bewyzen
van deze zyne uitnemende hoogagting voor
baar van tyd tot tyd gezien, dat zy de vry-
moedigheit, nog onbescheidenheit niet zou
durven gebruiken , om zyn Majesteit iet.
meer, hoe gulhertig hy haar dit ook aange¬
boden had, te durven verzoeken, schoon zy
nog wel iets te verzoeken had, waar in niet
anders dan de grootste roem en eer van hun
beider opgeslooten lag; maar zy bad zyn Ma¬

jesteit zeer eerbiedig haar niet af te vergen,
wat zy te verzoeken had , ten zyhy, haar
eerst beloofde, dat by dit verzoek haar ook
toestaan zou : want dat zy anders hem noit

daar om zou aanspreeken.
Zy voegde hier by, dat, zoo zy op zyn

aanbieding zag, en te gelyk ook wilde, dat
zy gelooven zou, dat hy haar waarlyk zoo
hoog agte, als hy haar zoo meenigmaal, en

nu wederom verzekerd bad, by haar onmo¬

gelyk haar verzoek , ’t mogt dan wezen,
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alzoo ’er niets dan eer, grootheit, en een heer-
lyke verecuwiging van zynen en haaren naam-
en niet het allerminste nadeel van hem, of

het Ryk, by haar beoogd wierd.
Hy hoorde dit voorstel, en ingewik-

keld verzoek, zoo ras niet, of hy wierd,
zich by zyn woord wonderlyk geestig
gevat voelende, eerst zeer ontsteld, en
hoe zeer hy het zogt te ontveinzen, zy
had het zoo wel gemerkt, dat zy, om
haar bede noch te eer te verkrygen, be-
tuigde, hoe ’t haar van herten leed was,
een Vorst, aan welke zy alles verpligi
was, eenige reden van het allerminste mis¬
noegen gegeven , en zyne zoo menigvuldige
weldaden zoo ondankbaar beantwoord te

hebben, biddende, dat by huar deze on-
voorzigtigheit dog voor ditmaal vergeven, en

noit vergen wilde , iets meer daar af te zeg-
gen, aangezien haar niets in de wereld zoo

aangenaam was , ’t geen zy niet zeer geern
aan de rust van zyn Majesteit opofferen wilde.

Zy voegde by deze woorden, met een
byzondre zedigheit, en een bekorende
aangenaamheit, die ook eenige traanen
verzelden, voortgebracht, alles, het geen
zy door de tyd geleerd had het meeste op
’t gemoed van dezen Vorst te vermogen,
en bewerkte daar door, dat hy weer tot
die bedaardheit van geest quam, waar in
zy hem geerne hebben wilde , om
met zoo veel meer zekerheit haar oog-
wit te bereiken.

Na dat hy, dan wat hersteld was,
bad hy haar op nieuw hem dog te zeg-
gen, wat zy te verzoeken had, en dat
hy ’t haar, zoo ’t maar eenigermaten te
doen was, toestaan zou. Zy, die geen
bepaalde, maar volstrekte toezegging be-
geerde, zei daar op met zeer veel tee-
derheit, dat zy haar eens misgrepen had.
dog dat zy zig wel wagten zouden Vorst an¬
dermaal te ontrusten, niet genegen, oit daar
meer af te spreken, gelatende zich zedert
wat aan de droefgeestige kant overgesla-

gen te zyn.
Selim, die niet bedenken kon, wat zy te

verzoeken had, en om wat reden zy dit
voor hem zoo verborgen hield, en over-
wegende, dat zy gezegt had, niets te
zullen verzoeken, dat tot nadeel van hem,

of ’t Ryk strekken kon, en waar by niet
anders dan haar beider roem beoogd
wierd, ging ettelyke dagen hier over als
mymeren, te meer dewyl hy de Vorstin

gegeven, enzelf daar toe eerst aanleiding
haar nu zoo tusschen beiden gelaten had,
zonder haar af of aan te zeggen.

Hy zaghaar ook in ettelyke dagen niet.
a mydde zelf haar te bezoeken, hoewel

hy niet naliet heimelyk te vernemen,
hoe zy zedert zyn laatste onderhoud zich
al aangesteld had.

Hy hoorde, dat zy zeer droefgeestig
was
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was, en, na de reden gevraagd zynde,
geantwoord had, dat zy geloofde, dat zy
niet lang leven, en dat haar dat niet zeen
smerten zoude, indien zy zelf daar af geen
oorzaak geworden was, door den overwin-
ner van de wereld (waar miede zy Sjah Se
lim meende) bedroefd, en dus al de vro-

lykheit van haar eigen geest als uitgeblust en
gesmoord te hebben

Hy ging haar, vermits hy haar gezel-
schap reeds te lang gemist had, dan be-

zoeken, en vond haar nog in die zelve
gedwonge droefheit. Hy zey, dat by
quam om haar te verblyden, en om al bare
droefheit weg te nemen, en zeide, niet te
konnen leven, indien zy langer bedroefdwas

Hy stond onbepaald haar verzoek toe,

verzogt het zelve te mogen weten, en
beloorde , dat hy, op zyn Keizerlyk
woord, om geen reden aarselen zou.

Zy zeide, dat , schoon zy verzekerdwas,
dat by over ’t geen by haar toestond, en voor
al, over ’t geen zy verrigten zou, ten vol¬
len zou vergenoegd wezen , zy egter, uit
vreeze dat ’t veyrzoek zelf, om dat het wa¬
duister was , en geen meer uitleg zou konnen

lyden, hem mogt doen aarzelen, niet meer
daar af reppen, en liever van droefhein
sterven, dan zyn Majesteit weer nieuwe re-
denen van ontsteltenis geven wilde.

Hy verzekerde haar op nieuw, dat hy

2ig op haar deugd, en eigene bepaling, dat
er niet , dan hun heider roem in beoogd wierd

verlatende , haar niet alleen bad, het te zeg
gen, maay zvoer haar ook mêt een Bismil¬
lab, dat is, in Gods naam, ’t was dan, wai
het was, dat loy haar haar verzoek aan¬

stonds involgen zou.
Zy liet zich dan eindelyk, na veel an-

dere beweegredenen, bewegen, en zey,
dat zy niet anders verzogt , dan maar eenen

dag oppermagtig te heerschen, en gehoor-
zaaind te werden, by welke zaak

zy niet anders, als de roem van Sjah Se-
sim, en een onsterfelyke naam voor baar
zocken zon.

Stond Selim verzet over haar eerste

voorstel, dit tweede was als een donder-
slag in zyn ooren, die hem een geruimen
tyd deed bedwelmd staan, het geen zy
ten eersten merkende, ontsloeg zy hem

edelmoedig weer van alles, ’t geen hy
haar toegestaan had; maar hy zei, 8
neen, gy zult my door uwe grootmoedighein
niet doen aarzelen , ik heb u myn Keizerlyk

woord gegeven, en zal, na dat gy den da
zelf bepaald zult hebben, de noodige ordre
daar toe stellen , verlatende my verder op

uwe onvergelykelyke dengd en eere, die ik
weet, dat gy bemind.

Hier op gaf hy dan last aan al zyn Vor-
sten, Stadhouders, Landvoogden, en
Ryks-grooten, om deze Vorstin onbepaald
in alles , wat zy opden dag, by haar reeds
vastgesteld, gebieden zou, te gehoorzamen
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De dag gekomen zynde, begaf hy
zich, voor het aanbreken van dien, na
een Landhuis, malende over ’t gene zy
verzogt, en hy zoo los toegestaan had.

Ondertusschen besteedde zy het aanbre-
ken en het verdre van dien dag alleen,
met aan al de Muntmeesters van ’t Ryk,
die zy in ’t geheim al voorkennis van ha¬
ren aanleg gegeven, en door geschenken al
voor lange op haar zyde had, vier en
twintig stempels tot ’t munten van twaalf
goude, en twaalf zilvere penningen.
ider met een byzonder hemelsteeken, af
te zenden, en onder hen allen ruim twee

millioenen gouds tot het stempelen
van goude en zilvere penningen of
Dier-krings-ropyen, te verdeelen, waar
van de goude ontrent vcertien Ryksdaal-
ders, en de zilvere ontrent een daalder

bedroegen. Zy waren van groote als een
Ropy, zekere gemeene Suratse munt,
en vertonden op de eene zyde een der dier-

krings-teckenen, aan de andre zyde in ’t
Persiaans de naam dezer Vorstin, en van

haaren Gemaal, als ook dien der Stad, daar

zy gemunt waren.
Zy had geen twee uuren dien Throon

als oppergebiederes bekleed, in volle
heerlykheit en glans, als een andere zon,

met onweerstaanbre stralen voor ’t gezigt.
omringd, of zy deed een groote menig-
te van deze goude, en zilvere dier-krings
penningen, toen reeds al afgestempeld
onder ’t volk te grabbel werpen, maken
de, dat de andere ook op dien dag afge
munt, en vervolgens door ’t gansch Ryk
verstrooid wierden, van waar zy na Eu-
ropa, en andere werelds-deelen, overge
bragt zyn.

De dag met haar opperbewind ten ein-

de geloopen, en Selim weer in zyn Hof,
en by zyne Sulthaane Asjeki, of geliefde
Keizerin, gekeerd zynde, betuigde het
groot genoegen, dat hy in hare volgee-
stige verrigting en roemwaardig verzoek
genomen, en zy bedankte hem voor de
gunst, die hy haar zoo gulhertig toege-
staan had; en wel met reden, aangezien

het tegen de gronden van het Mohham-
medaans Geloof, dat geen verbeeldint
van menschen, of dieren, ja van geen
levend schepsel toelaat, aanliep; om
dat Mohhammed, dat uitdrukkelyk

Waarom Mirzalverboden heeft.a

Choram, of Sjab Diihaan, naderhand
Keizer geworden, en wat iveriger, dan
Selim, in zyn Godsdienst zynde, zoo
veele, als hy van deze Zodiax-ropyen
inzamelen kon, vergaderd heeft, aan al
zyn onderdanen op zware straffen beve-

lende, die aan zyne ontfangers, mitsver¬
goeding over te leveren, alzoo het een
gruwel voor een Moslemin, of waren
geloovigen, en opregten Mohhamme-
daan was, penningen onder zig te hou-

den,FF2
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den, wnar op zulke verbodene beelte-
nissen gestempeld waren. Een vond,
waar door 'er zeer veel weer in zyn han
den gekomen, gesmolten, of dus uit de
wereld geraakt, hoewel ’er nog vele in
wezen gebleven, doch zeer zeldzaam en

dierbaar geworden zyn, waar van ik al
de goude en zilvere dier-krings-Ro¬
pyen tot Amsterdam , by den Heer
Jacob de Wilde, A. 1705, in zyne weer-
gadelooze munt-kasse van aloude Griek
sche, Romeinsche en andere zeldzamt
penningen, (waar onder twee goude van
de Pisces zyn) met veel verwondering ge-
zien heb, om dat men de goude zeer zel-
den enkeld, ik laat staan dan alle volko
men, en daarenboven zoo veel zilvere by
den anderen noit ontmoet.

Ook hebbe ik A. 1720 nog zes zilve
re, te weten , de Ram, de Stier, de
Leeuw, de Kreeft, de Tweelingen, en
de Boogschutter, en ook twaalf goude.
by de Heer Camper, gewezen bedienaar

des Goddelyken Woords op Batavia, nu
tot Leiden woonende, en Heer van
Ouwerkerk aan den Yssel, gezien; maar
buiten de zelve heb ik by een man 'er
noit zoo veel by een gevonden; ja ’t is
iet ongemeens, ’er maar een van de zil-
vere by een liefhebber te zien.

A. 1718 den roden May zag ik met
veel genoegen ook twaalf goude Zodiacs-
Ropyen, by den Hr. en Mr. Johan van
der Burg, Advocaat in s’Gravenhage, by
den welken ik toen ook op een goude
penning van dezelve grootte, de beeltenis
van den vermaarden Keizer, Eurangzeeb,
en op een diergelyken, het Duifje van
Mohhammed, zynen gewaanden H Geest
of de Geest Gods, die hem, zoo hy voor
gaf, alles inblies, verbeeld zag; dos
deze twee laatste penningen quamen my

zeer verdagt voor, alzoo de Mooren geen
beelden op eenig geld oit llaan, en ze
verfoeijen.

Ik sprak op dien zelve tyd ook een Heer
ins Gravenhage, die myzeide, tot Ham-
burg diergelyke twaalf goude Zodiacs-
Ropyen ten huize van de Heer Otto
Lucæ, een vermaard Koopman aldaar
gezien te hebben.

A. 1719, in December, zeide my de
Heer Lamotius, gewezen Hoofd op Mau-
ritius, dat zyn Oom, de Heer Dieriks
gewezen Directeur in Suratte, ook twaalf
goude Zodiacs-Ropyen hier by zyne te
rugkomst bragt, die hy by hem zeidt
gezien te hebben.

Dit zyn byna de eenigste zilver en
goude penningen dezer Vorstin, die my
nes wetens in Europa bekend, hoewel er

zeer waarschynelyk wel meer zullen zyn
Dit dunkt ons genoegzaam, om aan

ider een denkbeeld van den grooten geest,
en ’t roemzugtig hert van deze groot
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gelyk zy door haar groot vernuft ook
middel heeft weten te vinden, om dezen

Vorst, tot zyn dood toe, zoodanig te
behagen, dat zy hem zelf heeft weten
over te halen, om Mirzab Sjabariar, die
aan haar Dogter getrouwd was, tot zyn
opvolger te schikken, waar toe verschei-
de zaken, en tusschen-vallen wonderlyk
mede gewerkt hebben.

Wy hebben bevorens gezegt dat

Mirzab Chosroe weer in vryheit, maar
egter zoodanig niet op zich zelven ge-
steld was, of Selim had altyd noch
eenigen, die opzicht op zyn doen en la-

ten namen, by hem gevoegd.
Ontrent A. 1620 zond hy zyn derden

Zoon, den Prins Choram, als Landvoogd,
of onder-Koning, na Decan, en wel
in ’t byzonder na dat deel, ’t geen hy
zelf voor zyn Vader gewonnen had.

Voor zyn vertrek verzogt hy aan zyn
Vader, den Prins Chosroe, met zyn Ge-
malin, en Zoontje, na zyn Landvoog-

Het eerstedy te mogen medenemen

al200 Chosroeen tweede wierd hem,

er zelf ook om verzogt in hope van
daar in meerder vryheit zullen zyn,te

van Selim toegestaan, doch Boelaki, nu
een Prins van 17 jaaren, wilde hy tot zyn
vermaak by hem houden.

Hy vertrok dan met den Prins, en
De

Princes, onder belofte, van hem zeer prins

gelyk hy twee Chosroe-wel te zullen handelen;

aaren aan den anderen deed, maar be-

vreest, dat niemand hem in ’t verkrygen
van de Kroon meer in de weg zyn zou,
dan deze Prins, alzoo die de oudste, en
van zyn Vader nu redelyk bemind was,
en daar beneven (’t geen wel de voor-
naamste reden was) smoorlyk op de Prin-
ces Noer Begum, (dat is, 't ligt der Vorstin-
nen, zyn Broeders Gemalin, verliefc

zynde, vond hy goed, om zich in beide

deze verkeerde driften te voldoen, zyn
Broeder den Prins Chosroe uit de wereld

te helpen.

Hy dagt het eerst door vergif te doenDoor den

PrinsCho-maar als dit niet gelukken wilde, dees
ram ver-hy den Prins door eenige Slaven op ze-
mooré.

keren nacht, A. 1622, in Brampoer, na

dappere tegenweer, met de pees van een
boog verworgen, waar van de tyding den
29 April tot Suratte quam, zoo dat het

maar weinig te voren geschied is

Een smertelyk geval, ’t geen nog in dat
zelve jaar met het verlies van Candahar

dat Sjah Abaas, Koning van Persien, weg
nam, verzwaard wierd. Of Djehaan Gier
belastte zynenLandvoogd het aan dienKo-

ning over te geven, als hy ’t niet lange,
zou konnen houden, om het dan noch al-
een voldoening van Homajom's oude be-
lofte aan Sjah Thamas te doen doorgaan,
of niet, is onzeker.

Den
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De Prins Chosroe liet een Zoon, Boe¬A. 1626. wederliefde bewogen, of altoos daar toe. 166.
laki genaamd, na, die, alzoo hy van de na zyn dood gebracht had, hoewel zy den
Mogolders meer bemind wierd, dan Sjah toorn van Selim mede vreesde.
Dijhaan naderhand lief was, na den Ko¬ Daar op verzamelde Choram ook al zyn Die tegen
ning van Persien vlugtte, en als hy van magt by een, dwingende zelf verscheide zyn Vader
Sjah Sesi gevorderd wierd, hing hy hem Landvoogden van nabuurige Landen, en op staat
in een korf op, en zei, dat hy in zyn ook die van Cambaja, het zwaard voor
Land niet was. hem tegen zyn Vader op te vatten, en

Zoo ras had Selim niet gehoord, dat na Agra te trekken, welke Stad hy ten
Chosroe dood was, of hy ontstak gewel eersten innam, en tweemaal plunderde.
dig tegen den Prins Choram in toorn, en Dit gelukte hem eenigen tyd; maar
ontbood hem ten Hove, om rekenschap A. 1624 kreeg hy voor Hbamed- Abaad
daar van aan hem te geven. deerlyk de nederlaag, zoo dat hy gedwon-

De Prins, wel verre van dit gebod gen was na de Landen van Golconda,
op te volgen, nam ten eerste de Wedu- daar te dier tyd Sulthaan Abdullab Cotbsjab
we van zyn Broeder tot zyn Wyf, die heerschte, te vlugzen.
liy mogelyk by haar Mans leven al tot
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SJAH SELim i Groote Mogol.

Die hem Deze Vorst haalde hem niet aan, ook zyn gouden throon, en dreef 'er hem zoo
siaat, en verdreef hy hem niet uit zyne staaten; ongemakkelyk van daan, dat hy zig ge-
op de maar liet hem, uit ontzag voor den Prins, noodzaakt vond na Mandoe, een zeervlugt

en voor zyn Vader, daar als by ooglui-dryft. voordeelige vesting, op den top van een
king blyven op een kleen stuk lands, berg daar ontrent gelegen, te vlugten,
zonder hem eenigzins te ondersteunen, daar hem Selim weder belegerde.
willende eerst eens afzien, hoe de Vader Terwyl dezen oorlog duurde, rustte
dit opnemen zou. Noer Mahal niet, om den Prins Choram

Selim liet hem daar maar een korten by zyn Vader zwart, en den Prins Sja-
tyd in rust, quam hem, buiten des Prin- bariar by den zelven bemind, te maken,
cen verwagting, dat zelve jaar verneste- te meer, dewyl de Prins Perwis ’t jaar te
len. Hy plunderde zynen schat, verbrak voren te Brampoer overleden; en dus 't
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geschil nu maar tusschen haren Zoon,
en den weerspannigen Choram, was;
dog gelyk de Prins Choram ondertus-
schen een zeer naauwe en geheime
vriendschap met den vermogenden Vorst,
Asaf Chan, zyn Vrouws Vader, en
Broeder der Keizerin, had weten te ma¬
ken , die ’t bestier van’t leger in zyn

kon al dit woelen vanhand had ,
die verstandige Princes niet uitwerken,
dat zy haar oogmerk hier in bereikte,
wanneer Sjah Selim, geduurende dezen

oorlog, in ’t begin van December A.
1626, zoo als hy na Lahor ging, on-
derweeg quam te sterven, en niet A.
1627, gelyk zommige op zeer quade
gronden stellen. Wy vertoonen zyne
beeltenis onder No. 10.

Eigentlyk zou het Ryk den jongen
Prins Boclaki, Zoon van Chosroe, toege-
komen hebben; dog Asaf Chan, meester
van ’t leger, en den Prins Choram ’t mee-
ste genegen zynde, wierd die Prins,
hoe jong en teeder ook, onder een ander
voorgeven zonder oit, gelyk zommige
schryven, op den Throon gezeten te heb¬
ben, gedwongen na Persien te vlugten,en
hy verklaarde zich volkomen voor Mirzab

Choram, om zyn Dogter ook eens Keizerin

te zien, gelyk zyn zuster dus lang ge-
weest was.

Nogtans wist hy tot voordeel van
Noer Mahal by den nieuwen Vorst te
bewerken, dat 'er een volkomene ver-
zoening getroffen, en haar alles verge-
ven wierd, ’t geen zy tegen hem by zyn
Vader mogt gedaan hebben; zynde het
eenige, ’t geen hy tot haar ongenoegen
dede, geweest, het inzamelen en ver-
smelten der voornoemde Dier-krings-
Ropyen, ’t geen hy zeide geenzins uit
wangunst van haaren roem, of uit eeni-
ge wrok tegen haar, maar alleen uit een
heiligen iver voor zyn Godsdienst te doen,
waar mede hy egter haar oogwit nietver-
ideld, maar die penningen zeldzamer,
haar waarde grooter dan te voren ge-
maakt, en die Vorstin dienst gedaan
heeft.

Na dat Sulthaan Choram den 15 De-
cember 1626 als XI. groote Mogol,
gekroond was, liet hy zich Sjah Diihaan.
dat is, Koning van de wereld, noemen;
hoewel hy by de krooning zelf noch een
anderen naam, te weten, die van Sjab
Bedien Mobbammed, dat is, de Vorst des
Mobbammedaanschen Geloofs, aangeno-
men had; maar schoon hy zig zoo noem-
de uit zekere staatkunde, en zig van den
iever voor zyn Godsdienst wonderlyk
wist te bedienen, als het de inzichten
van staat vereischten, was hy egter waar-

lyk niet minder, als een iverig Mohham-
medaan, en ’t is daarom ook, dat Noer

Mahal noit heeft willen gelooven, dat

NS DER
hy hare vermaarde Dierkrings-Ropyen 4. 1626.
zoo zeer uit zugt voor 't Mohhamme-

daans geloove, als wel uit een verborgen
haat tegen haar, opgezameld heeft, te

meer, dewyl ’er verscheide voorvallen
6geweest zyn ,, waar in zyn iver voor

Die be¬
Geloove vereischt, en niet minder, als Cchreven
dat, in hem vernomen wierd. Hy was werd.

een vyand der Portugeesen, en, om ha-
rent wil, van de Christenen, om dat zy
hem tegen zyn Vader niet hadden willen
helpen.

Hy was een Vorst van een ryzige en
zeer deftige gestalte, vrylanger , dan de
Mogolders in ’t gemeen vallen. Deop-
slag van zyn oogen was zeer levendig,
en vol glansen Vorstelykc heerlykheit, in
zoo verre, dat hem niemand kon aan-

zien, zonder met hetuiterste ontzag aan-
gedaan te werden. Hy had al de trek-

ken en gebaarden van een ontzachlyk
heerscher in zyn gelaat. Hy was wat
kloek en vry breed van aangezigt; maar
’t misstond hem niet, schoon hy ook al
wat geelagtiger van verwe was, dan an-
ders de Mogolders doorgaans wel vallen.

Eer hy in zyn Vaders plaats volgde,
had hy reeds vier Zoonen, en twee Dog-
ters; en was, toen hy tot de kroon quam,
meer dan eenenveertig jaaren oud.

De oudste zyner Kinderen was Darz, Zyne
of Dara Sjab, maar eigentlyk Dara Sje-Kinderen,
koeh, dat is, de strydbare Darius, ge-
naamd. Deze liet ook twee Zoonen en

eenige Dogters na, waar van de oudste
de naam van Soeliman Sjekoeb voerde, die
ook al Kinderen had. De naam des twee-
den Zoons is, Miraad ul Moloek, dat is,

de spiegel der Koningen, die een Zoon na-
liet, dien wy Sepe Syckoch genaamd vin-
den.

Zyn (te weten, Dara ; Dogter, Noer ul

Tadjoe, dat is, ’t ligt des throons , was een
zeer schoone Princes, en die den grootsten
Vorst ten gemaal verdiende, waarom ook

Eurangzeeb veel moeite aangewend heeft,
om ze ten gemalin voor zyn Zoon Ekbar
te krygen.

De tweede Zoon van Sjab Dijhaan
was Sulthaan Sujah, of wel Sjab Sousa.
Deze had twee Zoonen, en twee Dog-
ters , te weten , Sulthaan Banke en

Mirzah Bbadoer, en de namen van zyn
Dogters zyn my aldus opgegeven, Hba-
med Mahal, en Noer Begoem.

De derde Zoon was Eurangzeeb, dat
is, het cieraad des Throons.

De laatste, of vierde Zoon van Sjah
Djihaan, was Moraad ul Beg, dat is, de
begeerte van den Vorst, van zommigen
zeer qualyk Moradbakche en van ande-

ren by verkorting Moradbek genaamd.
Deze liet geen kinderen na, (dat ik we-

e ,) dan een Zoontje van 8 of 9 ja-
ren.

De
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GROOTE
De Dogters van Sjah Djihaan zyn ge-

wecst, Begoem Saheb, dat is, meesteres
der Princessen, een zeer schoone en ver-
standige Princes, en Raukenara Begoem
dat is, ’'t licht der Princessen, die wel niet

zeer fraai van wezen; maar van een groot
vernuft, en zeer staatkundig was

Ik heb deze Zoonen en Dogters,
mitsgaders eenige Kindskinderen van
Sjah Djibaan, wat breeder beschreven.
om dat zy gedunrig, in ’t verhaal van de

wonderlyke voorvallen van dezen Vorst
met zyne Kinderen, en Kindskinderen,

te pas komen, en byna ieder daar in hun
byzondere rol zullen hebben.

Zyn Gemalin, Tadjoe Mahal, dat is,
Kroone des Vrouwentimmers  , was zeer

schoon en geestig, doch te gelyk ook een
vyandin der Christenen, en een uiterma¬
ten jaloerse Vorstin, waar toe vele mee-
nen , dat de Vorst haar in de later tyd.
zoo door zyne verkeering met de vrou-
wen van Djafar-Chan, en Caliel-Chan,

als door zyn al te gemeensamen ommegang
met zyn oudste Dogter, veel reden ge
geven heeft. Wy beelden haar af by de
letter P. in haar wasch-huis, terwyl haa
een Staatjuffer wat olie in een kopje aan-
bied, en een andere van agteren waaid,
vertoonende zeer aardig de dragt der
arm-ringen , en een zeer fraai Hoofd

cieraad der Oosterlingen. Ter eere van
deze Vorstin heeft hy een Graf, zynde
een agtste wonder des weerelds, laten
bouwen.

Hy was zooras niet op den throon van
Sjah Selim gestegen, of hy had een won-

derlyk voorval in zyn bestier.
In de zelve maand, dat hy gekroond

was, bragt men tyding aan zyn Hof,
dat de Usbeekse Tartaaren met een legei
van twantig duizend Vrouwen te paard
een soort van Amazonen) en dertig dui-
zend Mannen, de Stad Cabul, by Can
dahar, stormenderhand ingenomen, daar

groote wreedheit bedieven, die Stadge
plunderd, en veel man- en vrouw-volk
in slaverny met zich gevoerd hadden.

Men voegde daar by , dat deze Vrou-

wen, die zoo vast als de mans, en schrei-
ling te paard zaten, niet alleen wonder-
lyk op het schieten met den boog afge-
regt, maar ook zoo handig in ’t voeren
van den zabel waren, dat men haar tot
het doen van den eersten aanval gebruikt
had. Ook waren zy zeer wreed vange-
zigt, hartvogtig in ’t verdragen van de
ongemakken des oorlogs, en hadden ider
kost en voorraad voor vystien a zestien
dagen, zoo wel als de mans, agter opha¬
re paarden.

Deze Vorst is het, die in ’t begin van
zyn Regcering van de ruinen van oud
Delli een heerlyke nieuwe Stad gebouwd
en die na zich zelven Djehaan Abaad,
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dat is, Djebaan, of Sjab Djchaan’s Stad . 15.6
genoemd heeft, die hedensdaags best by

de naam van Delli bekendis. Deze heeft
hy wonderlyk vercierd, en daar zedert
meest zyn Hof gehouden.

Onder al de grote Mogols weet ik niet
Zyn mag-

dat 'er oit een geweest is, die zulk een
tige Hof¬

pragt in zyn Hof, als deze Sjab Dji-houding

haan, vertoond heeft. Men zag ’er niets,
dan van goud en zilver. Zyn keuken,
en stal, blonk van alles, wat kostelyk
was. De gemeene vaten, en ’t gereed-
schap, zoo van de tafel, als van de keu-
ken, waren van massief goud, en veele
met dierbare juweelen vercierd. De tui-
gen der paarden blonken niet alleen van
goud, ’t geen men zelf ook tot de stieg-
beugels gebruikte, maar men zag op de
zelve noch een onbeschryfelyke glans van
Diamanten , Esmarauden , Saffiren,
Turkoizen, en veel andere kostelykc.
en zeer groote gesteenten, behalven de
dek-kleeden, die, styf van goud, noch met

een onwaardeerlyke schat van juweelen,

en uitnemende schoone peerlen, pronk-
en

Even zoo waren zyne Olifanten van
Staat met hare cierlyke zetels, en huis-
ens, mede van massief goud, en met
Vorstelyke del-kleeden, uitgedost. Zyn
palankyns en rosbaaren, zelf de draag-
tokken, zyn Veld-tenten en Ledekan-
ten, bestonden uit enkel goud, behal-
ven een onnoemelyke schat van juweelen.
die daar aan besteed was. En schoon men

hier of daar wel eenige stukken van zil-
ver, en ook wel eenige toomen, en tui-
gen van Paarden daar mede vercierd zag,
wierd dat in zyn Hof als niet geagt, en
alleen tot dienst van zeer geringe bedien-
den gehouden.

Ook was hy zelf zeer pragtig in zyn
dragt. Ik heb hem afgebeeld gezien
met een uitmuntende Rok van goud la-
ken, overal met groote peerlendoorstikt,
behalven dat hy eenige vry lange snoe-
ren van de zelve om zyn hals had, dier-
gelyke men zelden by een Vorst gezien

heeft. Voor aan zyn tulbant blonk een
diamant van een ongemeene groote, ver-
beeldende een doorgekloofd hoender-ey
die hem van Emier Jemla vereerd is; be¬
halven dat hy rondom dit hoofdcierzel
als eenen hemel vol sterren van mindere
diamanten; doch van zeer groote waar-
de, had, zoo dat, volgens ’t zeggen van
den afteekenaar, ’t byna onmogelyk was,
lang daar op te staroogen. Zyn arm-
banden waren zoo vol van allerlei juwee

len , dat men ’er geen oog op houden
kon; maar boven op de zelve schitterden
twee diamanten, en aan weerzyden der
zelve twee groote robynen, en naast aan

die weer twee smaragden van een verba-
zende grootte, zoo dat die juweelen, die

de

En klee-

ding.
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van groote waarde waren, gelyk de koy, A. 1626.de Vorst toen aan had, op meer dan
die 'er digt by stond, van Massief goud;twintig millioenen gouds geschat wier-
en vol gesteentens bezet was.den. Hy had een groote Papegaai op

zyn hand, diens keten, en juweelen ook !

SESDE HOOFTSTUK.

Sjah Dijhaan’s imborst. Het geval van zyn Gezant met den Koning van Persien, die
by daar over beoorloga. Sjah Abaas dood A. 1629. Hy beoorlogd den Koning van Vi-¬
ziapoer. Zeldzaam geval van Mohhammed Adil Sjah. Met zyn bestierder, Chavas-
Chan. Die door ’s Konings last gedood werd. Afbeelding der Koninginnc. Brief des
Konings van Viziapoer aan haar Edelbeden, en berigt aan haar Edelheden wegens Win¬
gurla. Wanneer wy bier gekomen zyn, geschil tusschen ons en den Vorst van Visiapoer.
Den Koopman Hoekgeest vervangen door van Tongerlo. Zyn gesprek over de kleene
schenkagie. De Koopman Bacharach komt hier. Verschyning van Fatek-Chan voor
den Vorst, en de geschenken over en weder. Moeijelykheden tusschen Bacharach en Fa-
tek-Chan. Bacharach zoekt hier een steenen huis te bouwen. En zyn vorder onvoor-
zigtig bedryf. Zwaren eisch van den Faick Chan. Van Twist, Paats, Blok, van
Saanen, en Sterthemius, bevorens hier Gezanten, en Kooplieden. Verder berigt van
Bacharachs gedrag, en ’t verzock van Chusna Sinai, en Narva Sinai aanhaar Ed. Ed.
Onze Lugie op Wingurla afgebeeld. Prys van zuivere steenen. Vangesleepen dito. Van
cenige diamanten op Batavia gekogt, en van eenige andre waren. Verdere gevallen van
Sjah Dijhaan met de Koninren van Viziapoer tot A. 1656. Adil Sjah afgebeeld. Zyn
verdre progressen tegen den Koning van Golconda. Zyn gevallen met zyn eigen Zoonen.
Eurangzeeb in zyn aard afgebeeld. Begum Saheb, Sjah Dijhaans oudste Dogter
Raukenara Begum, zyn jongste Dogter, na ’t leven verbeeld. Emier Jemla beschreven.
Eerst Veldheer des Konings van Golconda. En naderhand van Sjah Dijhaan. Opstand
van Sjah Dijhaan’s Zoonen A. 1654. Afbeelding van den Prins Sjah Sousa. List, en
veinzing van Eurangzeeb, zig voor Moraad Beg verklarende, dien wy na't leven af-
beelden. Eurangzeeb verdere listigen handel met Emier Jemla, dien hy betrekt. Sjah
Dijhaan doed Soliman Sjekoe tegen Sjah Sousa optrekken. Dic hem op de vlugt drees.
Eurangzeeb, en Moraad Beg, slaan den Raja Jessomseingue op de vlugt. Die van de
Koningin slegt ontfangen werd. Afbeelding van Rana Dewa. De Prins Dara Sjekoch,
trekt op tegen Moraad Beg, en Eurangzeeb. Hy werd geslagen, dog van Sjah Djj-
haan weer ondersteund. Eurangzeeb neemd Agra, en ’t Kasteel in. En zynen Vader.
Sjah Dijhaan; nevens Begum Saheb, gevangen. Zyn geveinsden handel met Moraad
Beg. Dien by als een dronkaard gevangen nemen doet. Vervolgd Dara Sjekoeh. En

Sulthaan Sousa. Dog geraakt zelfs in groot gevaar. Hy overwint Sjahi Sousa. Ver-
keerde tydingen van dezen stryd in Agra. Eurangzeebs belosten aan den Nabab, Emir
Sumela, wegens zyn groote diensten. Vlugt van Prins Mohbammed na Sjah Sousa. Dien
Eurangzeeb doet gevangen zetten. Slaat Dara Sjekoeh op de vlugt. Uiterste elenden
van dien Prins. Werd door een Berg-Koninkje schendig verraden. Hoe hy van zyn Broe-

der ontfangen, en verder onthoofd werd. Zyn afbeelding, en die van zyn zoons zoon.
Loon van den verrader, Raja Gionkan.

Abès nu en dan wel gezien; maar vraag-Jab Djihaan was een zeer recht-
vaardig Vorst, hield de wegen de aan den Gezant, die Sjah Dijhaan A.
van roovers schoon, doende de 1628 aan hem zond, hem een stuk gelds
Schouten, en Landvoogden, al, toonende , of dit Sjah Diihaans munt
wat 'er gestolen was, vergoe- was. (Bernier verhaald een diergelyk

den. Hy was ook een trots en moedig doch zeer onwaarschynelyk geval van
Vorst, die niet verdragen kon, dat men Eurangzeeb en den Koning van Persien,

met hem, of zyn Gezanten, spottede, Sjah Soliman) De Gezant zei, ja; waan
Het geva,

waar van hy bewys aan een van zyn Ge- op Abès zei : Wel is uw Koning dan ock
van zyn

zanten gaf, die hy aan Sjah Abas de meester van myn Ryk : De Gezant zei Gezant
groote, Koning van Persien, gezonden, dat zyn Vorst hem niet gezonden had, om metden

Koningen die daar groote smaad geleden had. daardit te verantwoorden, en indien by
van PerHy voerde op zyn munt gemeenelyk over iets te zeggen had, dat by dat met zyn
sien.

Dit pryzelykdeze woorden, Dijhaan Gier, dat is, enVorst afhandelen kon.
A¬voorzigtig antwoord mishaagde Sjaheverwinnaar van de Wereld. Dit had Sjah
vas



GROOTE
1626. beisegter zoodanig, dat hy hem aanstonds

zynen baard deed uitrukken, en de ge
schenken van Sjab Dichaan aan hem ge-

zonden, opentlyk verbranden deed.
De Gezant hier over zeer misnoegd

wülde stil vertrekken ; doch door den
Athemat Daulet, of eersten Minister van
Staat, minnelyk opgehouden, wierd hy
wat beter gehandeld, en eindelyk met
heerlyke geschenken weer na zynen Vorst
gezonden; maar hy deed hem te gelyk

den oorlog aanzeggen.
Sjah Djibaan hoorde zoo ras niet, hoeDien hy

smadelyk zyn Gezant van Sjah Abas be
daar ove

handeld was, of hy dreef hem, om datbeoor¬

hy zulken smaad verdragen, en den Ko¬logd.

ning niet met gevaar van zyn leven on-
der de voet gestooten, en dus zyn eere
opgehouden had, aanstonds in balling-
schap, wilde hem noit meerzien, en liet
de treffelyke Persiaansche paarden, die
Sjah Abès hem gezonden had, alle de
keel afsteken , de verdere geschenken
verbranden, en Sjah Abès weten , dat

hy even eens met hem handelen zou, als
hy hem gevangen kreeg, ’t geen juist
zoo niet volgde. Zelf is hy van een stout
Gezant van Abaas, dien hy by zyn in-
trede gevoelig dagt te hoonen, met
de uiterste veragting en spotterny

behandeld, keerende hem, als hy voor
hem door een kleen poortje verscheen,

zyn hinderste toe, en hem zeer aardig
uit zyn cigen reden voor een ezel, zot,
en vuilen Sodomiet scheldende.

In ’t laatst van Sjah Abès leven deed
Sjali Abaa

hy Candahar belegeren, zond ’er zyn
dood

Coon, Eurangzeeb na toe, en kreeg het1619

in; maar aangezien die Vorst A. 1629
quam te sterven, en zyn Zoons Zoons

Sjal Sesi zeer vriendelyk door een Ge-
zant de vrcde verzoeken liet, vertoo-

nende, dat hy zich de geschillen van
zyn Grootvader niet wilde aantrekken
wierd de vrede gemaakt, en Eurangzeeb
trok weer af. Doch A. 1650 in Febr.
verloor hy Candahar weer aan de Persiaan.
Hy zond ’er wel een Leger van 6ooooo
Man na toe; doch diemoesten tot twec-

maal toe met schande de vlugt nemen.
en zyn derde toeleg wierd door den op-
stand zyner Zoonen belet.

Dat Decan, Visiapoer, en Golcon-
da, bevorens al schatring aan den Mogol
betaalden, hebben wy gezien, maar hy
heeft die Vorsten noch al verder gedrukt
Hy zond Eurangzeeb na de stad Bider,
een van de beste vestingen des Konings
van Visiapoer, en nam hem die in korten
tyd af. Daar na zond hy den Nabab, of

Nawaab, zynen Veld-Heer, Emier Jem
la, een Persiaan van geboorte, dog, we

r

gens zyn dapperheit, de schrik van Indien,
na Caliane , om die sterke plaats me
de in te nemen; doch die egter zoo ge-

IV. DEEL.
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makkelyk niet weggezonden wierd,
voor dat hy zyn Vrouw, Zoon,en ver-
der Huisgezin, op ’t ernstig aandringen
van Dara Sjckoch, aan 't Hof te pand
liet.

De Koning van Visiapoer, Mohham
med, of, zoo andre hem noemen, Ibra-
him Adil Sjah, of wel zynen bestierder

Chavas-Chan, zond hem, na eenlanger
oorlog, in hope van hem te vermorwer
een Gezant, en daar nevens een geschenl

van eenige schoone Olifanten, waar van
sommigen met zware goude, eenige met
zilvere, en ook eenige met kopere kete-
nen vercierd waren. Hy voegde daar
noch een groot getal keurlyke robynen,
en andre gesteenten, by, doch dit alles
heeft niet konnen beletten, dat hy een

zeer groote schatting jaarlyks aan hem
betalen, en op een veragte wyze A. 1620
voor een brief des grooten Mogols, hem
maar door een slave gebracht, zeer ne-
drig driemaal sombaejen, en ’t hooft ter

aarde buigen moest.
Na de dood van lbrabim Adil Sjah,

die A. 1621 stierf , was ’er een jonge
Prins van tien jaar , Mobbammed Adil
Sjah genaamd, nagebleven, dien de ster-
vende Koning den Hertog Chavas Chan
zeer dier aanbeval. Hy nam dit aan, en
bestierde het Ryk, in naam van den jon-
gen Koning, tien jaaren zeer wel; maar
smaak in ’t opperbewind gekregen heb-
bende, daar hy te voren maar een slaaf
van des Konings oppersten Harpslager,
of opziender der Speeltuigen, en nader-
hand opziender van ’s Konings Wyven,
dog door een misslag verstooten geweest.
en eindelyk tot Hertog en Ryks-Bestier-

der opgeklommen was , zogt hy den
jongen Koning om ’t leven te brengen.

De Koning kreeg tydig van dit zyn Zeldzaam

geval vanvoornemen kennis, en verzogt aan zyn
Moliham-vertroudste vrienden , hem als hunnen
med Adil

Vorst, te verdedigen, en dezen gewel- Sjah.
denaar, die zich zeer sterk maakte, te-

gen te gaan. Zy deden het met veel her-
telykheit, en maakten dat hy, schoon
by ’t gemeen volk zeer bemind, einde
lyk in de val raakte : want zy, met een

Leger van 30000 Man voor Visrapoer
genaderd, en hy daar van berigt zynde,
ging ’s nagts zelf na ’t Hof, om den Ko¬
ning te vermoorden. Hy passeerde al de
wagten zonder eenige tegenstand, klopte
styf op de deur van ’s Konings vertrek,

dat hy buiten verwagting gesloten vond,
en zei, dat by 'er met brieven uit het Le-

ger aan den Koning was, die ten eersten moe-
sten besteld werden; maar de Vorst zei,
dat het nu geen tyd was om brieven te lezen,
en dat hy tot den dag 'er mede wagten kon.

De Koning gaf ten eersten kennis Met zyn
hier af aan zyn opperste Koningin, een bestierder,

ChavasVrouw van veel verstand, die hem raad-
Chan.Gg de

A. 1629.

Hy be¬
porlogd

den Ko¬

ning van

Vinia¬

poer
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de dezen Man, die zekerlyk een quaden
aanslag tegen hem had, van kant te hel-
pen, ’t geen ook by hem vast gesteld
wierd.

’s Morgens gaf de Koning, eer hy op
zyn Throon verscheen, kennis van dit
zyn voornemen aan een van zyn Hovelin-
gen, die dezen Chavas Chan, zoo als hy
voor den Koning verscheen, en een brief,
lezen zou, met zyn pook een wonde in
de zyde toebracht, maar de zelve zou
hem weinig gehinderd hebben, zoo niet
een ander toegeschoten was, om hem
quantfuis uit medelyden te omhelzen,
doch eigentlyk om ’er de dolk noch die-

per in te drukken, waar door hy ter aar-
de nederstortte, terwyl de Koning, mee-

nende dat hy aldood was, van zyn Throon
na een ander vertrek vlood. Hy wierd
weg gedragen, en van de zynen in han-
den van eenige wondheelers gesteld;
maar door bestelling der Koningin, Noer
Diihaan, die hoorde, dat hy noch leef-

de, op belofte van een groote belooning,
'tdoor den oppervalkenier, Chideram in

bywezen van zyn Broeder, een van zyn
Zoonen, de Wondheelers, en eenige
anderen, ’t hoofd afgeslagen, terwyl hy
bezig was aan hem te vragen, wie hem

deze wond toegebragt had Zynen getrou-
we Slaaf, die zich voor hem dood vogt,
en zynenvriend Morari, een groot krygs-
oversten, die met eenige troepen noch vry
wat spels maakte, kostte het, na korte
gevankenis, mede het leven, na dat
men hem eerst handen en voeten af-
gekapt, en de tongnitgesneden had. Wy
beelden die Vorstin hier by de letter N
onder een Vorstelyke tent, en in haar
wasch-huis af, terwyl zy op een heerlyk
Alcatief en rust-bed leggende, zich van
een Staatjuffer de voeten wroet en
wryven, en door een andre achter zich
lezen laat, om te eer in slaap te ra-
ken. Ondertusschen zyn andren van haar

gezelschap bezig met uit een calsang te
rooken, of wel om een kopje verster-
kende vogt van een Hof-damc, op een
byzonder eerbiedige wyze aan te nemen.

Men zegt, dat tusschen den Koning,
en Chavas Chan de eerste verweidering
gekomen zy, om dat Chavas Chan met
des Konings Moeder boeleerde.

Echter is het zeker, dat hy den
Koning, en het Ryk, grooten dienst deed;
want toen Sjah Djihaan dit Ryk, twee
jaaren voor zyn dood (die ontrent A.
1632, a 1633 voorviel) met een Leger
van 200000 Man te voet, en 8oooo
Man te paard, had komen beoorlogen,
had hem Chavas Chan door zyn groot
beleid alle voordeelen, 't zy in belege-
ringen, ’t zy in verscheide veldslagen,

altyd zeer voorzichtig afgesneden, en be¬
let de sterke vesting, Perinda, daar hy
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zeer lang voor lag, in zyn magt te kry- A. 1635.
gen; behalven dat hy aan dezen Vorst
ook de jaarlyksche schatting, die nu al

tot vier honderd duizend Pagoden, of
zestien tonnen gouds aangegroeid was,
volstrektelyk weigerde.

Na de dood van Chavas Chan namen

de zaken van het Ryk van Visiapour zul-
ken keer, dat de jonge Koning wel zelf
aan de Regering, maar ook, door hei-
melyk bestier van zyn eersten Dienaar van
Staat, Muftafa Chan, Neve van een van

Sjab Djihaans Vrouwen , die door toedoen
van Chavas Chan wel een jaar gevangen
gezeten had, maar nu weer hersteld, en
daar over echter noch zeer misnoegd
was, zoodanig onder de magt van den

Geraaktdat hy genoodzaaktMogol raakte,
hoe lan-wierd een veel swaarder schatting van drie
ger hoe

duizendmaal duizend Pagoden, of hon
meer on-

derd en twintig tonnen gouds jaarlyks der den

Mogol,zedert A. 1635, te betalen, niettegen
zederd A.staande hy toen geoordeeld wierd in staat
615.te zyn van ruim zooooo Man te veld te

konnen brengen, en dat hy noch wel
vier Millioenen Pagoden, of acht hon-

derd tonnen gouds jaarlyks inkomen
had.

A. 1640 lag hier eenen Koopman
Paats , doch uit de instructie den 14 Au-
gusti A. 1640 van haar Edelheden aan
den Commandeur Dominicus Bouwers (die
t bevel toen over onze vloot voor Goa

had mede gegeven, blykt klaar dat hy
de zaaken der E. Maatschappy niet al te
wel waarnam, en dat hy zich door de
Engelschen in 't opkoopen der peper had
laten verkloeken, en de loef afsnyden

waar mede hy betoond had op zyn zaa-
ken niet te passen, gelyk hy dat jaardaan
ook zulke slegte Salpeter en andre goe-
deren al te dier ingekogt had, weshal-
ven haar Edelheden aan dezen Comman-

deur last gaven om hem van daar te lich-
ten, en in zyn plaats den opper-Koop-
man Klaas Korneliszoon Blok te leggen.

Dit schynd my toen echter noch niet
geschiet, en Paats daar noch tot A¬
1641, en mogelyk noch langer, gebleven
te zyn, gelyk ons uit een van deze twee
volgende brieven des Konings van Visia-
pour aan den Heer Generaal van Diemen
nader blyken zal.

Cet¬
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A. 1635.

Brief des
Konings
van Visia

poer aa1

den oppe
Land-

voogd de
Heer van

Diemen.

Brief van

de Ko

ning van

Visiapoer

aan Paats

en An

driesz.

GROOTE

Overzetting van een Brief des groot-
machtigen Konings van Visia-
pour, aan den Heer Gouverneu
Generaal Antonio van Diemen.

Deze Brief werd geschreven can den
Hollandschen Generaal, en den magtiger
Krygsheer van de Zee, voor den welken een
rieder bevreest is , gelyk een Kaaiman mei
regt van ieder een gevreest werd. Edt Heer
Generaal, U Edelbeid zal verstaan, dat

twee metale stukken met de by hehbende
schenkagie, die haar Edelbeden aan my ge¬
zonden hebben, door den Koopman Pieter
Paats wel hebbe ontfangen, en dat den zel-
ve persoonelyk voor my hebbe laten verschy-
nen, en wat myn Heer door zyn persoon aar
my heeft laten verzoeken, dat hebbe geerne
toegestaan. Zoo groot als myn Land, Ste¬
den, en Dorpen zig uit strekken, zooverre
moogt gy zonder eenige moeite koopen, en
verkoopen. En wat buiten dien tusschen my.
en de voorsz. persoon besproken is, dat za
door zyn persoon aan myn Heer wel te ver-
staan gegeven werden, en onze toegedane
affectie, tusschen ons zynde, zal niet ver-
minderen, maar altyd, zoo ik hope, ver-
meerderen.

Onderstond

Zyn Majt. van Visiapour,

ADIL SJAH.

Vertaaling van een Brief door den
zelven Vorst geschreven.

De Groetenis aan den Hollandschen

Koopman, Pieter Paats, en den Wond

heeler, Pieter Andriesz.

Geve de vrienden te kennen, dat ik schry-

vens van den Landvoogd van Dabul ont

fangen, en daar by verstaan hebbe, dat 12
Portugeesche Fregats in Dabul aangeland,
die ook tegen een Hollands Schip slaags ge¬

aveest zyn, en van meening waren, om dai
te vermeesteren , of dat in den brand te stee-
ken , waar toe zy Catimarauws gebruik.
hadden , die met vuurwerken toegemoaki

waren, en die zy na ’t schip hadden laten

dryven

De Landvoogd, die van de komst des
Fregats verwittigd was, heeft het zelve aan
den Kapitoin van 't schip te kennen gegeven
op dat zy, als de Portugeesen quamen, op
haar hoede mogten zyn; maar deze Kupitein
de Novo s in de wind flaande , heeft zyn
volk niet aan boord gehouden.

De Fregats, onderwylen aankomende,

tegen 't Schijhebben, gelyk voorzegt is,
slaags geweest, zonder dat de gene, die aax
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Land waren, aan boord konden komen, al-
zoo ’t zelve van de Fregats belet wierd.
waar op dan Ul. volk, door ’t lang slaan
magteloos werdende , en al 4 dooden bekomen
hebbende , gedwongen zoude geweest zyn he¬
aan de Portugeesen, die de overhand meer
en meer over hen kregen, over te moetenge-
ven.

De Landvoogd, hen in die nood ziende
heeft al het volk, dat by by den andren kry-
gen konde, by een geraapt, en is het Jacht
te hulp gekomen, heeft de Portugeesen uit
de Rievier geslagen; maar zelf daar
door ock veel volk verloren, hoewel bi

bier door egier UL. Schip behouden heeft.
Dit heb ik UE tot uwe gerustheit willen

te kennen geven.

Onderstond
A. Hegiræ

Zyn Majt. van Visiapour,

A. C. 1641. ADIL. SJAH.
den 25 Juni.

Om nu noch netter kennis van de zaa-

ken dezes Konings te bekomen, dienc

men eerst dit volgende bericht van de
Inlandsche Kooplieden Chrisna en Nar-
va Sinai A. 1653 aan haar Edelheden

overgezonden eens na te zien , dat ons

veel licht geven zal

Bericht voor den Heer Gouverneur Berigt aar
haar Edel¬Generaal van Batavia, en de Hee-
heden we-ren Raaden van India.
gens Win-

gurla.

Het is heden zeventien of agtien jaren ge¬ Wanneer

wy hierleden, dat bier de Gezant Johan van Twist
gekomenen Picter Paats, beide Factoors, en Koop
zyn.lieden, die hier hun verblyf gehad hebben

gekomen zyn; gelyk ook mede Cornelis Blok,
ornelis van Zaanen, Pieter Sterthemius
ende Otto Hoekgeest, welke alle te zaa-
men in hunnen tyd ons, Narva Sinay, ende
Crisna Sinay, beide Broeders, ende Koop-
lieden van Wingurla, zeer begunstigd heb-
ben, ons op reekering der E. Maatschappy
verscheide Koopmanschappen mededeelende
gelyk zy wederom van ons met alle beleeft-
heit ontfangen zyn : alzoo wy Kooplieden
zyn, op ons woord handelende, en onder

de Mooren van groot crediet en geloove zyn-
de

Ondertusschen in de tyd van den Koop Geschil
man Otto Hoekgeest handelden hier oos tusschen

ons en dede Inlandsche Christenen, om 'er bun voor
Vorst vandeel te zoeken, van welke den Tanader ook
vifiapoertol eischte; en alzoo de zelve Christenen een

stuk houts van hem gestolen hadden, wilde
zyn volk hen voor hem brengen; doch on-

wil¬Gg 2
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willig zynde om met ben te gaan, hehben de
Hollanders ’t volk van den Tanadar aange¬
grepen, waar over tusschen ben en de Hol-
landers een gevegt ontstaan is , waar door
eenige van den Tanadar 's volk gequetst, en
eenige Hollanders dood gebleven zyn.

Wanneer wy nu quamen om vréde tus-
schen ben te maken, heeft ons de Heer Fa-
tek Chan (alzoo by Heer van deze Landen
is aangeschreven, dat wy de Hollanders,
zoo veel als ’t mogelyk was, tot vrecde en
eendracht zouden zien te bewegen, dat wy

na veel moeite eindelyk hehben te wege ge¬
bragt ; waar op dan ook gevolgd is, dat de
Koopman Hoekgeest vertrokken, en in zyn

geplaats bier Landre Jan van Tongro
bleven, die zich strax na 't Hof van Visia-
pour begeven heeft, om den Fatck Chan te

gaan bezoeken
Wy hebben hem ook vergezelschapt, ge-

lyk ook mede Somagi Pandita Tanadar van
Wingurla, met zyn Meesters verlof. Na
dat wy nu den Fatck Chan bezogt hadden
heeft by hem aangezegt, dat het toen meer
als drie jaren geleden was, dat de Koning
zynen Heer , hem ’t Land van Wingurla
geschonken had, en nochtans hadden zy hen
in den voorsz. tyd niet komen bezoeken,
vragende verder, waarom by hem nu een

schenkagie van zoo weinig waardy bragt
alzoo by niet wist, wat hy daar af aan den

Koning geven, en wat by voor zig zelven
'er af houden zoude.

Hier op gaf den voorsz. Landre Jan van
Tongro tot antwoord, dat 'er van Batavia
een schip met een Koopman stond te komen.

on dat die Koopman zoo ras niet zou aange¬

komen wezen, of by zoude hem komen be¬
zoeken.

Daags 'er aan quam een Patanier van
Wingurla met tyding, dat een Holland.

schip A. 1652. met den Koopman Jacob Ba
charach gelukkig hier aan gekomen was.

Kort daar aan heeft den Fatak Chan
Landre Jan van Tongro by hem doen ko-
men, en hem aangezegt, dat, zoo ras des
Konings bezoeking zou gedaan wezen, hy
hem dan strax wegzenden zoude.

Daar op heeft Fatck Chan daags 'er aan
’s Konings bezoek in 't werk gesteld, en ter
zelver uure heeft een Gezant van den voor-
zegden Chan, Abdul Hhakima genaamd
een ring van Robyn, en 500 Pagooden aan¬

gebracht, en die in 't bywezen der Hollan-
ders aan zyn Majt. aangeboden, waar over
de Koning van Visiapour, zeer wel te vre-
de zynde , aan de Hollanders goede stukken
van gelaboreerd Lywaad, en een Paardge¬
schonken, en hen zoo weder weg gezonden
heeft, hebbende van gelyken aan den Fatek
Chan eenige gelaboreerde Lywaaden, een
ring van Diamanten, en een Paard ver-

eerd die daar op toen ook met alle eere en
achting vertrokken was, zonder dat by we¬
der op Wingurla quam.

N S DER
Daar na verstaan hebbende, dat een Koop-R. 1653.

man van groote achting, Jacob Bachanach.
hy een Gezant aanaangekomen was, heeft

hem gezonden, Jerangi genaamd, en een
Moor van gehoorte zynde, en met den zel-
ven hem een goed Paard, een zeer kostelyk
gelaboreerd slaaplaken, en een goed Cambo¬
lia toegezonden.

Hier over behoorde Jacob Bacharach te

erkennen , dat den Fatak Chan hem by zyn
aankomst eere aangedaan, en getoond heefi

vriendschap met hem te willen houden, waar
tegen hy aan den zelve niets in vergelding

weerom gezonden, en aan den voornoemden

gezant noch gezegt heeft, dat den Fatck
Chan hem geen recht gedaan had, en dat
luy hem daarom niets wilde zenden

Daar op heeft Jerangi hem geantwoord, Moeije-
dat, als de Hollanders in de tegenwoordig-lykheden

tusschenheit van den Fatck Chan quamen, b hen
Sr. Bacha-

beveel eere en agting bewezen, en ook de
rach en

Fatckzoeking van den Koning voor hen te weeg
Chan.gebracht, en ook een ring van Robyn daar

toe gegeven, en hem daar opverzegt heeft
dat by hem iets tot een gedachtenis wilde
zenden, en hem geenzins ledig laten gaan.
alzoo hem dat geenzins behagen zoude

Dat mede aangaande den gewezen twist

daar voorgevallen zynde, zich na Wingurla
begeven had , om daar na alles naauwkeu-

rig onderzoek te doen, op dat, als ly we-
der voor den Fatck Chan zou verschenen
zyn, by hem van alles net bericht geven

mogt, en dat by dan te weeg brengen zou-
de, dat hen goed recht zou werden gedaan.

Dat daar op zekeren Cassi Pandit hier
gekomen zynde, Jacob Bacharach hem had

behooren te gemoet te gaan, dat niet geschie-
is, maar heeft hem den voornoemden Lan¬

dre Jan van Tongro toegezonden, wo47

over die Pandit zeer misnoegd geweest is.
Daar op was Jacob Bacharach 4 a 5 Bacherach

dagen ’er na hem komen bezoeken , toonende zoekt hier
een stee-hem toen, na dat by hem aan onze Logi
nen huis te

gebracht had , een model van een steenen
bouwen

huis, dat ly (Bacharach) voornemens was

eerstdaags te laten maken , schoon zulks te-
gen haren wille was, ’t welk de voornoem-

de Cassi Pandit schriftelyk aan zyn mee-
ster bekend gemaakt heeft, als mede hoe zy-

nen eersten gezant, Jerangi, en hy mede
door de Hollanders gehoond was, weshalven
hy noodig agtede, dat hen ’t timmeren van
’t steenen huis belet wierd, om daar door te

weeg te brengen, dat zy onze schenkagie
mogten betaalen

Daar door is 'er terstond een verbod geko¬
men, waar door dat dan ook belet geworden
is, gelyk wy daar op ook aan Jacob Ba¬
charach gezegt hebben, dat hy aan niemana

bekend maken zou, dat by genegen was zul¬

ken huis te timmeren , alzoo by , na dat

Cassi Pandit na Vifiapour vertrokken zou
wezen, dit huis dan zonder eenige verbin-

dering zou konnen houwen , dog hy heeft geen¬
zin¬
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zins na onzen goeden raad willen luisteren,
waar door de vyandschapiusschen Cassi Pan¬
dit en Bacharach hoe langer hoe meer aan-

gegroeid is
Wy hebben Jacob Bacharach daar op

verzogt, van dog maar stil te zyn, beloven¬
de , dat wy die zaak buiten schade van de
E. Maatschappy zouden tragten ter neder te

leggen ; dog hy gaf ons tot antwoord, dat
wy over die zaak niet te zeggen hadden, en
dat by Jacob Bacharach was, die welreg

op zyn eigen voeten kon gaan, waar op hy
dan verder, buiten ons weten, 2 Hollan¬
ders , Hay Harderwyk, en Pieter van
Sandvliet aanstonds na Visiapour aan den

Koning gezonden heeft, om over dezen Cass

Pandit te klagen, ’t welk Cassi Pandit ver
staan hebbende , heeft straks zyn volk over

Ballagate gezonden, en de z Hollanders doer

aanhouden, in ’t land van Utur; dog onze
vrienden, aldaar woonagtig, hehben haar
begunstigd, en ook den voornoemden Pandit
over hem doen aanspréken, waar op zy ook
los gelaten zyn. Van daar zyn zy voert.

na Visiapour getrokken, olwaar gekomen
zynde zy meer dan anderhalze maand bui-

ten ’t Portaal van de ordinaire vesting ge-
plaatst zyn geworden.

Den Fatck Chan, dit verstaan hebben-
de , heeft haar doen voor hem komen, en hen
aangezegt, dat, zoo zy in zyn land hun
verblyf wilden houden, zy hem een geschenk

van 10000 pagooden zouden moeten geven-

en dat zy, des ongenegen zynde, dan niei
langer in zyne landen hadden te woonen,
waar mede by hen haar afscheid gaf.

In dezer voegen heeft Jacob Bacharach

door zyn onverstand de cere en agtingder E-
Maatschappy bier doen verminderen, en
haar de zelve geheel doen verliezen weten-

de zyn Mede-Raaden daar toe te bewegen

om dit alles nevens hem te teekenen, zoo al.

t hem maar beliefde.
Voor dezen handelden de gemelde gezan-

ten en Kooplieden Joan van Twist, Pieter
Paats, den Resident Blok, Cornelis van
Saanen, en Pieter Sterthemius, heel an-

ders , levende met de Mooren in een vaste en

pryselyke vriendschap, waar door zy by de
zelve zeer geagt en geëerd waren dog deze

heeft zig zeer bitter tegen de Mooren aange¬
kant, zonder na onzen raad te hebben wil¬

len luisteren, dat in zig zelven zeer qualyk,

en ook tegen onze gewoonte, weshalven by
ondienstig is, om hier te handelen.

Het welk wy verklaaren de waarheit te

zyn, en ook klaar is blykende, want
1. Zoo baast Jacob Bacharach hier maar

gekomen was, heeft hy terstond na Goa be¬
ginnen te varen, en, van ons 2000 pagooden
genomen hebbende , heeft hy gewerkte en on

gewerkte diamanten aan boord gebracht,ge¬
lyk ook meer andre juweelen , doende alzoo
groote onkosten ten laste van de E. Maat-

schappy.
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Als hy nu op zyn vertrek na Goa stond, . 1653.

verzogt hy aan ons , dat wy hem een brief
van aanbeveeling aan onze vrienden aldaar

mede geven zouden, op dat by aldaar van
hen met eere en achting ontfangen mogt wer¬
den ; 't welk ook alzoo geschied, en met on-
ze brieven aan Raulu Sinay, Dessay van
't Land van Bicholin, afgegaan is, ver-
zoekende zeer ernstig, dat by hem, daar te
lande komende, alle eere, met hem op zyn
reize na Goa te vergezelschappen, bewyzen
wilde , waar over vy aan hem zeer ver-
plicht souden blyven.

Dit is door desen Dessay ook zoo, als 1

by ons verzogt is, geschied, gelyk by hem
van Goa te rug komende, ook met zyn volk,

en met allerlei speeltuigen te gemoet gegaan
is, en den zelven, hem tot zynent gebracht
hebbende , ook deftig na s lands wyse ont-
haald, en tot buiten Bicholin (wanneer by
vertrok) uitgeleide gedaan heeft; maar Ja¬
cob Bacharach, nu t'huis gekomen zynde

gaf voor, dat de eere, hem door Raulu Si-
nay aangedaan, gansch van onwaarde was
en dat by hem daarom mede zoo te rug ge¬
sonden heeft.

Daarenboven heest by hem nog met zyn
volk 5 ftukken goede syne Bethillisgesonden
met verzoek, dat wy die aan den Factoor
van Wingurla wilden geven, gelyk wy ook
gedaan hebben.

Doch lby heeft zich over dit geschenk ook
misnoegd getoond, om dat hem dat door onse
handen toegesonden wierd, schryvende ver-

der zeer schamper daar over aan ons , en ons
verbiedende voortaan in zyn buis te komen.

waar door by hem en ons dan ook hier in niet
dan schande heeft zoeken aan te doen, be¬
halven dat wy ook wel 3 dagen aan een be¬

let geworden zyn, om in de Logie der E.

Maatschappy te mogen komen.
Ten 2. Zoo heeft hy ook met een gewyden

Priester van Goa, hier na toe gevlugt, over
zeker gevegt van 's Priesters jongen met een
Caffer van hem, die gewond wierd, geschil
gekregen  waar over by den jongen deses
Priesters dede vangen, dog deselve kort er
aan ontvlugt zynde , zoo dede Bacharach
den Priester gevangen nemen, en in de boei-
jen sluiten, en oldus  maanden lang in een
elendige gevangenis bewaaren, sonder hem

zelf op de voorbede van een Gezant, daar door
reisende , en schoon onschuldig was, te wil¬
len los laten , tot dat den selven daar toe
goede gelegenheit ziende, middel vond om stil
te ontvluchten, waar over den Tanador van

die plaats ten hoogsten misnoegd geveest is.
zeggende, dat de Hollanders in syne Land-
voogdy geweld aan een man deden, die op
syn Land, en onder syne bescherming zyn
toevlucht genomen had, en dat sulke hande-

lingen onverdragelyk waren.
Ten 3. Zoo dede Jacob Bacharach die

gene , die van de Christenen of van de Sla-
ven uit Goa gevlugt synde Ct zy wegens hun¬

neGg 3
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ne eigen schulden, of ook wel om dese of gene
misbandelingen) zich herwaards begaven
voor ben brengen, hem sterk drygende en ver¬
vaard makende, met hen te verwyten, dat
sy maar wegloopers waren, ’t geen by alleen
dede , op dat sy genoodsaakt mogten werden,
om zig te verkoopen, en zoo zy dat niet

deden , zoo wilde by hen met de boeijen aan
de beenen weer na Goa zenden.

Dus dwong hy hen met geweld, dat zy
zig voor 2  3 pagooden moesten laten koo-
pen ; dog zoo ras ’er maar schepen quamen,

zoo wist by die wel op een hooge prys te hou-
den , en ze dier te verkoopen.

Ten 4. Zoo nam Jacob Bacharach ook
’t geld der E. Maatschappy, onder ons be¬

rustende ; en kogt daar voor diamanten, ge-
werkte en ongewerkte juweelen, en verkogi
die weer voor een hooger prys aan de schepen,
waar op by dan groote winsten dede , en zyn
ander geld liet hy by ons met geweld blyven
tegen 2 ten bonderd ’s maands, en dus was
by gewoon ons, en de E. Maatschappy, te
berooven-

Ten 5. Zoo heeft Jacob Bacharach alle
middelen in 't werk gesteld, om onze persoo-
nen en goederen in Suratie, die wy met de

schepen der E. Maatschappy overzonden, by
den Heer Bestierder van den Handel der E-
Maatschappy, als ook by andren aldaar in-
stallig, en ons zoo zwart, als ’t mogelyk
was, te maken.

Ten 6. Dat Jacob Bacharach den 26sten
December A. 1652 , ten iyde van die onee-
nigheit tusschen de Hollanders en den Tana¬
dar van Wingurla, s avonds ten 9 uuren
met eenige Soldaaten langs de markt, zon¬
der dat wy 'er kennis af hadden, by ons is
komen loopen, om met de zynen te raadplegen.
Waar op den Tanadar, kennis hier af ge¬
kregen hebbende, aan Fatck Chan, zyn
Meester, geschreven heeft, dat de Hollan-
ders hunne Soldaaien vergaderden en by nagt
ten buize van Narva Sinay, en Crisna Sinay
quamen, en raadpleegden, om hem te doo¬
den , hoewel hy door zyne voorzigtigheit
hem dit belet had.

Waar op Fatek Chan, zoo ras hy dit
maar vernomen bad, een brief aan den Al¬
vador en Dessay van Cudal geschreven, en
aan hen belast heeft, dat hy de Hollanders
uit Wingurla verdryven, en de voornoemde
Narva Sinay en Crisna Sinay geboeid na 't

Hof op zenden zouden.
Dit wierd ons van ons volk in Visiapour

hun verblyf hebbende , ten eersten gewaar-
schouwd, gelyk wy ook Jacob Bacharach
dit zeiden, daar by voegende , dat, om dat
hy na ons niet had willen hooren, by hier
door ons en ook den Handel der E. Maat-
schappy bedorven bad. Hy, daar over
moeijelyk geworden, sprak hier over eenige
onbehoorlyke woorden tot ons, waar op wy
aldus van hem gescheiden, en na ons huis
gegaan zyn.

NS DER
Daags 'er aan verstonden wy, hoe Jacob  1653.

Bacharach ons in de boeijen wilde stuiten,
als mede den Makelaar der E. Maatschap¬
by , zonder dat wy een van alle eenige reden
hier toe gegeven hadden, weshalven wy, ons
van beide de zyden zooqualyk gehandeld zien-

de, onze buizen en goederen hebben moeten
verlaten, om dus ons lyf en leven te behou-
den.

Hier op nu had by behooren te vernemen,
waar vy vervaaren waren, dat oy tot nis

toe nog niet gedaan beeft; maar daarentegen
heeft by een brief aan Kera Parbu, Koop-
man van Raybaga, en onzen voornaamsten
vyand, geschreven, en verzogt dat by zig
na Wingurla begeven wilde, alzoo by gene-

gen was Koophandel met hem te dryven,ge-
lyk by bevorens met ons gedaan had, en dat

hy ook onze tenten, en de goederen, daar in

zynde , te koop stellen zoude, makende al-

dus ons crediet by andre Koopliedea in Ray-
haga zoo kleen, en onze naam zoo gwart

als t hem mogelyk was, niettegenstoande wy
de E. Maatschappy ontrent 18 jaaren ge¬

trouw gediend hebben.

Bevorens, eer de Hollanders op Wingur-
la quamen, zoo had een van ons zyn ver-
blyf in Goa, om daar te handelen ; dog de
onder-Koning, verstaande dat wy mêt de
Hollanders omgang hadden, heeft dit onder-
zogt en gelast, dat men zulke , die op

Wingurla met de Hollanders omgingen, straf-
fen zou-

Hier over heeft den anderen Broeder van

ons alles , wat hy in Goa bad, of wel roooo

Xerasyns, verlaten, en zig van daar na
Wingurla begeven, nawelken tyd wy tot nog
toe met veel cere en crédict wel en gemokke-

lyk hier geleefd hebben, onzen handel onder

de bescherming der E. Maatschappy dryven¬
de , tot dat eindelyk deze Jacob Bacharach

ons nu op de voorsz. wyze bedorven heeft;

waar op wy den 26 Juni van Wingurla na

Visiapour vertrokken zyn, om met den Na-
saiba te spreken.

Dit nu zoo voorgesteldhebbende , zoo ver-
zoeken wy aan de Heer Gouverneur Gene-

vaal, en aan de Heeren Raaden van India,

dat U Edelheden deze vervalle Kooplieden,
die de E. Maatschappy zoo veel jaaren we

in getrouw gediend hebben, weder gelieven
te berstellen, vermits zy alleen om en door
Jacob Bacharach zoo verre vervallen zyn.
Ook verzoeken zy dat U Edelbeden een an-

der Koopman in zyn plaats gelieven te zen¬
den , en daar benevens ook herwaards goede
getrokke Koopmanschappen, te weten, on-
i7ent 25000 pond nagelen, 10000 pond
goede rompen, 15000 pond goede Nooten

3000 pond Foelie , en 5oooo pond ko-
per af te vaardigen, het welk by al-

dien U Edelheden gelieven te doen, zoo zul-

len wy weder konnen hersteld werden, en on-
der de schaduw der E. Maatschappy, als

opbevorens, konnen leven, genegen zynde
de

En ’t ver-

zock van

risn2

Sinay , en

Narva Si-
nay , aan

haar Edel¬

neden.
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dat wy alzoo door dit middel meder op Win¬de zelve trant, als te voren, te weten, hals

met gereede penningen, die wy aanstouds by gurla mogen komen, en hem verdere onder-
rigling van zaaken geven.de waaren tellen zullen, te handelen, en t

verdre in Peper, en Cardamom, te betaa- Edele Heeren, God wil U Eds leven, en
len. gezondheit met voorspoed zermeerderen tot

Aangaande nu’t gene wy nog aan de E genoegen van U Edelbeden. Heden den laat-
Maatschappy schuldig zyn, daar van zullen sten Maart A. 1653.
wy alle jaaren 20o0 pagooden af leggen, en
dus in 3 jaaren alles konnen te boven komen, Onderstond,
dog zoo U Edelheden ons niet geliefden te
vertrouwen, zoo zullen de voornoemde gae¬ CRISNA SINAY, en
deren wel in de Logie van de E. Maatschap- NARVA SINAX.
py mogen blyven, en zullen dan ieder reize
daar van 5000 pagooden aan waardy, die Wy meenen dat het ook niet qualyk
mêt een betaalende , tot ons nemen, en dus komen zal hier by de grondteekening van
het eene niet na ons nemen, voor dat hei onze Logie op Wingurla, by No. XI.
vorige zal af betaald zyn. D., af te beelden.

Wy zullen God bidden, dat by U Edel- En vermits wy van’t Ryk van Visia-
heden staat en bare regeering gelieven te ze- pour spreken, konnen wy niet nala-
genen, en als de nieuwe Factoor. herwaards ten een bericht van de kours van er-
komen zal, verwagten wy dat by door U nige waaren daar vallende, hier by te
Edelheden van alles zal onderrigt zyn, op voegen.

Cours van den prys der rouwesteenen, zoo als die ge-
meenelyk in Visiapour verkogt werden.

Van I Im Mangeley. d Pagood. 7:Prys van
Van 1: Im Mangeley.ruwe stce- 10

nen. Van 2 Mangeley, dito. 12
Van 2 dito. - dito. 20
Van ; Mangeley. 4 52

Van 4 Im Mangeley. 2223
Van 10 2 12 im Mangeley. 1221.

Gesleepe steenen.

Van : Mangeley.Van ge- 6 27.
slepen Van 1 Mangelev, I1.  12
dito. Van 1; dito. 't Mangeley. 16

Van 2 dito. . .. dito. 18  20
Van 3 dito. . . dito. 28  30
Van 4 dito. .. dito. 40

In Batavia de navolgende Diamanten opgekogt zedert
den 12 December 1640 tot Ryksdaalders.

120 ps. Diamanten, wegende 21, Caraat..r 150Van eeni-
12 dito. dito.ge Dia- 223

manten151 ps. den 24 April 1641 ge-
op Batavia kogt, wegende dito.

. 323; 265
gekogt, 46 PS. 83 dito.
en van ee- I5

ps.-277 41 dito.nige andre 210

69waaren. PS. dito.202 210

2 ps. dito. -93 267
23 ps. dito. 145
2 PS. dito.7. 205

135 ps. Den 2 Mey gekogt dito.452 385
142 Ps. dito.92 25
164 ps. dito. 327102
2ps. dito. - 112

57 Ps. dito.253 30

Ps.I.

A. 165X.

De Logie
op Win-

gurla af-
gebeeld.
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Van

Van

240 L E E NS DER
ps. wegende.1 Caraat.3 Ryksd. 9OA 1653

64 ps. 10 60dito.

ps.dito. : 213 dito. 22
100 dito.ps. dito. 207.

ps.61 dito.14 142-r
ps.56 dito.16 142-
ps.5I dito. 407.

100 ps. den 6 Mey. dito. 26634.
19 ps. dito.41 32

2ps. dito. - 3
17 ps. Den roden dito. dito.19. 241

Ps.103 25. dito. 182
61 Ps. dito.162 115
81 Ds. dito.134 e 92

3dito.Ps. X32 -
ps.50 dito.10. 3
ps. dito.41 392 1595
ps. dito.79 223 300

6 dito.ps. 5 55
dito.123 564ps. den 24 dito.

510
60ps. den 25 dito. 18: dito. 300
18 ps. den 28 dito. dito.II 100

1ps. den 31 dito. schaars4 SOO

dito.2147 ps. 205

Memorie van de ruwe Diamanten.

(i2 Greyn. 100 tot 120 Ducaater,
10 Dito. 70 — 80

8 Dito. 60— 70
6 45 — 50

38 —
Dito.

4 40
28 30

2 24— 26

van Duc. 't Caraat
1imin ’t Caraat.3 - 23-

4 in dito. 18
dito.s 163
6 dito. 15
6.dito. 14.
7 dito.

- 15
8-10. dito. 14

12, 14, 15 dito. 13-
1i6, è5 dito.

10

Dit nu werd al te saamen van syne en wel gefatzoeneerde steenen verstaan.

Mascas, of Malakse steenen, die qualyk geschikt, en
ongefatsoeneerd zyn.

30
5 32
4. 24

2 18

3 14
Ducaaten ’t Caraat.

4 13

5 12

II6 r
10

8C12 tot 14

Van
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GROOTE
Van de mindere gefatsoeneerde stee-

nen, die bruin, quaad, en daarom Ro-
cha genaamd zyn, heeft men ’er
3 in ’t Caraat  10 Ducaaten ’t Caraat.

8 dito.dito.25
stot iz in’tC. 2 dito. dito.5

Wit bort diamant (zynde vuile steenen)
3 Ducaaten ’t Caraat.

Zwart bort diamant  2 Ducaaten ’t Ca-
raat.

In ’t koopen der zelve moet men wel

toezien na steenen van blank water, niet
met veol zanden of onzuiverheit van bin-
nen bezet, en hoe die zanden leggen :
want zoo die in ’t midden zyn, 't17

berd van eenige groote steenen, ko-

men die zeer schadelyk, vermits zy dan

dik wils van 9 maar ; greinen blyven; en
als men ’t onzuivere daar alin blyven laat,
konnen zy niet anders, dan in ’t zet-
ten van baggen, karquanten, en dierge-
lyke werken, te pas komen; en slaan
daar voor af, ’t zy by vermindering van
gewigt of by het behouden gebrek, van
80 Ducaaten ’t Caraat  45 Ducaaten ’t
Caraat.

Men moet daar ook op letten,dat

een ducaat in ’t stuk van den Juwecl-
handel maar 2 gulden doet.

Voor al moet men op lyvige en dik-
agtige steenen zien, alzoo die tot veler-

ley werken bequaam zyn, en byzonder
tot ringen te pas komen; hoewel de dun-
ne en platte, als zy zuiverzyn, ook wel
in Juweelen van goud te pas gebracht
werden.

Men moct ook wel toezien, dat on-

der cen groote sorteering Diamanten geer
Saffieren gemengd, alzoo zelfveel goede
kenners van Juweelen daar mede bedro-
gen werden. Om dit nu te weten, moer

men daar op letten ,, dat zy hard van
grond zyn. Ook is de Saffierdoorgaans
platter en bleeker, en voor al ookslech
ter van steen, dat men nader ontdelt.

als men met een diamant op den diamant,

waar aan men twyffeld, snyd: want zoc

t cen Saffier is, zullen er schrappen in
blyven staan, en zoo 't cen diamant is

zullen zy tegen een maar flitsen, en geen
schade doen.

In Wingurla valt ook Salpeter, doch
vry onzuiver; hoewel ’er ook wel zuive-
re is, nevens verscheide andre waaren,
in Persien getrolken.

Van de Robynen.

Van de Robynen valt niet heel veel te
schryven, om dat zy maar in eene sor-
teering bestaan; doch voor al moet men
wel toezien, dat geen spinellen of gra-
naaten voor Robynen gekogt werden.

De Robyn is een hardste steen naaft
IV. DEEL.

MOCOLS. 241

den Diamant; om nu, als men twyffeld, . 1653.
zcker, te gaan, moet men een Ro-
byn nemen, en in den Iteen, waar aan
men twyfseld, maar snyden, en zoo ’t
geen Robyn is, zal hy ook wecker,
dan de zelve, zyn.

De voornaamste deugd der Robyn be¬
staat daar in, dat hy recht purper, schoon,
bly, en gloeijend van verwis, en zonder
kanten (die men vevyr noemd) ’er in te
zien speelen. Zy werden ook met
het Caraat gewicht gewogen als zy groot
zyn. Steenen van 3 Caraat zyn in Hol-
land 36  38 Ducaaten waardig.
Steenen van 2 Caraat. 20 dito. de steen
Dito. van 6Grein. 14 dito.

Doch zy zyn tegenwoordig in Holland
gansch niet getrokken, en zonder vasten
prys,

Het kleen goed van4, 628 in een
Caraat, het stuk gerekend tot 20 2 25
schellingen, van 10, 12, en 15in 't Ca-
raat, het stuk gerekend tot ; aroschel-
lingen.

Van de Peerlen.

Deze komen weinig van daar, en zyn
in Holland inzeer hooge achting, en by-
na buiten gissing

De deugd der Peerlen bestaat voorna-
melyk in twee zaaken.

Voor eerst in hare rondheit, en ten
anderen, in hare blankheit, en schoon-
heit van water.

Men behoeft ontrent de zelve niet dan

het gewigt te weten, en na 't gewicht
en de schoonheit volgen ook de pryzen.

Grein ’t stuk tot ... 10 schellingen.
1. dito. 14.

2 25
4 4 p. Vlaams.

8 dito.

8 15. dito.

En dit werd van schoone en ronde

Peerlen, en niet van Wraggen, of Iter-
netten verstaan.

De Lapis Bezoar.

Deze is of Orientaal (dat is Oostelyk)
of Occidentaal , (Westelyk) doch de
eerste overtreft de laatste zeer verre, zy
groeid in de maag van zeker dier. Hare
voornaamste deugd bestaat in haar schoo-
ne kouleur, en in de zwaarte van ’t ge-
wicht. Hare rechte kouleur is de kaf-
tanje verwe ; doch die , welke als een
Olyf van verw is, is de allerbeste,
en werd in Holland by 't gewicht ver-
kogt.

Hh Een
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. 2 So gl. de oncc.Een Bezoar-steen van 2 oncen

70 dito. dito..dito.Een dito.
60 dito. dito.dito.

-Een dito.
50 dito. dito.a. -van 2 in1 onceEen dito.

40 dito. dito.4a 6ini dito.Een dito.

30238dito. dito.Een dito van S- 15 in 1 dito.

Van de Amber de Grys.Ende noch kleener, of Fragmenten na

evenmatigheit van dien.
Dit is de hoogste en beste perfume,Steenen van grooter gewicht, als de

die ook medicinaal is.bovengemelde, zyn zorgelyk om ze in te
Men wil, dat zy ’t zaad van de Wal-koopen, alzoo daar veel nagebootste on-

visch zy, ’t welk door ’t manneken dusder loopen.
geschoten zynde, op de Zee blyft dry-De rechte proeve op den Bezoar is,
ven, en door de hitte der zonne en dedat men een blad schoon papier neme,

kracht van dit Zee-dier gematigd zynde,en daar op een stuk kryt wryve, en dat

met 'er tyd zoo zyn kracht krygt, enmen de Bezoar daar dan op stryke, of
aan de stranden opgeworpen werd. Daartoetse, even eens als men ’t goud op een
is swarte, en ook graauwe Amber; dochtoets-steen toetst; hoe hy zyn verw dan
de eerste, die ook voor de slechtste ge-rykelyker af geeft, hoe hy schooner is.
houden werd , is van cen geringe prys.

Van de Muscus. De graauwe Amber gelykt wel na de
Veen-steen; doch hoe zy blanker hoe zy

Deze diend meest om iets te perfumee- beter is. Zy valt zeerlicht, vetachtig, en
ren. Men oordeeld dit een geswel in ze¬ spongieus. De proeve hier op bestaat
kere soort van Rheën te zyn; ’t welk zy daar in, dat men een stukjen in een roe-

onder de oxsels krygen, en ’t geen zy, mer met wyn of water smyt, en zoo zy
na dat het ryp geworden is, in 't Bosch goed is, zal zydryven, doch, valsch zyn-
hier of daar tegen wryven, en 't welk de, zinken.

dan door de hitte en zweeterigen aard
dezer dieren, en door de kruiden, die zy De blanke Amber
dan tot Artseny gebruiken, zulken reuk geld van ffotot si de once.
en kracht ontfangt. Die wat graauwer

De rechte wetenschap en proeve op is f36tot40 dito.
de Muskus bestaat daar in, van wel toe De zwarte Amber
te zien, dat ze niet weer op nieuw opge- van fratot i5 dito.
sneden, en met zand, Bokken-bloed, of
iet anders, vervalscht zy. De beste proeve hier op echter is,

Men zal dierhalven met een punt van dat men een heetc naald neemd, en daar
een mes het blaasken openen, en daar in steekt, en zoo zich die dan vetagtig
wat uit, en dat in de mond nemen, en vertoond, en in ’t steeken een liefelyke
proeven, of 'er zand, of bloed, of iet reuk van zich geeft, is zy oprecht.
anders onder gemengd, en in te smaken
of te vinden is. Daar na zal men dit op Van de Rhinocers-Hoorn.
de hand stryken, en zien, of het een

rosse geelachtige verwe van zich geeft, Deze werd geroemd een zeer goed te-
en zoo het dan op de hand sterk trekt, gen-gift te zyn, diens meeste achting in
zoo laat het 2  3 uuren op de hand bly- zyne groote, gladheit, en zuiverheit be-
ven, en zoo het dan zyn reuk noch be- staat. Van den zelven werden ook drink-
houd, is zy goed en oprecht; doch vaten gemaakt, en in Holland tot een
al te drooge, is ook niet goed, gelyk al grooten prys verkogt.
te natte noch erger is. Zy moet in loo-

de doozen bewaard werden, alzoo zy De groote, somtyds 't
anders bederft. stuk van 580 2 100

Hare prys is zeer veranderlyk, ende De Kleener. f5O2 60
die kan niet vast bepaald werden, en ’t De kopkens na haare
veel of weinig overbrengen der zelve groote van fl22 18
maakt daar ontrent een groote verande-

ring. Als ’er niet zeer veel van overge- Doorgaans werd het Koninkryk van
bracht is, geld zy dezen Vorst Visiapoer,na des zelfs
Van F2O224 de once. Hoofdstad (die by de Heer Baldeus afge-

Doch in grooter quanti- beeld werd, en wel s mylen groot is
teit van ƒ15218 de once. doch het is eigentlyk Cunkan genaamd.

En noch grooter zynde froa12 de once. Al het land van Goa, daar zyn Hoofd-
En zy is tot Amsterd. stad maar 8 mylen aflegt, plagt hem

toeook verkocht voor. F831ode once.

. 1653.
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gevallen

van Sjah
Dijhaan

met de

Koningen

van Visia

pour to1
A. 1656.

Adil sjal

afgebeeld.

GROOTE

1653. toe te komen, dat hem de Portugeesen
af namen, en dat hy hen naderhand tot

twee malen toe weer afgewonnen heeft.
Doch, naderhand bespeurende , dat

hy ’t tegen hen niet uitharden zou,
maakte hy vrede met hen, onder die
voorwaarde, dat de Portugeesen de Stad

Goa, en ’t Efland, benevens de Landen
van Salsette, bezuiden de Stad, met hun
67 Dorpen, mitsgaders 't Land van Bar-
des nevens hare 12 Dorpen, en ’t Land
van Tisvary met zyn 30 Dorpen, agter
Goa gelegen, behouden zouden.

Dus hebben zich de Portugeezen in
vorige tyden ontrent A. 1708 ook mee-
ster van Dabul, een Stad ontrent 10my-
len van Chaul (mede een Portugeesche
Stad op die kust) gelegen, gemaakt, en
de zelve dezen Koning afgenomen, hoe-
wel zy die naderhand weer verloren heb-
ben.

In de later tyd is ’t vermogen van den

Koning van Visiapoer wel weer wat op-
geloken, wanneer de Hollanders A. 1653,
en 1654, aldaar, eerst den Koopman
Jacob Bacharach (die er met moeite van

daan raakte, en afgezet wierd) en nader-
hand den Koopman Leenderd Jansz., A
1655 in Bacharachs plaats hadden, wan
neer ook die Vorst aan den Opper-Land-

voogd van Indien, Johan Maatzuiker,
een vloot van 25 schepen verzogt, ten

einde de Portugesen, met welke hy oor-
logde, geheel uit te roeijen, noemende
zich in zyn Firmaan, of gunst-brief, in
’t jaar na Mohhammed’s vligt 1064, den
2den der Maand Dsilcaida (dat is, den 13
Scpiember 1654) gegeven, den Opper-
Koning der Hollanders in Indien; maar
dit alles vervloog in rook, alzoo hy in
December van dat zelve jaar noch vrede

met de Portugesen maakte.

In’t jaar 1656 kreeg hy weer moeite
met Sjals Diihaan, die hem een Leger
inder Eurangzeeb, en Emier Jemla, op
de grenzen toezond, om welken moei-

clyken nabuur op de gemakkelykste wy¬
ze te verdryven, hy den Prins een ge-
schenk van zeven honderd duizend Pa-

goden, of 28 tonnen gouds, deed; doch
den 13 November des zelven jaars quam
Adil Sjab te sterven, latende ’t Ryk aan
cen Prins, die hy als een Kind aangeno-

men had, die by zyn krooning Aali Sjah

genaamd is.
Dezen overleden Koning Adil Sjah,

vertoonen wy hier na ’t leven by de let-
ters B. B. In later tyd tot A. 1663 zon-
den haar Edelheden de Heer Petrus An-

dreas hier als Gezant, nevens, de
Onder-Kooplieden , Hajo Harderwyk,
en Antoni Rutgers, om de zaken weer in
een goede plooi te brengen.

De voornaamste Haven van Viziapour
is Carwar; dog dit staat nu onder Scva
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Gi, met ’t verdere Land, daar aan gren-
zende, tot Guzeratte toe. ’t is een heu-
velagtig strand, en ook boschagtig, heb-
bende eenige verspreide cilandekens on-
trent zig. Dit Carwar legt 15 mylen
bezuiden Goa.

Onder het Ryk van Visiapour plagt
ook cen gedeelte van Decan te staan, dat

zig ten N. tot aan de Stad Jenneah, ten
Z. tot Porto Novo, ten O. tot Golcon¬

dâ, en ten W. tot den Oceaan, en ver-
der dan tot aan ’t Ryk van den Samoryn
op Malabar toe, uitstrekte.

Verscheide van die oppermagtige De-
canse Princen plagten onder den Koning
van Vifiapour, toen hy nog in zynen
bloei was, te staan, en dat vooral, om
dat zy 't onder malkanderen , dat hen

anders tegen dien Koning magtig genoeg
zou gemaakt hebben, niet eens konden
werden.

Hoe nu, en die van Decan, en ook de
Koning van Visiapour, en die van
Golconda, zoo al by trappen onder den
grooten Mogol geraakt zyn, zien wy in
’t leven van Eurangzeeb zeer klaar.

Buiten Carwar heeft men hier (buiten

de Hoofd-stad Visi-pour) nog de groote
Koopsteden, Hubli, Rabag, en Hutra-
ni, als mede Gullean en Burdi, Rajapoer
(op 17 graden, 20 min. N: Bre-, eeni-
ge mylen benoorden Chaul) Dabul, en
Wingurla, alwaar wy ons Comptoir
hebben

Men teld onder de Koningen van Vi-

siapour (die gemeenelyk alle den titel
van Adil Sjah , dat in 't Arabisch den
Rechtvaardigen Koning beteekend, gelyk
de Egyptische dien van Pharao en Pto-
lomeus voerden) deze navolgende, voor

zoo verre zy my bekend zyn:
Adil Chan, Asaf Chan, Bisa Ullab

Ibrabim Sulthaan Mabbmud, Sulian Ui-
lal , Sulthan Socoderi Capeder

Dit Ryk plagt in zynen bloei wel
2000oo Voetknegten, en wel 6oooo
Ruiters te velde te konnenbrengen; dog
Seva Gi (schoon hy nog 2 Broeders on-
der dien Koning met een aanzienelyke
magt waar over zy 't bevel voerden, te
veten, Samboci, en RoGi, Raja’s, had)
heeft hem een schoone groote veder aan

Zee-kust uit zynen staart gehaald.de

Den Koning van Golconda’s macht
onder Sulthaan Mohbammed Abdullah
door Selim al vry geknakt, aangezien hy
hem jaarlyks toen aooooo Pagoden be¬
taalde, was nu onder Sjab Djihaan’s re-
gering al zoodanig afgenomen, dat noch

net swaar inkomen van zyn Land, t

geen enkelyk van het zout jaarlyks
1800000 Pagoden bedroeg, behalven de
oneindige schat van Diamanten, uit zyn ei¬
gen Diamant-mynen verzameld) noch het

groot getal van zyn sterke vestingen op
Hh 2 rot-
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rotsen gebouwd, eenigermaten. 1654 konden

beletten, dat zyn navolger, Sulthaan
Abdullab Cotbsjab, aan dezen Mogolschen
Vorst jaarlyks agtien honderd duizend
Ryksdaalders, of vyfenveertig Tonnen
gouds betalen moest.

Doch hoe voorspoedig het Sjab Dii-Zyn ver
dere vero-haan in 't drukken van deze Vorsten
veringen ging, was hy echter niet vry van veel
tegen der doornen, die hem niet in de voet, maar
Koning

tot in het hert staken, al het welkc hemvan Gol¬
conda. zyn eigen Zoonen aandeden.

Zyn Gemalin, Tadjoe Mehalle; of de
Kroon des Vrouwen-Timmers,genaamd,

was zulk een ongemeene schoone Vrouw,
dat hy in haar leven noit na een andre

omzag, en na haar dood ontroostelyk
was, gelyk hy haar ook een weergade-
loos prachtig Graf in Agra gebouwdheeft.

Na dat hy A. 1638 met zyn gansch
Trnege¬
vallen met Hof van Agra na Lahor vertrokken was,

om wat nader by Candahar, ’t geen hyzyn eigen

Zponen. belegeren wilde, te zyn, zond hy zyn
tweeden Zoon, (of Sjab Soesa) met een
Leger ’er na toe, om te zien, of hy 'er
Meester van zou konnen werden; maar
vermits hy de zaken daar niet na zyn zin
behandelde, zond hy hem als Landvoogd
na Bengala, om hem wat verder van ’t

meerHof te verweideren, en hem wat
weerwerk en bestier te geven. Even
zoo maakte hy Eurangzeeb Landvoogd
van Decan, Moraad ul Beg eerst Hoofd
van Doltabat, en naderhand Landvoogd
van Suratte; maar den oudsten, Dara
Sjekoeh, of Secoer, by hem tot zyn na
volger geschikt, en meest van hem ge-

liefd, en welken hy ook een throon be¬

neden den zynen, als een Onder-Koning
van al zyne Ryken toestond, hield hy by
zich, hoewel hy ook Landvoogd van
Multan, en Cabul, was.

Men wil, dat de oudste wel een schran-
der, heusch, en zeer mildadig Prins was.
maar zeer bits tegen de grooten, vri
haastig, en voor al zoo wys in zyn er
gen oogen, dat hy niemands raad, maar
alleen zyn eigen waanwys hoofd, zelf in
voorvallen van ’t uiterste gevaar, volgen
wilde, waar door hy veel vyanden maak-

te, en van zyn vrienden geen nut had,
om dat zy schrikten hem ergens voor te
waarschouwen. Anders was hy niet on-

aangenaam in zyn ommegang, een zeer

groot beminnaar van geleerde lieden, die
hy altyd by zich had, en was zelf zoc

onverschillende ontrent de zaken van
Godsdienst, dat hy onder de Christenen
zich als een Christen, onder de Heide-
nen als een Heiden, en onder de Mo¬

hhammedanen zig weer als een Mohham-
medaan, maar geenzins als een van de ive-

rigste, droeg, gelyk dat ook een van de
voorwendzels van Eurangzeeb naderhand,
toen hy hem ’t hoofd deed afslaan, ge-

SDER
weest is, dat hy het daarom gedaan had,  1654.
om dat hy een Kafir, dat is, een onge
loovige, was. En veclen hebben hem
ook voor een ongodist gehouden, be-

dienende zich van alle Godsdiensten uit
inzichten van Staat.

meest Sjah SausaSjah Sousa ,

genaamd) die by na van den zelven
aard was, wist echter zyn zaken wat
geheimer te behandelen, en zyn aard
wat meer te bedekken. Hy was zeer

behendig, en te gelyk beleefd in al zyn
doen, groot van onderneming, en stand-

vastig, ook zeer mildadig in ’t beloonen
der genen, die maar iets voor hem de-
den, waardoor hy ook grooten aanhang
kreeg, en de zaken geswind uitvoerde
Maar zyn uitsporige wellusten met aller-
ei Vrouwen, zyn sterk drinken, en zyn
overgaan tot den Godsdienst der Persianen.
daar alle die van zyn stam Sunnis waren.
hebben hem veel nadeel gedaan

Eurangzeeb had voor ’t uiterlyke niets
dat hem aangenaam konmaken. Hy was
zoo vernuftig niet als Dara, ja geleek
zelf dof van geest, maar was het echter
gansch niet. Hy veinsde zich zeer wei-
nig met de zaken des Ryks te bemoei-

en, schikkende zyn gansche wyze van
leven na die van een Fakier, of Bedel-

Monnik, ja gaf zich volslagen daar voor
uit, schoon hy, die zeer loos,doortrapt,
en uitnemend geheim in al zyn doen was,
en altyd op zyn luimen lag, niets min-
der in de zin had. Hy deed dit alleen,
om aan zyn Vader, en aan al zyn Broe-
ders een schyn te geven, dat hy niet na
de kroon dagt, en daar van af zag, en
dit deed hy , om daar door hun aller
gunst te winnen, en hun aller vermoeden
te benemen, dat hy iets ondernam ; daar
hy ondertusschen, hoestil, en bezet met

de zaken van zyn Godsdienst hy zich in
schyn hield, door mildadigheden, ter
rechter tyd en plaats besteed, zeer veel
vrienden onder de hand maakte, die
hem van alles, ’t geen ’er voorviel, net-
te kennis gaven, van al 't welke hem dan

de Princes, Raukenara Begum, die ’t met
hem heimelyk hield, de nette proeve op
de som toezond , zoo dat 'er niets zoo

gering voorviel, ’t geen hem door de
eene of de andre weg niet bekend ge-
maakt wierd.

Hoe groot nu al zyn veinsery voor zyn
andre Broeders was, en hoe zeer hy zyn
Vader door nedrigheit en gedienstighe-
den wist te vleijen, had echter de
Prins, Dara Sjekoeh, voor geen van zyn
Broeders zoo veel vreeze, als voordezen
veinsaard, en huichelaar, in welk ge-
voelen hy door de oudste Princes, zyn
Suster, die ’t volkomen met hem hield,
op goede gronden gesterkt wierd.

De jongste van Sjah Dijhaans Zoonen,
Mo¬

Eurang-
zeeb in

zyn aard

afgebeeld.
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voor hem geweest is; behalven dat hy al 4. 1654A. 1654. Moraad Baksje genaamd, of anders wel
mede wat eigenzinnig, en door den drankbest met de naam van Moraad Beg, of
te lichtgeloovig was, en zich zelden navan Moraad ul Beg bekend, was de min-
vermaningen, of waarschouwing van zynste van verstand, en wel ’t meest van al-
goede vrienden, schikte.len tot allerlci vermaak van jagen, met

BegumBegum Saheb, dic om haare schoonheitden boog te schieten, maar voor al tot het
Saheb,van haaren Vader zeer, ja teveel, bemincdrinken (een gruwel by de Mohhamme-
Sjah Dji-wierd, had daar door een grondige ken-danen, en deoorzaak van zyn dood over- haans

nis van den ganschen Staat des Ryks, van oudstegegeven.
Dogter.welke zy den Prins, Dara Sjekoeh, daar-Hier door kon hy ook ’t minste niet

ondernemen , ’t geen zyn losse tong niet om te meer van tyd tot tyd kennis gaf,
om dat hy beloofd had, zoo ras hy inten eersten op de eenc of d’andre wyze

uisbracht, waar door ook zyn mildadige zyn Vaders plaats volgde, haar tot zyn
imborst van geen nuttigheit ter wereld opperste Keizerin te zullen trouwen.
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ADIL SJAII LONINGr VAN VIZIAPOER.

Zy was niet alleen zeer fraai van we- haar : dat zy hem niet wel, noch zoo fris
zen, en gestalte; maar ook van een als bevorens, voorquam.Zy bevestigde
groot vernuft , en van een verheven dat, maar hy voegde daar by : dat zy
geest; doch ook wat aan de lichte kant, zich te veel wiesch, en dat al dat baden
en in hare minneryen al vry wat driftig, haar veel quaad deed. HHoewel Bernier
en onvoorzichtig, waar over haar Va- meende, dat hy haar eenigzins bestrafte
der, die bericht kreeg, dat zy jong man- over dat zy haar niet genoeg wiesch) Zy
volk in haar vertrek komen liet, vry ja- kon echter uit dit gansch gesprek niet
loers wierd, gelyk hy op zekeren tyd haar gewaar werden, dat het op ’t leven van
met een jongeling betrapte. Zy stom- haren Minnaar gemunt was, of dat haar
melde hem wel weg in een groote wasch- Vader iets van haren geheimen handel
balie; maar de oude, die ’t zeer wel met hem wist.
gezien, hoewel hy 't ook ontveinst had, Zy kreeg ’er egter kort daar aan meer
liet haar eenigen tyd in haar wezen, zon- kennis af, als haarlief was : want hy liet
der iet daar af te reppen. Hy zei tegen aanstonds onder de wasch-balie vuur sto-

Hh 3 ken,
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Raukena¬
Begum,

zyn jong-
ste Dog-
ter.

Na’t leven

verbeeld.
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ken, en die met dezen jongeling voor
haar oogen verbranden, haalde haar toen
wakker, wegens haar schendig bedryf,
over Even zoo heeft hy nog eens een
Omrah, met welke zy popte, met een
pinang vergeven; niettegenstaande al het
welke zy zich wel meer hier in te buiten

gegaan heeft , ’t geen zy, alzoo zy zeer
Ryk, en mild ’er by was, zeerligt doen
kon, om dat zy door geschenken ieder

op haar hand had.
Raukenara Begum was mede wel voor

hare vermaken en minneryen, dog zy
deed haar zaken wat geheimer, hoewel

die al mede uitlekten. Zy was zeer vro-
lyk en minnelyk van aard, waar door zy
rykelyk vervulde, ’t geen aan haaruiter-
lyke schoonheit, en verstand, ontbrak,
en geen minder aanbidders, dan de Prin-
ces haar Suster, kreeg.

Deze Raukenara Begum ziet menhier.

zoo als zy in haar wasch-kleed is, ver-
beeld by de letters Y. Y:R.

Wy hebben te voren gezegt dat Sjah
Diihaan eenen Emier Jemla janders ook
wel Mirzab Moela, en Mier Sumela ge¬
naamO)na Kaliane,een vesting desKonings
van Visiapour, zond, om die in te nemen;
dog wy dienen ook meteen woord te too-
nen, hoe hy aan deze Veld-Heer geko¬
men zy.

Dezen Emier, of Mier Sumela was
bevorens Veld-Heer van den Koning van
Golconda, een groot Krygsman, en daar-

om van zyn Vorst zeer bemind. Hy had
voor hem al de Landen van den Koning
van Carnatica, die bevorens van Sadram
Patam, tot Animagon regeerde, vero-
verd, en dezen Vorst A. 1648 uit zyn
landen gejaagd, zoo dat hy nu van den
Nayk van Ikera, zig ontrent de Mala-
baarsche kust onthoudende, onderhou-
den werd, en zich daar armelyk behelpen
moest Zedert bestierde deze Emier Jemla,
deze Landen; dog maakte zich by zynen
Vorst zeer gehaat, door een al te ge-
meenzame ommegang met de schoone
Sulthaane, ’s Konings Moeder, of, zoo
andre willen, door nyd, en opzetteryen
der Hovelingen, in zoo verre, dat de mis-
noegde Vorst, Sulthaan Abdullah Cotb-
sjah, voornam hem van kant te helpen.
Hy toonde zyn onschuld, raakte weer
vry, en in zyn vorig bestier, zich daar
in zoo vast makende , dat hy niet veel
meer voor zynen Koning vreesde. Hy
ontbood hem, eenigen tyd 'er na wel ten
Hove, maar hy verontschuldigde zich,
van niet te konnen komen, waar mede
de Koning, in weerwil, genoegen ne-
men moest.

Ondertusschen, hoeveel smaak hy ook
reeds in 't bestier dezer Landen had, en
hoe ordentclyk hy aldaar regeerde, wil
men dat hem onder de hand zeer gevaar-
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lyke lagen gelegt wierden. Hy kreeg A. 1654
daar zeer tydig kennis af, en nam A.
1656 de vlugt, verzogt de bescherming
van Eurangzeeb, aan welken hy niet al-
leen zyn beklag deed, hoe ondankbaar,
en onrechtvaardig zyn Koning hem
voor al zyne diensten handelde, maar bood

hem ook aan ’t Ryk, en den Koning,
in handen te zullen leveren, by aldien hy
hem in zyn vriendschapaannam, en met

een Leger op de plaats, die hy hem stel-
de, komen wilde.

Eurangzeeb, die 16dagreizen van daar,
in Decan, ofte Daulet Abaad, de Hoord-
stad, anders ook Eurang Abaad genaamd;

ag, had dit zoo ras niet gehoord, of hy
zei hem zyn vriendschap toe, quam in
der haast ter gezetter plaatze Ghoewel
onder voorgeven, dat hy een Gezant des
Mogols was) met een vliegend Leger,
in was al meester van den Koning, die
hem quam inhalen, zonder dat hy, ofde
Koning zelf, het nog wist; maar de Ko¬
ning, door een van zyn Gelubden, of
een van zyn Omrah’s, gewaarschouwd,
dat hy Eurangzeeb’s gevangen was, zoo
hy niet aanstonds ontvlugte sprong met
er haast te paard, en wasweg, eer Eu-

arangzeeb, of Mier Sumela, wisten,

rennende na Golconda, dat ontrent een
myl van daar was

Eurangzeeb ging 'er egter niet ledig
van daan. Hy zond den Koning zyn
Wyven (die volgens ’s lands wyze als
Heilig zyn,; wel onaangeraakt weer toe;
maar plunderde de Vorstelyke sterkte,
cn kreeg, na twec maanden belegs, or-
dre van zyn Vader, om met het Leger
op te breken, aangezien ’er gebrek van
noodige voorraad was. Hy deed dit,
maar huwelykte zyn oudste Zoon, Mo¬
bhammed, dat is, de geprezene, alvorens
aan ’s Konings oudste Dogter, Ullia Be¬
gum, dat is, de verhevene Princes, met

belofte van hem na zyn dood in’t Ryk
als Koning te laten volgen, en dat hy
haar nu 't Landschap Ramgire mede ten
huwelyk geven zou.

Ook dwong hy hem voortaan zyn zil-
vere munt te veranderen, en op de cene
zydc Sjah Djibaan’s munt-merk te stem-
pelen. Het mocijelykste egter van allen
viel den Koning, dat Eurangzeebbedon-
gen had, dat hy Emier Jemla met zyn
gansch huisgezin, ’t welk hy nog gevan-
gen hield, nevens alle zyne goederen,
troepen, en geschut, moest laten vol-
gen, daar hy zig over den zelven anders
zeer gevoelig dagt te wreeken. Nader-
hand kreeg de Koning van Golconda de
Carnatische Landen weer onder zyn ge-
bied. Eerii

VeZedert dezen tyd leefden Eurangzeeb
Hee desen Emier Jemla, voor zoo verre het ui
nnterlyk scheen, als de grootste boezem-
van Gol¬

vrien-conda.

Mier Si-

mela, of

de1s

miet

emla be¬

chreven.
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legeren.vrienden , doende hem en zyn Vader

Dara Sjckoeh, die voor Eurangzeel
groote diensten, gelyk hy ook niet lang

en nog icer voor zyne verbintenis metdaar na Bider, een der sterkste plaatsen
dezen Emier, anders gemeenelyk de Navan Visiapoer, innam
bab, of Nawaab, genaamd, bekommerdHy maakte zyn Hof wonderlyk by
was, bragt hier tegen in , dat hy weSjah Djibaan, door ’t schenken van een
lyden mogt, dat de Nababging, dog datgrooten diamant, die toen in dat Ryk nog
de staatkunde vereischte , dat hy zyngeen weerga had; en zettede, zeer ver-
Vrouwen , Zoon Mobbammed, Emierbitterd op den Koning van Golconda,
Chan, en verder huisgezin, daar aan ’tdien ouden Vorst, en ook Eurangzeeb,
Hof liet. Emier Jemla wilde op die voor-sterk aan , om dien Koning volkomen
waarde niet gaan, en Sjah Dyihaan had

onder zyn magt te brengen.
zeer groote moeite, om hem dit te doenSjah Djihaan vond het niet goed.
overstappen, onder belofte, dat hy hemmaar belaste hem na Decan met een Le-
de zelve binnen korte tyd zou doen vol-ger te gaan, en daar na Kaliane, een sterk-
gen.te van den Koning van Visiapoer, te be¬
—Prii1 1

rreder
eur

- 35 er r  dr —
r o,

a
s i

8
20

P
der r

11u2
) -r7-1r8 der

esrser
a

u7- 2 2
O ve3a der 2112er5 3er7a

52 T7S ve 2a7 2sa 2
7 2er26 262 7. aa

2n ea—— — Pri -r-der o-Hi iN
rI¬ 2a12u a

1s 7era - -
-r gons,

aans-
1i1m

1

E, 2
LL,-

derder
er

TL oue.
&am

av7 rer1—
¬

e ee V. 1u.  . .c.

R RAUKENARA BEGOEM

tegen hem in 't werk stellen dorst; maarEmier Jemla vertrok dan op die belof-
zoo ras wierd hy nietziek, ofhem volg-te ; dog zag ook in het vervolg, dat 'er
de de goddelyke wraak op de hielen, envan die belofte niets quam, en dat men
hy wierd, onder verscheide voorwendin-hem voor Kaliane maar betyen liet, zon
gen, van al zyn Zoonen te gelyk, ontrentder hem het noodige tot die verovering
vyf jaaren aan een, beoorlogd op een tyd,toe te zenden, om hem , dien men ten

dat hy op zyn zaken, om zyn ziekte,Hove vreesde, weer-werk te geven, en
geen ordre stellen kon, waar mede zynzyn verdere vereeniging met Eurangzeeb
Ryk ook een einde nam , hoewel hyte stremmen

noch eenige jaaren daar na leefde.Zoo lang als Sjab Djihaan gezond was.
Men zag dit klaar A. 1654, wanneerhield hy, steunende op zyn machtig le- Opstand

van Sjahhem, van Asmeer komende,een sware ziek-ger , ’t geen geduurig te veld was, al zyn
Dijhaanste overviel. De Zoonen, dit hoorende, enZoonen in toom, zonder dat iemand iets
Zoonen

le- A 1654.

A. 1654.

En nader-
hand van

Sjah Dij¬
44n.
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beelden dien Prins na het leven af by de . 1654ieder de Kroon voor zig zelven zoeken-1654
letter C.de , vergaderden niet alleen hunne

Eurangzeeb hield zig in ’t openbaar List, entroepen, gelyk zy die, en ieder zyn aan-
veinzingstil, terwyl hy zig heimelyk by zynehangers onder de Hovelingen, al lang
van Eu-

vrienden sterk en bemind maakte.op hun hand hadden, maar quamen ook rangzeeb.
Hy ontbood Moraad Beg, zyn jongsteropenbaar met de zelve te veld, hoewel

Broeder, op zekere plaats stil by zig, zeiieder onder een byzonder voorwendzel.
tegen hem, dat hun Vader niet dood was,De eerste, die met zyn Leger te voorSjah Souf-

Tyegheg maar van hun oudsten Broeder gevangenschyn quam, was Sulthaan Sousa,
gehouden wierd, en dat het om wraakof de tweede Zoon,voorgevende ,
tot God riep, zulks te dulden; hoeweldat Sjab Diibaan al dood, Dar-
hy geloofde, dat Sjah Dijhaan niet langSjckceb de kroon onwaardig, en hy
leven, en dit besterven zou.Wy2derhalven de naaste daar toe was.
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ziel te denken , welk zeggen hy metHy voegde hier by, dat Dara Syekoe-
een geschenk van honderd duizene Ro¬een Kafir, Sjah Sousa een Kerter, of

Hierpyen aan Moraad Beg verzegeldevan ’t Persiaansch Moorsch geloove en
mede wiegde hy hem, en vele van zynedierhalven, dat, geen van beide waardig
vrienden, voor een langen tyd in slaap,zynde zoo groot Ryk te bestieren, nie
terwyl Sjah Sousa de gordyn van dit too-mand dan hy (Moraad Beg) tot de kroon
neel begon op te schuivenjeregtigd was, aangezien hy die voor

Eurangzeeb trok zyn Leger, onderdezig zelven niet begeerde, en maar als een Zig voo

naam dat het voor Moraad Beg was,Fakier, of Bedel-Munnik, zyn leven in by Moraad

na Beg ver-een, en gaf in ’t eerst voor, dat zystilheit ten einde te brengen, dog, om
Va-klarende.Agra trekken wilden, om hunnende geregtigheit van zyn zaak, en voor

der, die Dara Sjekoeh zoo schendig in’t welwezen van’t Ryk, al, ’t geen hy
zyn zickte gevangen hield, te verlossen,had, voor zyn Broeders recht opzetten
cen daad, die ieder ten hemel toe preeswülde, om hem tegen beide deze Broe
Dezen Moraad ul Beg beelden wy af byders de kroon te helpen winnen, en
de letter D.zig dan geheel en al aan zyn Godsdienst

Ondertusschen zond hy zynen oudstenover te geven, en op de staat van zyn
Zoon,

n
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Zoon, Sulthaan Mohhammed, zeer stil
na Kaliane, om den Nabab, Emier Jem-
la, te verzoeken dat beleg te verlaten,
en met zyn troepen hem te komen ver-
sterken, om zynen gevangen Vader uit
handen van Dara Sjckoeh, dien ontaurden,
te verlossen.

De Nabab gafden jongen Prins tot ant-
woord ,, dat hy dit niet dorsl bestaan,
hoewel zyn hart geheel en al voor Eu-
rangzeeb was) om dat zyn Vrouw, en

ge-Kinderen, welke Dara Syckoch nog

gevangen hield, dan aanstonds stonden

dood te werden, en dat hy hem dier-
halven by zyn Vader tot een beter tyd
voor als nog verontschuldigen, maar on-
dertusschen, zoo ras hy maar eenige ho-

e tot vryheit voor zyn huisgezin zng,
hem van zyn opregte genegenheit verze

keren wilde

De jonge Prins, in die verontschuldi-

ging veel billykheit vindende, liet zig
daar mede afzetten; maar Eurangzeeb,

hier mede niet te vrede, zond ’er zyn
tweeden Zoon, Sulthaan Mazum, na toe,
die hem bewoog, om, na ’t veroveren
van Kaliane, hem met zyn magt te ko-
men byspringen ; waar over Sulthaan
Mohhammed den Nabab altyd met een

dwars oog aangezien heeft, vermits hy
op zyn verzock niet afgekomen was.

Hy wierd van Eurangzeeb in 't eerst te
Doltabat zeer minnelyk ontfangen, ja
niet dan Mier Baba, en Baba-Gi, dat is,
uyn Vader den Hertog, en Heer Vader
genaamd; maar het duurde niet lang, of
hy sloeg hem in ’t midden van al deze
vlcijeryen op een tyd voor, of ’t niet
het zekerste voor zyn gansch huisgezin
was (tegen ’t welk Dara Sjekoeh anders
schrikkelyk woeden zou) dat hy zig van
hem, als ’t ware, gevangen nemen liet,
om Dara Sjekocl, dus te blindhokken,

en hem allen schyn, van dat hy hem hielp,
te benemen, ter tyd toe, dat hy, bly-
vende hunne vriendschap de zelve, met

hun beider troepen Dara Sjekoch over-
wonnen, en zyn huisgezin uit zyn hand

verloss zou hebben.
De looze Nabab, die wel zag, waar

hy heen wilde, en die ook wel rieken

kon, dat hy dog al gevangen was, zei,
van twee quaden 't beste kiezende, dat
hem dit zecr wel dagt uitgevonden; 't
geen egter geenzins besette , dat Dara
Sjckoeb, die dit voor geen rein werk
nield, razende en vlockende opden Na-
bab, dit op zyn gansch huisgezin wree-
ken, zyn Toon ombrengen, en zyn
Vrouw en Dogters in ’t openbaar op de
Meydaan, of Bazar, van ’t oolykste uit-
schot wilde laten verkragten; maar Sjah
Diihaan nog grooter gevaar hier in zien

de, zette hem ter neder.

Ondertusschen had Moraad Beg zig met
IV. DEEL.
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zynen aanhang niet alleen meester van de1654.
Provintie Guzeratte gemaalet, maar zak-

te met zyn Leger ook af, om met dat
van Eurangzeeb te vercenigen.

r'en Hoof maakte men egter de mee-

ste toebereidzelen, om cerst Sjah Sousa,
dic met zyn Leger het naaste by was,
tegen te gaan.

Daar waren ’er, die meenden, dat ’t Sjah Dij-
haan doedbest zou geweest zyn, dat Sjah Diihaan,
Soleimandie nu aan de beter hand, en weder in
sjekoch

staat was, zig maarin het Leger vertoon- tegen Sjah
de, en dat Sjah Sousa, hem in ’t leven ousa op¬

ziende, het niet in zyn gedagten zou heb- trekken.
ben durven nemen, om te naderen, of

iet verder uit te voeren; en Sjah Diihaan
zelf was daar toe ook wel genegen; maar
Dara Sjekoch rade dit zyn Vader volko-
men af, en men vond eindelyk best, So-
leiman Sjekoeb, den oudsten Zoon van Sul-
chaan Dara Sjekoeh, een Prins van vyf-
entwintig jaren, met een Leger tegen
Sjah Sousa te zenden , hem den Raja
Jesseingue, een zeer voorzigtig Vorst, by
te voegen, en hem te belasten een veld-
slag, zoo lang als ’t mogelyk was, te
ont wyken.

Men nam dit aan , en hy trok hem
Die hem

tot by Halabas tegen; maar die jonge op de

lugtPrins quam zoo ras niet in zyn gezigt,
freef.of leverde hem , zonder na dien Raja

eens te luisteren, slag, en dreef hem op
de vlugt.

Dit deed zig byzonder wel op; maar Eurang-
ondertusschen naderde Eurangzeeb ookzeeb, en

Moraadmet zyn Broeder Moraad Beg, en hun
Beg, staanvereenigd Leger, allenskens na Agra
der RajaMen zond hem voor eerst den Raje Jes-
essom-

ymiseingue met eenige troepen tegen; doc seifigue.

sy wierd in de vlugt geslagen, zoo dat
hy zig genoodzaakt vond met zeer wei-
nigen van de zynen, om zyn leven te ber-
gen, na een van zynvestingen, daar zyn
Gemalin op was, schandelyk te vlug-
ten.

De Vorstin, na den aard der Inlan-

ders, een zeer moedige Vrouw en trors
ophaaren beroemden Vader, den Radja
Rana, die haar altyd indrukzelen van

dapperheit en edelmoedigheit gege-
ven had, kon den hoon, die haar Ge-

maal, haar en haar Geslagt, hier mede
aandeed, niet ongewroken verzwelgen.
Zy zag hem wel te post komen aanvlug-
ten, maar gebood aanstonds de poort
an de vesting hem voor den neus te doen
ssuiten.

Hy gebood zyn volk de Poort, als hy
Die van

er voorquam, te openen; dog kreeg tot de Konin-
ginneantwoord, dat de Vorstin belast had,
slegt ont-de Poort te sluiten, en die, tot nader
fangenlast, niet te openen, en dat, als mer
werd.

haar zeide, dat de Vorst zelf voor de
Poort was, zy dat niet gelooven wilde,
alzoo haar Gemaal niet gewoon was te

vlug-
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vlugten, maar liever zou sterven als een
schandelyken naam na te laten, en dat de

Dogter van den grooten Radja Rang haar
geslacht noit die schande aan doen wilde.
om de Poort voor een verrader, en ver-

later van 't Leger van zyn Vorst, te
openen.

Deze moedige Vorstin, Rana Dewa,
beelden wy by de letter M. hier na't
leven af, zoo als zy in ’t midden van ha

re twee liefste vriendinnen, van welke
haar de eene (alzoo zy van ’t wasschen
quam) een kopje versterkende vogt aan-
bied, en de andre haar vriendelyk by den

arm vat, op een Vorstelyk tapyt onder
een zeer fraaije tent, met hare goude
pinang-doos en goud spuw-potje ontrent
zich, en eenige vogt-potjes in 't verschiet

ziet, terwyl een van hare Staatjuffers met
cen Paauwenstaart op haar schouder ag-
ter haar staat, om haar volgens de Oo-
stersche wyze, te verkoelen, en een an-

dre bezig is om op een Hindoestansspeel
tuig voor haar te speelen.

Naderhand wierd deze te veel op-
gistende Vorstin door tusschenspraak van
haar Moeder nedergezet, en bewogen
haarenGemaal deze lafhartigheit te verge-
ven, verziende hem van nieuwe troepen,

onder belofte van het vorige te zullen
verbeteren, waar op hy weer na het Le
ger van Dara Sjekoeh trok, die zig, te-
gen alle raad van zyn vrienden, en zelf
ook van zyn Vader, vast klaar maakte
om tegen Eurangzeeb, en Moraad Beg.
te slaan.

Hy trok dan tegen de uitdrukkelyke
last van zyn Vader heen, die hem ver-
bood, van oit weer onder zyn oogen te
komen, indien hy de slag verloor ; ja hy
bood zich aan, om by Eurangzeeb zelf te
gaan, en hem te toonen, dat hy al zoo
weinig zyn Zoons gevangen (gelyk men
voorgaf) als dood, was; maar alles mogt
by den onverzettelyken, en waanwyzen,
Dara Sjekoch niet helpen, alzoo hy meen-
de, dat niets wel kon uitgevoerd werden.

zoo’t uit zyn eigen brein niet voortgeko¬
men, of door hem zelf niet verrigt was

Daar op begon men den slag by Sa-
mongeer, vyf mylen van Agra, 106r

verwoed aan weerzyden, maar met zul-

ken geluk voor Dara Sjekoeh, dat hy
Eurangzeeb niet alleen in ’t uiterste ge
vaar bracht van alles te verliezen; maar
ook Moraad Beg, na dat hy door den
Raja, Ramseinge Roetle, gequetst was, by

na gevangen kreeg : want men was al
bezig met de riemen van zyn Olifant,
waar op hy met zyn Zoontje, van 7 28
jaren, zat, af te snyden, en ’t wasbui-

ten alle tegenspraak met hem gedaan,
en de zegen volkomen aan Dara Sjekoeh',
zyde geweest, by aldien hy nietschelm-

agtig door Kalil Ullab Chan, (die zich

N DERs

ook aan Sjah Diibaan over zyn Vrouw, 4. 1654.
die hy misbruikte, en waar over hy hem
noch bespotte, wreeken wilde, ) was
verraden geworden, door hem te raden,
dat hy, aangezien de overwinning vol-
komen aan zyn zyde was, dog maar van
zynen Olifant afkomen, en dat hy ne-

vens hem den vyand verder te paard ver-

volgen, en Eurangzeeb, nevens Moraaa
Beg, hem gevangen leveren zou-

Hy was zoo dwaas, dat hy dit geloof-
de, en van zyn moedigen Ceylonschen
Olifant af quam, en dit was oorzaak.

dat zyn volk, hem niet meeropzynen
Olifant ziende, en meenende, dat hy al

dood of gevangen was, met gansche troe-
pen na Eutrangzeeb overlicp.

Hy zag het wel, toen het te laat, en
Kalil Ullab Chan, na welken hy zoeken
deed, het al ontvlugt was; maar te ge-
lyk vernam hy ook met de uiterste droef-

heit, dat hy de volle nederlaag, en Eu-
rangzeeb een volkomen overwinning
kreeg, te meer, alzoo die schelm, Ka-

lil Ullab Chan, met 3ooo0 Mogolders
waar mede hy het goede werk in de lin-
kervleugel maar aangezien had, ook aan-

stonds Eurangzeeb toegevallen was
Hy ontsing dien verrader Ghoewel hy

hem in zyn hert verfoeide) zeer beleefd;
maar wees hem na Moraad Beg, als Veld-

Heer van 't Leger, niet willende ver-
der, dan voor zyn Broeders goede raads-
man, en geenzins voor een, die eenig
deel in 't bestier had, aangezien zyn;
om zyn 1ol volmaakt wel uit te spec-
len.

Dara Sjekoeh, zoo deerlyk geslagen, Dog var
vlugtte na Agra, maan dorst onder zyn Sjal Djj-

dic haan weerVaders oogen niet komen; hoewe
onder-noch groot medelyden met zyn staat had
steund.

hoorende, hoe gelukkig hy in 'teers

gestreden, maar hoe schendig hy mis-
ieid, en verraden was; waarom hy hem

ten eersten ook zooveel onderstand deed.
als hem mogelyk was, en hem twec
Olifanten met goude ropyen beladen.
toezond; maar zoo geheim niet, of Eu-
rangzeeb quam ’er, door de Princes Rau-
kenara Begum, agter.

Eenige dagen na dit gevegt quam Eu- Eurang-

rangzeeb met zyn overwinnend Leger nazeeb
neemt A¬Agra, zond zyn oudsten Zoon ’er met ee
gra, en ’tnig volk in, deed de vesting, waar in de
nasteel in

Vader was, opeisschen, en kreeg die in
zyn geweld, houdende Sjah Dyehaan
die in 't eerst de sleutels niet geven wil-
de, en ondertusschen aan dezen Sulthaan

Mobhammed zeer groote aanbiedingen,
en beloften deed, met zyn gansch hof-
gezin zoo naauw bezet, dat hy eindelyk
de sleutels aan hem, vermits hy nergens
na luisteren wilde, overgaf, die hem, en
Begum Saheb, uit last van zyn Vader ten

eersten deed opstuiten, en zeer naauwge-
van-
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vangen houden in een thuin, zeggende
gaat daar in met uwe Vrouwen, en geefi
het Ryk aan uw Zoon over vant gy zyt
te oud, om te regeeren, en doel het Ryk
maar schande aan.

Dit was zeer smertelyk voor den ou-
den Vorst, maar daar by quam nog een

zeer trotse brief van Eurangzeeb
waar in hy hem zeer bitter verweet, dat

hy twee Olifanten nmiet goude ropyen aan
Dara Sjekoeb, die hem zoo lang gevan-
gen gehouden had, gezonden, en tegen
beide zyn Zoonen, die hun leven voor

zyne vryheit zoo edelmoedig waagden,
met de uiterste onredelykheit ondersteunc

had; maar dat hy nu wel zorg drager
zou, dat hy hem niet weer onderstand
deed, dat egter zyn voornemen niet was,

zyn Vader gevangen te houden, hoe ont-
aard hy zig ook tegen zyne regt toege-
negene Kinderen gedragen had, maar
alleen Dara Sjekoel te beteugelen, en
over zyn vuil bedryf, te straffen, endan
zynen Vader weer in volle vryheit, met

overgave van de sseutels dezer vesting
en in’t volle bestier des Ryks te herstellen

Deftige woorden; maar waar van hy 'er
geen een dagt na te komen.

Ook erkende Sjah Djjhaan Gods zigt-
bare hand hierin, ziende dat zynen Zoon

hem nu even zoo handelde gelyk hy zyn
Vader gedaan had.

Ondertusschen vervoigde Eurangzeel
met Moraad Beg den vlugtenden Dara Sjc-
koeh,hoewel het voor Moraad Beg vry beter

geweest was , dat hy den raad van zyn
vrienden gevolgd, en, zyn verblyf met
eenige troepen te Delli of tot Agra hou-
dende, Eurangzeeb maar alleen met het
vervolgen van den Prins Dara laten be-
gaan had; want daar waren ’er, die zyn
val uit Eurangzeeb's al te groote beleefd-
lieden klaar voorzien konden, en voor-

spelden; onder welke Sjah dbaas, een zy-
ner Gelubden , de voornaaimste was,
maar hy ging, tegen al hun waarschouwing
aan, egter met hem mede; zeggende.
dat het onmogelyk was, dat een Man,
gehecl en al aan zyn Godsdienst overge-
geven, en die hem zyn trouw zoo dier
op den Coraan gezworen had, hem zoo
trouwloos zou konnen bedriegen.

Op zekere dag nogtans, dat Eurang-
zeeb een maaltyd aangeregt, en hem daar
op verzogt had, zag hy, tot zyn droef-

die den eer-heit, 'er bewyzen af,
sten grond tot zyn verderf gelegt heb-
ben.

Hy wierd van verscheide van zyn

trouwste vrienden gewaarschouwd, om
dien dag 'er niet te gaan; maar hy was
door zyn Broeder betooverd, verzot op
den drank, en niet gewoon zulke vermaa¬
ken uit te stellen. Hy quam ’er dan,
en wierd van den doortrapten Eurangzeeb
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zeer minnelyk ontsangen, die, na den 4 1gen
eten al zyn zaken by zyn vrienden wel
besteld hebbende , zich wat ter zyden
begaf om Moraad ul Beg wat meer vry-
heit te geven, om met eenige oversten
van 't Heir eens wakker van zyne keurly-
ke Sjiraaser wynen te drinken.

Hy dronk zich, volgens zyn gewoon-
te, ook zoo vol, dat hy op de grond in
zyn vuiligheit lag te wentelen.

Eurangzeeb, die niet anders, als zulk
een gelegenheit, gezogt, en last gelaten
had, hem wanneer Moraad ul Beg
smoor dronken was, te waarschouwen,

quam aanstonds binnen , sloeg een gat in
de lugt, dat de Prins, zyn Broeder,daar

zoo dronken tegen de grond lag; en be¬
lastte zyn Dienaars te vertrekken, om
hem quansuis te latenrusten; maar ’t was
om hem voor eerst van zyn geweer te
berooven.

Toen maakte Eurangzeeb hem zeer on-

zagt, stootende met den voet op zynlyf
wakker, waar op Moraad ul Beg, al
geeuwende , de oogen opende, om te
zien, wie hem dit deed, maar Eurang-
zeeb snaauwde hem met een bitse, en

zeer crnstige tronie deze woorden toe :
Wat schande is dit voor een Mobbamme Dien hy
daan, en Rechtgeloovige : wat past dit een alseen

dronkaardMan, die ’t volk als Koning bestieren zal:
gevangendiewat zal men van u, en vat von my,
neinen

dit dulde , zeggen; dat men dien onwaardi doed.

gen, op dat by geen erger sporeloosheden be¬
gae , aanstonds handen en voeten binde , en
hem uit myn gezicht brenge ter tyd toe, dat
hy zyn dronkenschap zal aitgeslapen heb¬
hen.

Fluks waren ’er al by de hand , die
hem de boeijen om handenen voeten slo-

ten, ’t welk van eenige van zyn volk
vernomen zynde , wilden die dat ko-
men beletten; dog een van Eurangzeeb's
Oversten wist deze lieden neder te zet-
ten, eerst met goede woorden, en daar
na met zulke dreigementen, dat zy niet
geraden vonden eenige beweging meer
te maken, zoo dat zy genoodzaakt wa-
ren te vertrekken, en den verderen uit-

slag af te wagten
Dit gaf in 't Leger wel eenige op-

schudding; dog hy wist, door groote
geschenken, en geen minder beloften,
op al de Oversten des Legers, en voor
al op Sjah Hest-Chan, zynen Oom, ge-
slagen vyand van den Prins Dara Sjekoeb,
zoo veel uit te werken, dat zy, wel
ziende waar hy heen wilde, al zyn doen

goedkeurden, hoewel hy 't in 't eerst den
naam maar gaf, dat men Moraad ul Beg,
om dat hy niet alleen dronken, maar ook
zoo dol in zyn dronkenschap was, dat
hy niemand, ja hem zelf niet ontzien
had te schelden, en ider aan te ran-

den, noodzakelyk had moeten vast-
slui-Ii 2
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sluiten, om ongemakken voor te ko-
men.

Het aanbreeken van den volgenden dag
gaf egter geen verandering in Moraad ul
Beg's staat, maar wel in de herten der

Oversten, die hy, door ’t verhoogen van
hunne soldyen, zoo vast op zyn zydege-
kregen had, dat ’er van Moraad ul Beg':
gevankenis niet meer gerept, nog om
zyn vryheid gesproken wierd, alzoo hy
tot dien einde niet in de boeijen gesloten
was. Daar was een van zyne Dienaars,
die wel groote beweging voor hem maak-
te, maar het kon niet helpen, aange-
zien hy geen onderstand van eenige lie

den van vermogen had, waar door al zyn
iver voor zynen Heer , dien hy genoeg
gewaarschouwd had, van zelf verflaau-
de. Hy wierd nog op dezenzelven dag
in een Embari (of Olifants-huisje der
Vrouwen) na Delli gevoerd, en in de

Vesting Silimgeer gezet

Eurangzeeb,nu alleen Opperbevelheb
ber van 't Leger, vervolgde Dara Sjekoeb
met groote dagreizen, die eerst na La-
nor, daarna na Multan, vlugtte, doch
het daar niet lang houden kon; waar
op hy na Tatabakar, een vesting mid
den in den Indus, wel versterkt, en daar
een vertrouwd vriend als Bevelhebber ge-
laten te hebben, zig schielyk na Hha-
med Abâd begaf, daar hy van den be
stierder dier Stad, Navaze Chan met

welkers Dogter Eurangzeeb getrouwd
was, zeer wel ontfangen, en zoodanio
gehandeld wierd, dat Dara Sjekoeb zich
volkomen op hem vertrouwde.

Enrangzeeb, die niet wist, waar hy
zoo schielyk na toe gevloden was, en nog
minder dagt, hem daar te moeten zoe-
ken, kreeg 'er egter ten eersten kennis

af, met een naauwkeurig berigt van zy-
nen staat, waar in hy in 't eerst best oor-

deelde hem te vervolgen, by welk geval
hy byna een gevangen van Jesseingue
wierd, dog dezen dans door een list en
zyn minnelyke aanspraak ontsnapt zynde,
vond hy nu goed, hem eenigen tyd daar
te laten, aangezien Sjah Sousa met zyn
Leger by Halabas al over den Ganges ge-
trokken, en het raadzaamste was, hem
eerst te stuiten, en uit het veld te slaan,
om dan daar na Dara Sjekoeh weer op te
zoeken.

Opdezen tyd liet hy ook den Nabab by
zig komen, alzoo by hem zyn Vrouwen en
verder Huisgezin, weer toegezonden,
en hy nu geen reden had, om hem lan-
ger gevangen te houden, behalven dat hy
dien grooten krygsman nu met veel meer
nuttigheit in zyn Leger, dan in de ge-
vankenis te Doltabaa, gebruiken kon.

Zy trokken dan beide na Sjah Sou-
sa, maar vonden hem zoo vast begraven
dat zy ’er niet aan rieken dorsten. In
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tegendeel begon hy in zyn eigen LegerA. 1654
een groote verslagenheit te merken, en
stond verbaast, als hy hoorde, dat Raja
Jessomseingue, dien hy voor een van zyn
beste vrienden hield, afgevallen was, en

zyn agterhoede geslagen, en zyn schat-
kist reeds aangedaan had ; onder welk
troebel water Sjah Sousa, die 'er kennis

af had, aanstonds visschende, te rade ge-
worden was, hem met al zyn magt aan
te tasten, ’t geen hem zoo wel gelukte,

dat de Karnak van Eurangzeeb's Olifant
met een pyl doodelyk getroffen, en hy
genoodzaakt wierd dien zelf te men-
nen

Doch eer hy een ander in de plaats Dog raakt
zelfs inkreeg, raakte hy nog in grooter gevaar
gevaar.vermits zyn Olifant, hier af verschrikt,

begon agter uit te deinzen, waarom Eu-
rangzeel zich al geschikt had, om van
den zelven uit zyn Huisje af te komen, 't
welk, zoo hy ’t gedaan had, hem de neer-

laag zou hebben veroorzaakt, maar Emier
Jemla toonde toen, dat hy een Held,
en ook zyn vriend was, hem luid-keels

toeroepende, dat hy het na Dekan wen-
den zou. Dit alles zou hem egter niet

gered, en nog minder de overwinning,
in handen gegeven hebben, by aldien

Sjah Sousa, even als Dara Sjekoeh, door Ey over¬
den verrader Kalil Ulleh Chan, nietdoor wint Sjah

eenen Allab Verdi-Chan, een van zyn Soula-
voornaamste Oversten, mede zeer schen-

dig misseid was. Deze riep hem opent-
lyk 't Mobareek, of geluk met de over-

winning, toe, biddende hem, om maar
van zynen Olifant af te komen, en zig niet
langer te wagen, alzoo by nu reeds Ko-
ning van Indien was. Hy, die zig aan
zynen Broeder had behooren te spiegelen,
was zoo onbedagt, dat hy afquam, waar
door Eurangzeeb , die anders nog in 't
uiterste gevaar was, aanstonds een groot
getal van Sjab Sausa's Oversten met hun
volk, meenende dat hy dood was, tot
hem zag overkomen, met verzoek om

in genade aangenomen te werden.

Het verdre van Sjah Sousa's Leger nam
herwaards en derwaards de vlugt,cn

wierd zoo deerlyk geslagen, dat het een
groot geluk voor hem was, dat hy niet
gevangen wierd.

In Agra nogtans wist men niet beter,
Verkeerof Eurangzeeb, en de Nabab t geen ookdetydin-

zeer waarschynelyk was) waren gevan gen van

gen, en de zege geheel en al aan Sjah deze stryc
Sousa'; zyde, zoo dat Sjal Hest-Chan nAnge.
Eurangzeebs Stadvoogd te Agra, alge-

reed gestaan had, om, by vervolg van
die tyding, zich te vergeven, om niet
levend in ’s vyands handen te vallen;
maar zyn Wyven hadden ’t hem nog he
let, te meer, alzoo men Raja Jessom-
seingue had zien komen vlugten na Agra,
om verder na zyn Land te trekken, die,

zoO
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1654 zoo hy in die eerste ontsteltenis gewild

had, zeer ligt Sjah Djihaans vryheit zou
hebben konnen bewerken, en Agra zelf

innemen; maar al te wel wetende, hoe
het in 't Leger gesteld was, en Lurang-
zeeb's uiterste woede over het trouwloos

aantasten van zynen schat, daar hy een goe-
de pluk uit gehaald had , vreezende.
pakie hy zig ten eersten voort.

Eurangzeeb, nu zoo grooten bewys van
Furang-

le Nabab's trouw in zyn uitersten noodseebs be¬

loften 221 gezien, en een groot deel van deze over-
den Naba winning hem danke te weten hebbende,
Fmier beloofde hem, zoo ras hy meester van al-
jemla.

les,en den Oorlog ten einde was, dat hy
hem Mier ul Omrab, dat is, eerste Die-
naar von Staat, maken, hem de Land-

voogdye van Bengale, en, na zyndood,
beide die ampten, ook aan zyn Zoon,
Emier Mobbammed Chan, geven zoude,
zynde de grootste eerampten, met wel-
ke hy zyn diensten beloonen kon. Ook

voerde hy na dien tyd den titel van Chan

Channaan, dat is, Hertog der Hertogen,
gelyk hy zoo dikwils in de brieven der
E. Maatschappy my voorgekomen is.

Daar op zond hy hem, in gezelschap
van zyn eigen Loon, Sulthaan Mobbam¬
med, dien hy ook groote beloften deed,
om Sjab Souse te vervolgen; doch hield,

om van hare trouw wat meer verzekerd

te zyn, Emier Soemla's Loon, en de

Prins Mobbammeds Gemalin, tot zyn troost.
en gezelschap (zoo by het noemde) te
Agra by zich.

De Prins Sjah Sousa vlugtte zeer haa-
stig na Bengale, maar vreezende door
den Nabab, die hem op de hielen volg-
de, afgesneden te zullen werden, begaf
hy zich na Pattena, en Mongeer, den-

kende dan hem genoeg te zullen ont wy-

ken; maar hy hoorde, dat Emier Jemle,
en de Prins hooger op met groote dag-
reizen, zelf door de Landen der Berg-
Koninkjens, doorbraken, ’t geen hem
ten eersten besluiten deed, van al zyne
sterkten in Bengale af te zien, en maar
na Ragiamahal, (anders ook Ragima-
hol genaamd) te vluchten. Hier door
sneed hy den Nabab eenige dagreizen af,
rakende ondertusschen wel eenigzins in
staat om hem af te wachten, maar daar
na liep hem alles tegen.

Hy hield het daar noch wel eenige da-
gen uit, maar was genoodzaakt op zeke-
re nacht zeerschielyk, met verlating van
alles, de vlucht te nemen, en zou ze-
kerlyk in des Nabobs handen gevallen zyn,
zoo de duisternis, en een zware regen,
hem niet behouden, en de Nahab niet
ten deele belet , en ten deele bevreest

gemaalet hadden, om hem te vervol-
gen, wanneer die groote schat van Ge-
steenten, en Geld, die hem nagezon-
den was, ook zekerlyk prys zou geweest
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zyn; waar tegen hy nu door de zwaarA. 1654.
gevallen regen zeker was, om dat die de
wegen onbruikbaan gemaakt had.

Hier by quam nog, tot ’s Princen ge- Vlngt van
luk, dat Sulthaan Mobbammed alleen t den

Vohham-opperbevel over zyn Vaders Legers voer-
nade, en niet alleen na des Nababs goede
jah Sou-

raad niet luisterden, maar hem ook doo
.

opgeblazenheit zeer verachtelyk handel¬
de, zich ook beroemende, dat Eurang-
zeeb niemand, dan hem, de kroon dank

te weten had, al het welke tusschen die
twee groote oneenigheit baarde, behal-
ven dat de Prins, uit vreeze voor zyn Va-
der, die van alles net berigt kreeg, kort
er aan de vlugt na Sjah Sousa nam. Hy
wierd daar uiterlyk wel ontfangen, en
zwoer hem trouw; maar egter vond hy
'er dat vertrouwen niet, nog wierd met

zulken openhartigheit, als hy zich ver-
beeld had, behandeld, alzoo die Prins hem

maar op en neer gaan liet, zonder hem

eenig bevel in zyn Leger tegeven, voor-
namelyk, om dat hy het voor een streek

van Eurangzeeb, of van den Nabab hield.
dat hy by hem overgekomen was, schoon
hy zei, den toorn van zyn Vader te vree-
zen.

Hier over was de jonge Prins heime-
lyk misnoegd, nam zyn slag waar, om
eenigen tyd daar na weer na den Nabab te
vlugten , en hem dit voor een krygs-
streek op tegeven, als had hy maar voor-
gehad, den vlugtenden Prins te verstrik-

ken; maar dat hem dit ontschoten, die

te veel op zyn hoede geweest, en hy
daarom, zoo ras hy konde, te rug ge-
komen was. De Nabab veinsde dit alles

te gelooven, ontsing hem zeer wel, gaf
egter van alles kennis aan Eiwangzech, die
een zeer minnelyken Brief aan dezen Zoon

schreef, hem zeer over deze krygslist
rrees, en veinsde alles, ’t geen hy voor-

gegeven had, te gelooven-
Hy ontbood hem kort daar op na t Dien Eu-

Hof, om met hem over cen nieuwe on rangzeeb

doed ge-derneming te spreken; maar zoo ras was
vangenhy niet op weg, of hy liet hem gevan
zetten.

gen nemen, in een Embary opssuiten,
en na Gualeor voeren , om daar (ever als

zyn Oom Moraad Beg, die 'er met zyn
Zoontje al eenigen tyd gezeten had) de
dwaasheden van zyn jeugd te overwe-
gen.

Na dat nu Eurangzeeb’s grootste vreesslaat Dar-
voor Sjab Sousa geweken, behalven dat Sjekoeh

opdeEmier Jemla hem op de hakken, en ge-
vlugt.last was, hem wel waar te nemen, be

gon hy zyn gedagten te laten gaan, om
Dara Sjekoeb weer aan te tasten, die van
Hhamed Abâd na Asmere, een Stad 72
8 dagreizen van Agra gelegen, getrok-
ken was, alwaar Eurangzeeb tegen hem
sloeg, en hem ook aanstonds met de ui-
terste verwerring op de vlugt dreef. De

Prins,11 3
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Prins, Dara Sjckoeh, ontquam het met
antrent zooo Man. Maar de verslagen-
heit, die 'er was, om in ’t heetste van

de zomer door zoo zandige weegen, en
in die onverdragelyke hitte, van Asmere
na Hhamed Abad (daar hy na toe wilde)
te geraken, is onuitdrukkelyk, alzoo hy
alles gebrek had , schrikkelyk van de
struikrooyende Boeren geplaagd wierd,
en veel van zyn volk,welke zy dood
sloegen, of die afdropen, verloor.

Hy quam egter,na veel ongemak, en zelf
na ’t uiterste gebrek geleden te hebben,
peene dag-reize na by Hhamed Abad;

maar vond de bakens daar geheel ver-
zet.

Navaze Chan, de vorige Stads-voogd,
welken hy mede genomen had, was in
de slag omgekomen, en ondertusschen
door bestel van Eurangzeeb daar een an-
dere in zyn plaats gesteld, die hem be¬

lastte niet nader te komen, zoo hy zich
niet ongelukkiger maken wilde.

Dit bevel, van een minder aan den
Kroon-Prins gedaan, bragt hem, en voor

al zyne Vrouwen (die op deze togt onge-
meen groot gebrek, voor al van drank,
geleden hadden) in een uitnemende ver-

slagenheit, om dat zy wisten, hoe wei-

nig zy in staat waren, om dien togt te her¬
vatten. Nood brak bier de wet, en ’t was
ook geen tyd om lang te dralen. Men
trok dan by nacht weer zoo goed, en
zoo ras men kon, voort. Velemoesten,
door mangel van trek-ossen, daar bly-
ven, en ieder die maar kon, zorgde voor
zich zelven. Zelf des Princen Arts, de
Heer Bernier, kon hem nietvolgen; om
dat hy verscheide Ossen, die 'er by neer-
vielen, verloren, geen middel ter wereld

aan de hand had, om weer andre te kry-
gen, en met eenen, die hy noch voor zyn
koets had, niet voort raken kon. Dus
zag hy dan zyn Heer, die hy eenige da-
gen in’t grootste levensgevaar, van ie-
der oogenblik vermoord te werden, ge-
zelschap gehouden had, met veel droef-
heit alleen vertrekken, alzoo de Prins
hem geen Ossen, Paarden, of eenig an-
der Last-dier, bestellen kon.

Dara Sjekoeb trok dan met 4 2 500
Ruiters (zoo was zyn smalle troepalver-
minderd) van daar weer na Tatabakar,
een vesting, die hy aan een van zyn beste
vrienden toevertrouwd had.

Hy quam ’er met 2 Olifanten, met
goude en zilvere Ropyen beladen, na
zeer veel moeite, dag en nagt weer door
die zandwoestynen van elendig stuivende
wegen voort reizende, zonder eenig goed

drinkwater ’er te vinden, waar door hy
weer veel volk, en ook eenige van zyn
Vrouwen, meest alle door onverdrage-
lyken dorst, en ongezond water, ver-
loor.

N s DER

Toen hy nu door ’t quaatste was, en 4 1654.
WerdTatabakar dagt te naderen, hoorde hy,

door eendat het door een van Eurangzeebs Over-
Berg- Ko¬

sten, Mier Baba genaamd , belegerd:
ninkje

maar dat de Slots-voogd voor al zyn, lis- chendig
tige beloften doof; doch te gelyk ool verraden

dat het hem zelf niet geraden was nader
aan Tatabakar te komen, om doorden
vyand niet overrompeld te werden. Hy
zakte dan na een Berg-Koninkje af, maar
vond dien, na een kort verblyf, medc

omgezet. Dierhalven nam hy zyn toe-
lugt by zekeren Berg-Koning, welken

hy tweemaal zyn leven geborgen, wan-
neer Sjab Djibaan besloten had , hem
voor den Olifant te werpen.

Hy meende, dat die Vorst om deze
twee diensten noch denken, en hem ze-

kerlyk als cen vriend ontfangen, en de
hand bieden zou.

Zyn voornaamste Gemalin, en ook
zyn Neefje, of Zoons Zoontje, Sepe
Syckoeh, geen vertrouwen op dien Vorst

nebbende, rieden hem dit af; maar hy,
gewoon zyn hoofd te volgen, trok ech-

ter, tot zyn ongeluk, na hem toe. Hy
was ’er zoo ras niet gekomen, of die

roover, niet anders gewoon, dan te moes-
koppen, overviel hem op zekeren mor¬

gen, beroofde zyne Vrouwen van veel
Juweelen, opende de lasten der belade-

ne Dieren, nam den Prins en zyn verder
nuisgezin gevangen, bond hem, met een

beul er achter, op een Olifant, met last
van de Prins op ’t minste teeken, dat hy
hem geven zou, of op de minste bewe-
ging, die hy maakte,’t hoofd af te
slaan.

Dus voerde hy den zelven na Tataba-
kar, en leverde hem daar over, aan Mier

Baba, Eurangzeebs Veldoverste, dichem,
met dien verrader ’er by, na Lahor,
daar zyn voornaamste Gemalin, niet dan

elende voor haar en haar huis te gemoet
ziende , zich zelven vergaf) en van daar
na Delli zond.

Eurangzeeb, hoorende, dat men met
den Prins de Stad naderde, wierd ’er be-
raadslaagd, of men hem eerst door de

Stad, dan of men hem maar stil na Gua-

eor voeren zou; doch men vond best

hem door de Stad te leiden, ’t geen niet
op een prachtigen Ceylonsen Olifant met
vergulde harnassen, of geborduurde heer-
lyke dekkleeden, maar op een zeer lec-
yk afgeleefd beest, met oude gescheur-

de prullen gedekt, en van een slegte
stoel zonder gehemelte voorzien , ge-
schiede.

De Prins zelf had geen peerle-snoer
of andre princelyke cieraden, maar cen

grof wit kattoen kleedje aan, en een sleg-
ten Tulbant van ’t zelve stof op’t hoofd,
hoedanig ook zyn Zoons Zoon, Sepe
Sjekoeb, die men mede in die zegenpraal

om-
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van vele, aangezien, te meer, alzoo men A. 1654.omleide, uitgedost was, en naast hem op

A. 1654 den verrader, den Berg-Koning Gionkan,dien Olifant, met Bhadoer Chan ach-
even als of die zyn dingen wonder welter zich, om op hem te passen, zat.
gedaan had, noch openbaar te Paard ne-Of dit van Eurangzeeb voorzichtig
vens hem ryden liet, die ook van ver-gedaan was, heeft zyn bedenken. Het
scheide Fakiers, en andre Geestelyken,is zeker, dat het graauw, dat noch groo-
voor een verrader uitgescholden, en mette liefde voor Sjab Dijhaan had, zeer
steenen geworpen wierd.misnoegd was, over dat hy dien ouden

Men bracht eindelyk den Prins in zynVorst zoo gevangen hield. Daarby quam
eigen Hof, Heider Abad genaamd, ookzyn schendige Handel met zyn Broeder,
overwoog men ondertusschen, hoe menMoraad Beg, en zyn Zoon de jongen Prins.
met deze twee Princen handelen zou,Mohhammed , die beiden op Gualeor
en ’t slot was Dara Sjekoeh, alzoo by eennoch opgeslooten zaten, over welke be-
Kafir was, om te brengen, en de jongedryven zy hem van de uiterste wreetheit

Prins , Sepe Sjekoeh, ook na Gualeor tebeschuldigden, en voor een dwingelanc
voeren, om daar den Koninklyken drankuitscholden.

anders Post genaamd, te drinken, die ofHier by quam nu deze handeling metHoe hy
van Bangue, dat is , Hennip, of vanden Prins, Dara Sjekoeb, en zynen Neef.

van zyn

mankebollen of slaapbollen-zap, gemaaktBroeder Sepe Sjekoch, die by ’t gemeene volk, en
ontfan- werd, en waar van zy allenskens uittee-zelf ook onder de grooten, hunne vrien
gen, en ren, en een zagten dood sterven.den hadden. Altoos dit schouwspel wierd
onthoofd

niet zonder groote beweging en tranenwierd.

Sepe Simcoer, foous foon van Dara SECOER
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Als zy aanquamen, vonden zy dezeHet eerste liet hy uitvoeren door ee-

twee Princen bezig, om hun eigen koftnen Nazir, een Slave, wel eer door Sjah
Diihaan groot gemaakt, maardoor Dara te kooken, uit vreeze van vergeven te

werden; maar, dit onverwacht gezel-Syekoeb zeer qualyk gehandeld, die met

drie a vier andren na de plaats van hun ver- schap ziende, lieten zy alles varen, om,
blyf ging, om zyn moed hier aan te koe¬ was het mogelyk, hun leven te verdedi-
sen, en wraak van zyn geleden hoon te gen. Terwyl nu eenigen op den jongen
nemen. Prins
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bracht men na Gualcor.Prins aanvielen , tastten de twee andren

De verrader Gionkan wierd door Eu-Dara Sjekoeb aan, en wierpen hem ter
n¬rangzeeb heerlyk beloond, en weeraarde, terwyl de Nasir zyn slag waar

zyn Land gezonden, doch eer hy dannam, om hem in eene reis het hoofd af
quam, in een Bosch om hals gebracht,te kappen. Men bragt het zo bebloed
buiten twyffel door bestel van Eurang-in een schotel by Eurangzeeb , die't
zeeb , die, hoe aangenaam en dienstigmet zyn neusdock en wat water afwisch-
hem dit verraad was, den verrader egterte, om te zien, of hy ’t ook was.
verfoeide , en aan alle andre verradersHy erkende het voor het hoofd van
leerde, hoedanig het einde der gene is,Dara Sjekoeb, begon te weenen, en be¬
die hun handen aan Vorsten, of hunnelastte, dien ongelukkigen in het graf van
bloedverwanten, durven slaan-Homajom, ’t geen in oud Delli is, te be¬

Godloos wierd die dappre Slots-voogdgraven.
van Tatabakar gehandeld : want nadatWy vertoonen dezen ongelukkigen
men hem, door een ware, ofafgeperstePrins hier na ’t leven zeer fraai afgemaald.
last van Dara Sjekoch, tot het overgevenopZ. Z., en zyn Zoons Zoon Sepe Sje-
van de Vesting gebracht had, hield menkoeh op C. C.
hem de toegestane voorwaarden niet,Zyne Dochter, een zoer fraaije Prin
en hy wierd door bestelling van den Srids-ces , wierd in het Vrouwen-Timmer,
voogd, Kalil Ullab Chan, zoo als hy indoch naderhand by Begum Sabeb, en Sjah
de Stad Lahor quam , in stukken ge-Diihaan, op hun ernstig verzock, be¬
kapt.steld, en Sepe Sjckoch, zyn Zoons Zoon,

SEVENDE HOOFTSTUK.

Eurangzeeb tragt ook Meester van Solciman Siekoch te werden. Dien hy mede ge¬
vangen zet. List van Eurangzeeb, om Sulthaan Moraad Beg van kant te helpen. De
Prins, Moraad Beg, werd ook onthalst. Eurangzeeb’s geveinsde handel met zyn Va¬
der. Noer ul Tadjoe afgebeeld, benevens Begoem Saheb. Hy dryft Sjah Sousa
uit Bengale na Arrakan. Gevallen van dezen Prins aldaar. Zyn aanslag, tegen des
Konings leven, mislukt. Zyn vlugt na Pegu, en zyn dood. Zyn Gemalin, en Kinde-
ren, gevangen. Haar deerlyk einde. Hhamed Mahal , en Noer Begoem afgebeeld.
Eurangzeeb met zyn Vader bevredigd. Dood van Sjah Dijhaan A. 1665. Eurang-
zeeb XIIde groote Mogol al zederd A. 1657. Zyne verzoening met de Princes, Begum
Saheb. Bewys van Eurangzeeb’s regeering van A. 1657 uit een Firmaan, of Gunst-
Brief aan den Nederlandschen Gezant, A. 1662. Eurangzeeb’s verdre handel met
den Nabab, Emier Jemla, die den Koning van Assam slaat. De Nabab in zyn wasch-
buis verbeeld met zyn Vrouwen. Emier Jemla’s dood. Zyn nagelaten schat. Eurang-
zeeb krygt moeite met Seva Gi. A. 1663. Dien wyhier aa ’t leven verbeelden, en die in
de Provintie van Guzeratte alom stroopte. Hy treët met een grootenbuitaf. Eurangzeeb
beloofd Seva Gi vergiffenis. En de derde plaats onder de Ryksvorsten. Het welk hy aan¬
neemd. Laat zich in een korf met vrugten uit de Gevankenis dragen. Vergeefsche list
van Eurangzeeb om Seva Gi weer aan 't Hof te krygen. Verdere Gevallen mot Seva
Gi, en zyn Nazaaten. Eurangzeeb veroverd Arrokan. Misleid de Nederlanders, en
Portugeezen. En brengt den Koning van Golconda geheel onder zich, A. 1687. Als
mede den Koning van Visiapser. En het verdere Ryk van Decan, en de Landen van
Carnatica. Oorsprong der Nederlandsche moeijelykheden met den grooten Mogol zedert A.

1700. Door t nemen van een Surats schip, door een Engelschen Roover. En egter op
de Nederlanders zeer onregtvaardig gezogt. Verband-schrift in Suratte onze bedienden
afgedwongen. Die in hunne Logie bezet worden. Dog een Moors schip nemen, waar in
de Aalmoesenier van Eurangzeeb was. Opwiens verzoek, de Hollanders in Surarte gelar-
geerd wierden. En dit onbillyk contract weer kregen. A. 1705. De Heer Six 'er weer

Maatschappy. De Heer Grootenhuis erna toe; groote schade voor de Nederlandsche
daar rust, en ontzag.A. 1706 na toe gezonden. Zedert hadden wy

Screnaguer, na welken hy op den raad vanOOt dus verre was Eurangzeeb hetEurang. V
eenigen zyner hoofden, die hem daar nastuk aan dezen kant nu ten naa-zeeb tragt

ook mee- nog zelf plunderden, en een Olifant metsten by Meester, vermits er
ster van goude ropyen ontnamen, onthouden had.nu niemand van Dara Sjekochs
Soleiman Hy liet dezen Vorst wel van verre on-Sjekoeh te huis, die hem hinderen kon, over was,

dertasten, en groote beloften doen, omwerden.dan alleen de Prins, Solciman Sjakoeb,
hem dien Prins in handen te leveren;die met zyn Wyven, en Kinderen tot
maar hy , die een gruwel van verraadnoch toe zig by het Berg-Koninkje van

had,

A 1654.
Loon van
envra

der, Raja

Gionkan.
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had, sloeg dit edelmoedig af, stout zyn-
de op zyn ongenaakbaar gebergte, daar

hem Eurangzeeb wel voor een tyd bezoe-
ken quam, maar de Radja bespotte hem
wel wetende, dat hy met schande zou

moeten opbreken, gelyk ook kort daar
na geschiedc.

Evenwel, hoe afkeerig deze Vorst
'er in ’t eerst was, om den Prins over te
leveren, wist men eindelyk door t vosse-

vel hem egter te bewegen, om het te
beloven; maar de Prins, onder de hand

gewaarschouwd zynde, vlugtte na’t ge-
bergte, en ’t Land van Tibet, daar hy
onderweeg gequetst, en door den Zoon
van dezen Radja Serenaguer gevangen ge-
nomen wierd, die hem na Delli voeren
liet, daar hy voor eerst op de vesting,
Selimgier, geplaatst wierd

Naderhand liet Eurangzeeb hem voor
zig komen, alwaar hy, niet zonder tra-
nen van velen, aanschouwd wierd, voor-

namelyk van de grootste vrouwen van
Eurangzeeb, die over den staat van dezen
jongeling zeer bewogen waren.

Eurangzeeb zelf was eenigermaten ’er
over onthutst, of ten minsten hy veinsde
het, vertroostende hem, dat hy goedc
moed zou hebben, en dat hy hem we

handelen zou; dog wat zyn Vader aan-
ging, dien had hy doen sterven, om dat
hy een Cafir, en ongeloovige, was.

Hier op deed de Prins de gewoone

groet, ofeerbied van Staat aan den Vorst.
bestaande in ’t dricmaal buigen van zyn

handen zeer diep na de aarde, en dan die
weer boven ’t hoofd verheffende tot drie-

maal toe en verzogt met een edele vry-
postigheit, dat, zoo hy sterven moest,
men hem dog de Poest of de afgeschrap-
te heul, ofmaan-kops-bollen, s’nagts in
t water geweekt, en die allenskens de
dood veroorzaakten) niet wilde te drin-

ken geven, alzoo by liever aanstonds de
dood ondergaan wilde.

Dit wierd hem van Eurangzeeb toege-
zegt, en hy, na ’t nog eens Salammen,

of bewyzen van Eerbied , en ’t beant-

woorden van eenige vragen over die twec
Olifanten met goude, en zilvere Ro¬

pyen, hem in het trekken na Serena-

guer ontnomen, daags ’er aan al mede
na Gualcor gevoerd.

Nu begon Eurangzeeb om Moraad Beg
te denken, en na middelen om te zien.
hoe hy, onder schyn van regt, hem ook
uit de wereld zou konnen helpen, aan-
gezien de straf wegens zyn dronkenschap
in ’t oog van velen reeds al te zwaar was
om zoo lang op Gualcor gevangen te zit
ten, zoo dat 'er al waren die begonnen

te spreken , van om zyn verlossing te
verzoeken.

Hy, veel zwarigheit hier in ziende,
kreeg een gewenscht middel, om zig van
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hem te ontslaan, aan de hand : want ee

nige Kinderen van eenen Seyed (of Na
wand van den Propheet Mohham-
med) welkers Vader, te Hhamed Abad
woonende, door bevel van Moraad Beg,
zonder iets misdaan te hebben, gedood
was, quamen, door Eurangzeeb hier toe
eerst aangezet, openbaar voor ’t gerigt
over de onrechtvaardige dood van hun-
nen Vader klagen, en regt eisschen

Hy deed de zelve verschynen voor zy-
nen Throon, in een vergadering, daar
al de Omra’hs, en grooten van ’t Ryk
tegenwoordig waren, om welke te eer
te verstrikken, en de dood van zyn Broe
der van zynen op hunnen hals te schui-
ven, hy deze Kinderen eerst zeer be-

weeglyk vertoonen deed, hoe hun Vader
onrechtvaardig door den Landvoogd van
Guzeratte’s bevel, zonder nochtans iets
tegen ’s lands wetten misdaan te hebben,
om ’t leven gebragt, en hoe hen, schoon
Seyed; Kinderen, altyd de deure des regts
voor het hoofd gesloten was; maar dat
zy overtuigd van ’s Vorsten gerechtig-
heit, aan hem nu klagen, en regt hier
over op het eerbiedigst quamen vorderen.

Daar op liet hy hen wat ter zyden gaan,
sprak ondertusschen met deze en gene
Grooten, en vraagde of zy kennis aan
deze lieden, of aan hunnen Vader, en
van het voorval, hadden. Zy, die me-
de van hem daar toe opgemaakt waren,

en wel zagen, hoe hy het geerne had,
zeiden ja, dat hun Vader een vermaar-
de Seyed, en zeer godvrugtig geweest,
maar op zekeren tyd zonder nogtans
iet misdaan te hebben, door last van den

Landvoogd, die dezen ongelukkigen in
zyn dronkenschap ontmoette, ter neder-
gesabeld was. En wie is, zei hy, dat
dronken beest geweest : DeOmrahs, uit eer-
bied, zwegen wat stil. Zegt my, zei
hy , wie doch het recht in dit Ryk zoo heeft

durven krenken, en noch dus lang, zonder
gestraft te zyn, in ’t leven gebleven is : zy
dorsten, zeiden zy, zyn naam niet noemen,
alzoo zy vreesden den Vorst te vertoornen.
Hy liet dan de Kinderen van den Seyed

weer voor hem roepen, en vraagde hen
door wiens last hun Vader gedood was
Zy gaven tot antwoord, dat Moraad Beg,
’s Vorsten Broeder, noch Landvoogd daar
zynde, hem had doen nedersabelen in hooge
dronkenschap. Myn Broeder, een Mosli-
maan, een geloovige, heeft zich die,
Landvoogd zynde, zoo dronken gedron-
ken, en zulken onrechtvaardigheit aan
eenen Seyed gepleegd, wie zou dan van hem
vry blyven, zoo by Koning was. Wat
oordeeld gy Heeren en Omrahs, zei hy,
van zulk een bedryf, ik wil, en begeer,

dat gy, zonder eenige vreeze voor my, of
zonder eenig inzicht voor mynen Broeder te

hebben, deze lieden recht doen, en dat gy
Kk ook

A. 1654.
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ook ongeveinst, en zoo, als gy het eens voor
God, en onzen Propheet, diens bloedverwant
het was, zult denken te verantwoorden
het recht handhaven zult, op dat dit onnoo-
zel vergooten bloed van zulk een Godvruchtig
Man, en dat in, en door dronkenschap, 2oo

zeer van Mobbammed in den Coraan verbo-
den, niet op onze, en onze Nazaten kome
Zy zeiden ; dat zulk een bedryf, na de
Mabammedaanse Wet, dubbeld de dood ver

diende , en dat zy dierhalven ’s Vorsten Broe-
der vermits de Vorst wilde dat zy die lieden regi
zouden doen , daar van niet konden bevryden.

Hy prees hun vonnis, hing 'er zyn ze
gel aan, en zei tegen de klagers, dat
aangezien zy Seyeds Kinderen waren, mer
hen de noodige bevelen mede geven zou
en dat zy na Gualeor ten eersten gaan
konden, om dit vonnis aan hem zelf uit te

voeren, en hem ’t hoofd af te slaan, ge

lyk zy ook deden.
Dus was nu Eurangzeeb zeer gemal

kelyk van twee Broeders ontslagen, die
hem de Kroon hadden konnen betwisten.
en voor al van Dara Sjekoeh, dien hy ge-
zegt had maar wat te zullen temmen, of

straffen, over zyn baldadigheit aan zyn
Vader, in hem zoo lang gevangen te hou
den, bewezen, om daar na de poort var
de vesting voor zyn Vader open te zet
ten, en hem dan de sleutelen van ’t Ryk
met het opperbestier (’t geen nu al tyd
begon te werden) weer over te geven.

Ondertusschen dagt hy nergens om
maar wel, om Sjah Djihaan nu en dar
eens na zyn kostelyke juweelen te vra-
gen, of om een Euuwelyk tusschen zyn
Zoon Ekbar, en de Princes, Noer ul Ta-

djoe, gevange Dochter van Dara Sjekoch
die wy by de letter A. met hare arm-
banden boven en benedens elleboogs ver-
beelden) Dog nu onder bestier van Be
gum Saheb, (die wy by de letter B op eer
rust-bed afbeelden) en haar Grootvader

Sjah Djihaan, zynde te maaken; dog de ou-
de Vorst zei; dat, zoo by hem weer on
zyn juweelen aansprak, by ze alle met een
hamer vermorselen zou, hem wel bits ver-
wytende , of ’t niet genoeg was, dat by hem
zyn Ryk, en vryheit benomen had

Wegens ’t verzogt huwelyk wilde hy
nog Begum Saheb, niet hooren spreken,
en de Princes zei, veel liever aanstonds t.
willen sterven, als te trouwen met den Zoon
van die haren Vader gedood, en den zynen noch
gevangen bad , weshalven hy aan geen var
beide die zaken voor een tyd tornde.

Hy liet nu maar alleen zyn gedagten
gaan, om Sjah Sousa te dempen, en mef
al de zynen te verdelgen, om het welkt
te eer uit te voeren, hy het Leger des
Nababs zoodanig versterken liet, dat de
Prins het niet langer in Bengale konnen-
de uithouden, (hoewel hy A. 1659 der
23 December, zoo ons uit een Brief van

N S DER
haar Edelheden van den 27 Augusti, A. 4 1654.
1660 blykt, des Nababs Mosa Chans le-
ger in de vlugt geslagen had) met al de
zynen den 3 Juni A. 1660 met zyn Zoo¬
nen, en eenige aanzienelyke Mooren na
den Koning van Arrakan, en na de Stad
Dianga is komen vlugren, die aan zyn
oudsten Zoon, Bon Sulthan, of Sulthagn
Banke genaamd, beloofde, van hem en
zyn Vaders huisgezin wel te zullen ont-
fangen, en hem volgens zyn verzoek
van een schip op zyn tyd te verzien, om
hem na Mocha, en zoo verder na Mck-
ka te voeren.

GevallenDus quam hy den 26 Augustus hier
van dezenenaan met zyn Gemalin, drie Zoonen,
Prins, al

beide zyn Dogters in een Galey van Dek
d22r.

ka by dien Vorst, die hem in het eerste
zeer minnelyk ontfing; en boven in de

Stad in een bamboezen wooning huis-
vesten liet, zonder dat egter eenige
vreemde volkeren by hem mogten ko-
men. Ook hadden de Portugeezen, die

Sjab Sousa uit Bengale na Dianga over-
brachten, hem ontrent 23 tonnen gouds
aan juweelen, goud, geld, enz. ontkne-
pen. In December quamen noch 70 a
80 Mooren van zyn Broeders volk uit
Bengale daar by hem , die onderweeg
met eenige Hollanders slaags geraakt zyn-
de, zich dood gevogten, en ontrent ’s
Konings Paleis brand gesticht hadden.

De Koning ondertusschen ziende, dat
hy geen geschenken genoeg na zyn zin
kreeg, en op den grooten schat, die de
Prins by zich had, loerende, begon den
zelven hoe langer hoe koelder te behan-

delen, en te klagen, dat hem de Prine

niet quam bezoeken, ’t geen wel waar
maar om goede redenen, en uit vrccze
van in ’s Konings Paleis gevangen gehou¬
den, en van dien schat dan te gemalckely-
ker ontzet, of aan den Nahab overgele
verd te werden, gelaten wierd, hoewel

men voorgaf, dat de Prins zickelyk was,
en zich niet in staat bevond, om by den

Koning te komen
Hy verzogt wel zeer ernstig, wanneer

het Moesson nu goed was, om een schip,
’t geen hem na Mocha voeren zou, doch
hy kon vooral zyn geld, ’t geen hy over-
vloedig had, niet geholpen werden, ver-
mits de Vorst het verboden had

De jonge Prins, Sulthaan Banke, had zynaan-
slag tegenook verscheide aanzienelyke geschenken
des Ro-

zoo aan den Koning, als aan deze en ge nings le-
ne grooten gedaan, doch het hielpniet ven,mis¬

hoewel men zei , dat de Koning drie lukt
Zoonen van den Prins ieder een goud-
zonnescherm vereerd, en hen veel eere
bewezen had.

Eenige dagen daar na verzogt die Ko¬
ning een van Sjah Sousa's Dochters ten
huwelyk , ’t geen men hem weiger-
de , en dat hem noch meer tegen

de
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dezen Prins verbitterde.

Den 22 Februari A. 1661 schreef on-

ze Resident in Arrakan , de Heer Go-

rard Voorburg, aan haar Edelheden, dat
de Arrakanders den yden Februari het

huis van den Prins rondom met Soldaaten

bezet, en op ’t gebergte geschut geplant
hadden, waar op die Prins noch dien
zelven avond zyn huis liet in brand stee

ken.

Dit dreef Sjah Sousa, die nu niet als
blyken van ’s Konings woede verwach-
tede, te eer aan, om met zyn drie Zoo-

nen cenige Mohhammedanen, die zy op
hun hand hadden, en een troep van an-
dren, samen 300 man sterk, op ’s Ko-
nings Paleis aan te vallen, om hem uit de
wereld te helpen ; doch ’t quam een dag
te voren, en eer de zaak ryp was, uit,
waar op hy met zyn Zoonen, Wyven,
en verder gevolg na ’t Ryk van Pegu
vluchtte; zynde dien dans met zyn eenen

Zoon ontsprongen, maar zyn oudste
Zoon wierd ten eersten achterhaald, en

men wil, dat ook eindelyk Sjah Sousa
zelf in de vlugt, na een kloekmoedige
tegenweer, door een steen aan zyn hoofd,
zoo als hy met zyn Gemalin, en weinig
andre Pequanen na de top van een berg
week , gewond, en daar van gestorven
zy, zonder dat men oit recht gehoord
heeft, waar hy gebleven, hoewel het

waarschynelykste voorkomt, dat hy in 't
Bosch door t wild gedierte verscheurd,
of door gebrek vergaan is. Hy had, toen
hy zoo gewond wierd, dat hy ter aarde
stortte, maar een gelubden en twee an-
dere gemeene lieden by zich, die hem
wel hielpen dat hy het ontquam; maar
men heeft ook van de zelve geen nader

bericht bekomen, waar hy, of zy, be-
land zyn.

Zyn Zoon, Sulthaan Banke, wierd
mede, na dat hy zich als een Held ge
weerd had, door een steen-werp zooda-

nig gequetst, dat hy daar op, nevens de
Princen en Princessen zyn twee andere

Broeders, Ballandachter, en Saan Sulthan
genaamd, en nevens zyne Zusters, en

ook de Vorstin haar Moeder zelf, gevan-

gen genomen wierd.
Zy wierden in het eerst zeer hard ge-

handeld, doch naderhand wat zagter, en
ua eenigen tyd nam de Koning Syab Sou-
sa's oudste Dochter, Hbamed Mahalge-
naamd, na haar eerst beslapen (en zoo
men van de Kust en uit Arracan aan haar

Edelheden A. 1662 schreef) bevrugt te
hebben, tot zyn Gemalin. Waar by
noch nader vriendschap door een huwe-

lyk tusschen Sulthaan Banke, en ’s Ko-

nings Moeder, gezogt wierd; maar dit
laatste bleef agter door een nieuwen aan-
slag tegen des Konings leven van hen ge-
smeed, doch die men mede te vroeg be¬

259MOCOLS.
gon uit te voeren, waar op de KoningA. 16c4.
dit gansch huisgezin van Syal Sousa, tot

Haanzyn eigen zwangere Vrouw toe, liet uit-
deeilykrocijen. Sulthaan Banke, en zyne Broe¬
cinde.

ders, belastte hy met bylen te onthalzen.
en al de Vrouwen in cen kamer by een

op te sluiten, en van honger te laten
sterven.

Wy vertoonen beide die Princessen Fihamed
hier ook na’t leven, Hlamed Mahal byMahal, en

Noer Be-de letter l, en Noer Begoem by de lettei
goem af-H. De eerste op zyn Persiaansch uit een
gereeld.goude Caljang (een bedryf zoo wel van

de Vrouwen, als van de Mans in Indien)
rookende, terwyl de rook door die fies
het water passeerd. Ook ziet men hier
klaar, hoe de Hindoestansche Juffers, en
alle andre Oostersche Vrouwen , haare

armringen, beide aan de armen boven de
ellebogen, en ook beneden dezelve aan
de handen dragen, dat by ieder een juist
niet aangemerkt word.

Dit was het beklaagelyk einde van dien
walkeren Prins , Syah Sousa, met zyn
gansch huis, die mogelyk minder gevaar,
en een beter onthaal by dien Vorst, ge-
had zou hebben, indien hy zoo grooten
schat van geld en juweelen (waar op men
loerde, en die ’er ook bleven niet by zig
gehad had want de uitstekenste juwee-
len wierden by zyn leven al, en noch
meer na zyn dood, by de straat, en aan
de Nederlanders, in zulken groote mee-

nigte, en voor zoo weinig geld, geveild,
dat hen, om in ’t kort Ryk te zyn, niet
anders, dan geld, ontbrak. Ik hebver-
scheide van deze juweelen, zoo diaman-
ten, als smaragden, by eenen Gerardvan

Voorburg, Opperhoofd der Nederlan-
ders aldaar, (zoo meine) voor zeer wei-
nig geld in gekogt, en naderhand in an-
dere handen geraakt, gezien, en lieden
gesproken, die hem, en andren, hadden
hooren zeggen, dat zoo zy ’t maar had-

den konnen krygen; zy voor een gering
geld, in vergelyking van de waarde der
gesteenten, een schat van daar zouden
gebracht hebben.

Ook zei deze Voorburg, dat hy, heb-
bende hooren zeggen, dat men een dia-
mant met geen hamer vermorsselen kon,
dit zelf aan verscheide van deze, voor
een geringe prys ingekogte diamanten
beproefd, en ondervonden had onwaar-

achtig te zyn.
Na dat nu Eurangzeeb volslagen mee-

Eurang-
ster van’t veld gebleven was,en Sjal. zeeb met
Dijhaan nu zag, dat hy doch gevangen zyn va¬
zou moeten blyven; is hy eindelyk met der be¬

vredigt.Eurangzeeb, die hem nu begon te vleijen,
en zelf om vergiffenis van ’t bedrevene

te verzoeken, verzoend; vergaf hem al¬
les, leefde vriendelyker en gemeenzamer
met hem, en stond hem eindelyk toe,
dat de voornoemde Princes, Dogter

a1yKK 2
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van Dara Sjekoeb, met zyn Zoon, Ek- en wreedaard , verkregen had, zonder4. 1654.
bar troude. zich aan zyn ouden Vader, of ’t leven

Dus stierf hy oud over de St jaaren, van de Princen zyn drie Broeders, en de
A. 1665 in de vesting van Agra, en wy gevankenis van zoo veel van zyn naaste
vertoonen zyne beeltenis onder No. II. bloedverwanten, eenigzins gelegen te la¬
Hy liet Eurangzeeb gerust bezitter van al ten.
die Ryken, die hy, als de grootste veinsaard
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Sail iiaAN ii- Groote Mogol.

Deze Vorst, by welken geen Koning hem zelf in een groot goud bekken aan-
van zyne eeuw in leeftyd, of zeldzame bood, zedert welken tyd hy haar wel han-
bedryven, te vergelyken is, had al zeer delde, en in veel vriendschap met haar
groote dingen gedaan, eer hy begon te leefde.

regeeren. Daar zyn ’er, die meenen , dat men
Hy was de zesendertigste van het alou- zyn Regeering eerst na zyn Vaders dood

de geslacht , doch de twaalfde van de beginnen moet, te weten van A. 1665 3
groote Mogols in rang, die van den groo¬ doch dat hy al veel eer, als Keizer van
ten Timoer Lenk, of Mier Timoer (ge Hindoestan, geheerscht heeft, ja dat
meenlyk Tamerlaan genaamd) afdaalden. men dit zyn bestier van A. 1657 af be¬

Zoo ras zyn Vader overleden was, wist ginnen moet, is zeer klaar te zien uit de
de Princes, Begum Saheb, de huik nade Firmaan, die hy aan de Heer, Dirk van
wind hangende, middel te vinden, om Adrichem, bestierder der Nederlandsche

zich by Eurangzeeb, als hy in de Hha- Oostindische Maatschappy, in Surat
raan, of het Vrouwen-Timmer, quam, te, en Gezant der zelve aan dien Vorst,
aangenaam te maken door een geschenk. A. 1662 verleend heeft, zynde van dezen
zoo van haar eigen juweelen, als wel by navolgenden inhoud.
zonder, van die van Sjah Diihaan, die zy

Translaat
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GROOTE

. 1662.
Translaat Koninklyk Mandaat

schrift, door de Hindoestansche Ma
jesteit, den magtigen Koning, Sjah

Eurangzeeb, alias , den Grooten

Mogol, in de Koninklyke Hoofd
stad Dilly, dato den 29 October,
A. 1662 aan de Heer, Dirk van

Adrichem, Directeur in Suratte, en
Gezant van haar wel-Edelheden tot

Batavia aan zyn Majesteit, voor de
Negotie in Bengale, Orixa, en Pat-

tena, verleend, en den 16 Decem-
ber A. Eodem door de Heer Ex-
traordinair Raad van India, en Di-

recteur in Bengale enz. Mattheus

van den Brouke, in de Stad Hoegly
wel ontfangen.

In den name des Almachtigen en Barm-
hertigen Gods.

Koninklyk gebod door den onoverwinnely-Bewys

van Eu- ken overal triumphanten Monarch, den Al-
rangiech slerdoorluchtigsten Koning, de Majesteit Eu-
tegeeiis rangzeeb, Stadhouder Gods, Beschermer
van A.

1657.uit des Mobbammedaanschen Geloofs, en om
een ringer der wereld.
Firmaan, Alle hooge overheden, Viceroys, alle
of gunst-

Regenten Vryheeren, Gouverneurs, Rent-
brief

meesters, Bevelhebbers der wegen en Rie-
vieren, ende alle Landvoogden, die jegen-
woordig in Regering zyn en namaals succe-
deeren zullen in de Ryken van Bebaar

zynde Pattena, Bengale en Orixa, uit :
Majesteits naam en gunst, die zullen verho-

pende blyven , werden verkondigd.
Dat in deze dagen voor onzes Majesteits

Aan de
Allerheerlyksten Throon, die de volkeren inNeder¬

vust overschaduwd, onder andre grooten onze.landsch

Gezant Hofs en Vasallen, is verschenen Dirk van
A. 1662. Adrichem, Commissaris en Gezant van den

Doorluchtigsten Heer Generaal der Neder-
landers, alwaar aan de voeten onzer Ma¬

jesteit zyne nedrige supplicatie in dezer voe
gen heeft gedaan, dat verhoopte en verzog

ons Koninklyk gehod mogt werden gegeeven,
op dat zy lieden ter Rheede van Hoegly, Pi-
pely, en Bellesoor, met hare schepen arrive¬

rende , zullen vermogen te ankeren, alwaar

zelfs willen, en hare aanbrengende Koop-
manschappen, na dat door hen den vorigen
beslooten Tol, gelyk voor dezen zal wezen
betaald, door de Regeerders mogen werden
gelargeerd, om dezelve goederen na haren
wil te vervoeren, en aan die willen, te ver¬

koopen, en weder van wie dat willen, al,

wat begeren, inkoopen, en zoodanige Ma¬
kelaars, als haar aanstaanzullen, in baren

handel gebruiken, en dat geen Regeerder al
het gene zy lieden van Lywaat, Suiker,
Salpeter, Zyde, Wasch, en andere waa-
ren , in de bovenstaande Ryken en diens on-

derhoorige Landen negotieren, en in de ge¬
melde Zeesteden af brengen, ’t zelve zal
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vermogen tegen te wezen, of te beletten, . 1662.
noch in ’t op-en af voeren harer Koopman¬
schappen de zelve omgeene oorzaken van Tol,
impost, of andre gerechtigheden, vermag
aan te slaan, of hinderlyk ie zyn, maar iei
contrarie in alles de goede en behulpzaame
hand te moeten bieden om ter behoorlyker tyc
hare aankomende schepen, met gerustheit en
vrede weder te konnen verzenden, ook niet
te gedoogen , denoterende de Regeering, dat
iemand, wie hy zy, hare vaarttuigen zal
vermogen t'zynen dienste te gebruiken. En
eindelyk heeft de Suppliant vertoond, dat
deze Inlandsche Kooplieden, vragt-enwerk-

lieden, arbeiders, en alle andere, aan hen
schuldig blyvende , zeer weigerig en traag
zyn , om de zelve te voldoen.

Op deze supplicatien, en verzoeken dan
werd ons Koninklyk gebod uitgegeven, dat
tot allertyd, wanneeer de Nederlanders bare

schepen in de bovengemelde Zeesteden doen
aanlanden, alwaar zelfs willen, zullen ver¬
mogen te ankeren, en van de aanbrengende
Koopmanschap den vorigen gestelden Tol be¬
taald hebbende , zullen geen Regenten hen
vermogen te beletten, die te vervoeren wer-
waards zelfs willen, en aldaar verkoopen
aan die gene die zy willen, en wiederom van
de Kooplieden, van wien dat zy ook willen,
alles, wat willen, zullen inkoopen, en zoo¬
danige Makelaars, als zelfs willen ver-
kiezen, tot haren handel gebruiken, en zal

niemand, zonder hun volkomen consent, zich
met hunne negotie vermogen te bemoeijen, en
al t geene van Lywaet, Zuiker, Zyde

Wasch, Salpeter, en andere goederen in de
bovengezeide Ryken, en diens onderhoorige
plaatzen komen te negotieren, en in de ge¬
melde Bandels te brengen, zal niemandver¬
mogen hen zulks te verhinderen, en in 't op-
en afvoeren van hunne Koopmanschappen
om eenige tol, impost, of andre gepretendeer-

de gerechtigheden , en Koninklyke gestelde
schaitingen vermogen tegen te wezen; noch
aan te spreken, maar ter contrarie alle hulp
en vriendschap moeten betoonen, en een goede
en heusche handel en wandel met de zelve
onderhouden, opdat alzoo de Nederlanders

met rust en vrede hare scheepen ter behoorly-
ker tyd zullen konnen verzenden, en daar
mede continueeren, ook zal niemand vermo-

gen hare vaartuigen na zich te nemen, of te
arresteeren, en denoterende de Regeering ook

zorge te dragen, en bevelen, dat geen Koop-
lieden , vragt- en werk-lieden, arbeiders, en
alle andre, aan hen schuldig zynde, met de
betaling zullen tarderen, of daar toe onwil-
lig wezen, en uitstel nemen, maar de Re¬
genten hen behulpig zyn, en bezorgen, de
na alle recht en billykheit de schulden werden
voldaan en niet toelaten, dat iemand, wie
by zy, de gemelde hunne schuldenaren hier
in zou willen voorstaan, of te beschermen.

Ten laatsten, heeft denoterende de E- Heer
van Adrichem ootmoedig verzogt, en ons

aan¬KK 3
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aangediend, dat in de voor dezen verkregen
Koninklyke Firmans zy geordonneerd, dat
ten tyde der negotie, en vervoer der goede
ren, zy met hunne Koopmanschappen in des
Majesteits Landen reizende, altyd vermogen

op te leggen, en zoo veel dagelyks voort te
reizen, als begeeren, en dat alle de Re¬
geerders, ieder in zyn gebied, hen niet ver-
mogen in ’t minsten tegen te wesen, of eenige
binder aan te doen, dierhalven werd dit be¬

vel door onse Majesteits gebod als voorhenen
bevestigd.

Dit alles werd dan een ieder wel ernstig
gerecommandeerd, en dat jaarlyks geen nieuw
of ander Koninklyk bevel zullen vermogen te
vorderen.

In ’t vyfde jaar onzer Monarchie, den

15den des maands Rebbiul Awal

Was in 't Hoofd gexegeld met ’s Ryks
groot Zegel zyner Majesteit (pag.

165 te zien) in welkers omkring in
t rond stonden de elf voorgaande
groote Mogols, als

Mier Timoer (zynde de groote Tamer-
laan) Miroen Sjah, Mirzah Scyed, Pier
Mohhammed, Aboesaid, Sjeich Omar
Sjah Baboer, Homajom, Ekbar, Dje
haan Gier, Sjah Dijhaan, en in het midden

was in’t groot als de twaalfde gedrukt Eurang¬
zeeb, Koning, onoverwinnelyk, omringer de
wereld, Gods Stadhouder, en Beschermer des

Mobbammedaanschen Geloofs.

Op de achterzyde des Firmans was tot
ge-bevestiging des zelfs, volgens

bruik gezegeld, en geteekend, des
Onder-Konings Zegel, zynde jegen¬
woordig de Zoon zyner Majesteit.

Mohhammed Moazem, Zoon van den

Stadhouder Gods, den Koning, en omringer
der wereld.

Deze, met de Transtlaat-Copye ge¬
collationeerd zynde, is accorde.
rende bevonden.

Hoegly, den 20 De-
cember, A. 1662.

Pieter Hofmeester.
Secretaris.

Volgens de Oostersche wyze verscheen
deze Gezant niet zonder een heerlyk ge-
schenk.

Het bestond in een groote party zeer
syn scharlaken, veel groote nieuwerwet-

se Venetiaansche spiegels, een groot ge
tal van Chineesche en Japansche zeld
zaamheden, onder welke een heerlykt
Palankyn, en een Koninklyke Tadjoe ul
Ravan, of Veld-Throon, uitstak.

NS DER
Men hield hem , volgens gewoonte A. 165.

van dit Hof, ’t geen ’er glorie in steld,
de vreemde gezanten traag atscheid te ge-
ven, en die als hunne aanbidders aan te
merken, vry langer op, dan hy zigver-
beeld had, hoewel zoo lang niet, als de
Gezanten van de Vorsten van Samareand,

en Balch, in 't Usbecks Tartaryen.
Men bekleedde hem voor zyn vertrek

met Koninklyke ecren-kleederen, en de

Vorst gaf hem voor den algemeenen
Landvoogd van Indien, de Heer, Johan
Maatzuiker een diergelyk eeren-kleed

benevens een schoone pook met Edele

gesteente bezet (hun gewoon sober ge-
schenl) mede

Zoo ras hy ze nualle, diena de kroon

staan konden, uit de wereld geholpen
had, vraagde hem de vervolger van de
Mogolsche Chronyk, met wat voor kou-
leuren hy hem, aangezien hy zyn Va
der tot zyn dood toe gevangen gehouden.
en al zyne Broeders aan hun einde gehol
pen had, afmaalen, en wat hy daar af te

boek stellen zou. Zet daar in zei hy
dat ik daar toe om rédenen van Staat en on

de eere van mynen Godsdienst, gedwongen
geweest ben te doen, alzoo myn Vader oud

en zwak was, en om dat nmyn Broeders,
als vyanden van Mobbammed, onzen Gods-

dienst, en Propheet , schande aandeden.
want dat ik Keizer geworden ben, is niet

myn, maar Godswerk die de hoogmoedigen
vernederd, en de nedrigen verhoogd, gelyk hy
aan my, armen Fakier, getoondheeft.

Men zegt ook, dat, als hy nu op den
Throon van Hindoestan gestegen was
en na zyne gedachten zonder eenige
sporling stond, als opvolger van zyn
Vader, uitgeroepen te werden, het hoofd
der Priesteren, die dit na gewoonte doen
moest, zich daar openbaar tegen stelde.
zeggende, dat God, de Propheet, de Wet
der natuur en zyn gewisse, hem verbood.

zulk eenen als Koizer uit te roepen die zyn
ouden Vader gevangen hield, en zyne Broe-

ders vermoord had. Men liet dan hier over
een vergadering van Mohhammedaansche
Godsgeleerden by een komen, die hy
zoodanig wist te winnen, dat zy over
deze grove misdryven van Eurangzeeb
cen syn vernisje smeerden, en hem ech-
ter voor opvolger verklaarden.

Dit alles belettede niet, dat de Op-
perpriester dit weder weigerde, beroe-
pende zich van dezen aardschen richter,

tot Gods Richterstoel, waar mede hy
niet anders dan dien tyd won, dat hy
afgezet, een ander in zyn plaats gekoren,
die door Eurangzeeb bevestigd, en hy
door den zelven opentlyk uitgeroepen.
en als Keizer verklaard wierd.

Pas na zyne verheffing op den throon.
kostte het deE. Maatschappy een geschenk
van zestig duizend gulden.

Na



Die den

Koning

van Assan

slaat.

A. 1662.

Eurang
zeebs ver-

dre hande

met den

Nabab

Emier

em la

GROOTE
Na dat hy nu ten vollen voor eenige

mededingers na het Ryk zeker was,
vond deze schrandre , geveinsde , en

heerszugtige Prins zich echter noch zeer
bevreest voor die hem de grootste dien
sten gedaan had, te weten, den Nabab.

Hy kende den aard, en ook de groo-
te bequaam heden , van dezen wakkeren

gsheld, die zeer staatzuchtig, Ryk,kIY5
van ’t volk bemind, en zeer loos was,
ook wist hy, wat hy aan hem verdiend
wat hy aan hem, na ’t eindigen van den
Oorlog, beloofd, en wat hy dierhalven

van zulk een gevaarlyk man, indien hy
zyn vyand wierd, te wachten had, om
al het welke voor te komen, en ook zyn
diensten te beloonen, hy hem, ingevol¬
ge van zyne beloften, Mier ul Omrab
of eerste Dienaar van Staat maakte, gaf
hem , om hem niet te na by zich te heb-

ben, de Landvoogdy van Bengale, en
zynen Zoon Emier Mobbammed Chan.

maakte hy Overste van cen groot gedeel-
te der Ruitery, en gaf hem een ampt 'er
by, waar door hy noodzakelyk aan ’t
Hof, en onder zyn oog, blyven moest
om hen beiden, ’t smeeden van aanssa
gen tegen hem af te snyden, en om ook
den Vader altyd hier door in toom te hou-

den.

Daar beneven kon zich Emier Jemla

over deze bestelling van den Vorst, hoc
veel reden hy anders hebben mogt, niet
misnoegd tooncn, om dat hy aan hem

en zyn Zoon, te gelyk de twee grootste
Ampten gaf, daar zy na staan konden.

Om dien grooten, gevreesden vriend
echter weer wat nieuwe bezigheit te ge
ven , sloeg hy hem voor, om den mach-

tigen Berg-Koning van Assam te beoor-
logen, een Prins, diens Ryk benoorden
Delcka, in Bengale, legt; en waar van

wy onder de stoffe van Bengale nader

sprcken. Hy nam dit als een zaak van
zyn smaak aan, en ging dien Vorst, na
zestig mylen Noord-Oost opgetrokken
te zyn, eerst te Azo, een Vesting, die
onder Bengale behoorde, en hem ter
sluiks, geduurende deze Inlandsche oor-
logen, afhandig gemaakt, beoorlogen.

Hy krceg die sterkte, aangezien hy
een machtig Leger van wel Soooooman
by zich had, in ininder als vyftien dagen
in, nam den Koning van Aso gevangen,
deed hem een yzeren beugel met twee sle-
pende bogten om den hals, roofde zyn
schatten uit zyne keldeis, in’t gebergte
aitgehouwen, en trol toen al voort na
Chamdara, zynde als den drempel, of de

Poort van’t Ryk van Assam.
Hy was op dezen Voustzeer verbitterd,

om dat hy, hoorende dat de Nabab met
zulken macht aanquam, spotswyze ge-
zegt had, wat mag den Nabab overko¬
men, dat hy in zyn oude dagen zyn slaaf
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noch wilde komen zyn, aangezien hyA. 1663.
driemaal machtiger heiren, dan ’t zyne,
uitgehongerd en verdreven had.

Een zuivere waarheit, alzoo eenige
jaren te voren een Leger van 20 maal
honderd duizend man met het uiterste
gevaar, van wegen de onwederstaanbre
stort-regens eenige maanden lang, had
moeten van daar wyken.

Dit zette den Nabab sterk aan, en hy
quam te Chamdara, na een landtogt van
28 dagen, trekkende al Noord op, le-
verde den Koning daar slag, en dreef hem
na Geragan, de Hoofdstad van zyn Ryk,
24 myl van Chamdara op de vlucht;
maar de Nabab, hem kort op de hielen
gevolgd zynde, dreef hem ook van daar,
en nam zoo wel die als de vorige Stad
in, plunderende die beide ; alzoo er
groote schatten in waren, en voor al ook

in de graven der groote Heeren.
Dit noodzaakte den Koning van Assam

Enzee-
om na ’t Gebergte in ’t Ryk van Lafsaverne
te vluchten , daar hem de Nshab niet derd.
veel quaad doen kon, maar in een elen-

dige staat verviel, aangezien het regen-
saysoen begon , waar door alles drie
maanden lang onder water, en zyn Le-
ger in ’t uiterste gebrek raakte, het geen
hy echter, met verlies van veel volk,
verduuren moest, zonder voorwaard or

achterwaard zich te konnen bewegen.
Hy wist echter, alzoo die Koning mede
in groote engte was, van den zelven noch

te bedingen , dat die Vorst zyn halve
Ryk, zyn jongste Dochter, zeven jaar
oud, hem ten byzit, en daarenboven

hem noch veel schatten, Olifanten,
Vaartuigen, enz. aan hem gaf, daar hy,
indien hy maar wat meer moed gehad
hadde, des Nababs overgebleven volk
met steenen had konnen dood werpen.

Na ’t eindigen van den regentyd droop
hy met hangende wieken weer na zyn
Land, van voornemen het aanffaande jaar
weer te komen; maar daer viel niet af,
alzoo zyn volk fterk aan de loop raakte,
die hem op de te rug reize, A. 1663
mede uit de wereld sleepte, en Eurung-
zeeb van zynen gevaarlyksten vriend,
verloste.

EmierHy was over des zelfs dood zeer vol
emla’sdaan, te meer, om dat hy ler geen aan-

dood.
leiding toegegeven, en by daar door nog-
tans veel rust te hopen had. Ten be-
wyze van zyn groote vreeze voor hem,
zeide hy tegen zyn Zoon Mohhammed,
Emier Chan: gy heht eenen Vader verlo-
ren, en ik den grootsten en gevaarlyksten
vriend, dien ik heb.

Wy vertoonen dezen Heer hier na 't De Napat
leven, zoo als hy zich, noch in de kracht in zyn
van zyn jaaren zynde, in zyn wasch-huiswasch-

nuis ver¬met verscheidene van zyne Vrouwen
beeld metvermaakt, by de letters B B. B.
zynVrou-Hy wen



Zyn nagt

teuuxrt.
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Hy zit daar op een Sofa tegen een

kussen, en op zyn knien met de beenen

achter uit leggende by zyn liefste Wyf.
die hy by de handen vat, terwyl een
Hofdame van agter bezig is om haar hair

te zuiveren. Zy is met geen andre cie-

raaden dan met snoeren van peerlen om
den hals, en met arm-banden opge-
cierd

Terwyl hy deze Vrouw begluurd is
een Slavin agter hem bezig om hem met

een Paauwenstaart te waaijen en te ver-

koelen, en een andre, die agter haar staat,
wyst met de vinger op de mond, zoo als
die waaister na haar omziet, van te zwy-

gen. Wat lager ziet men agter Mier
Jemla, (of Sumela) verder beneden aan
wederzyden eenige Vrouwen bezig om
met spceltuigen dien Prins en zyn bemin-
de te vermaken. De naaste aan hem slaat

de maat met de vingers op een tromme
(zynde dit recht een trommelende maagd
en die agter haar zit klapt in haar han-
den , om de vallen van de maat noch

klaarder aan te wyzen. Die beneden de-
ze twee by dat theestelletje zit, is bezig

om op een byzonder Mogolsch speel
tuig; zynde als een guiterre, te speelen ,
terwyl die twee regt tegen over haar aar

de andre zyde bezig zyn, de cene met op
een dwars-fluit te speelen, en de andre
om een kopje Koffi of Kaweh (zoo zy 't
noemen) te drinken. En die twee, die
zig boven haar vertoonen, zyn mede met

het een en’t ander doende, de agterste
een Slavin, en de andre mede een van

zyn Wyven zynde. Men ziet daar ook
de flessen met haare vogten en de verdre
gereedschappen, tot het wasschen ver-
eischt, behalven dat men hier in dit ver-

trek ook een schets van hunne nette
bouwkunde, en een zeer fraaije water-

tank met de End-vogels 'er in zwemmen
de zeer lustig voor ’t gezigt ziet, en in
deze prent zelfs was alles in dit gebouw
zeer fraai of met verguldsel, of met he-
melsblaauw opgecierd, en zoo wonder-
lyk aanlokkend en cierlyk gemaakt, dat
men mylen verre gaan zou, alleen, om ’1
gezigt van dit verheven en prachtig ge
bouw, hoewel dezen Heer zelf het fraai-

ste van deze gansche prent, en een onge-
meen fraai Mogolder is, in wiens wezen
men veel deftigheit, en een groot ver-
stand ziet doorschitteren.

Gelyk hy nu Eurangzeeb meenigmaal
had doen beven, alzoo was het de aan

genaamste tyding, die men hem brengen
kon, dat hy dood was.

Hy bequam (volgens 't lot der Groo-
ten in Indien, die hun goederen aan den
Vorst moeten laten, die 'er de Erfgena-

men maar zoo veel af geeft, als hem
goeddunkt) een onnoemelyke schat aar

Juweelen by des Nababs dood, behalven
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dat men zeide, dat hy aan goude en zil-
vere ropyen, mitsgaders, aan ongemunt
geld, zeven en negentig Millioenen-, en
vyfmaal honderd duizend Pagoden (a ie-
der pagode 6 gulden) of, in Hollandsche
munt, drie honderd en negentig Millioe¬
nen naliet, waar af de zynen maar 20 a

30 tonnen gouds kregen; al het welke
men wil, dat tusschen A. 1662, en 1663

voorgevallen , en dat toen deze Emier
Jemla, gestorven zy ; hoewel anderen
meenen, dat hy wel tot den jare 1666
leefde, en by zyn overlyden een Man van
85 86 jaaren was

Niet lang na de geruste bezitting van
zyn throon liet hy zekere Ropia’s mun-
ten, op welke hy zetten liet (gelyk wy
onder de munten van Indien aanhaalen
deze munt is door Eurangzeeb, innemer

van de wereld geslagen in de wereld , die

zoo rond als de volle maan is

In’t jaar 1663 (of, zoo andre stellen
A. 1661) kreeg Eurangzeeb moeite met

een van zyn Hof-bedienden, Seva Gi
(Heer Seva) genaamd, een kleen man

(in zyn lands-taal een man als een Rotge
naamd ; ) doch groot van daden. Je

meah was dezes Seva Gis geboorte-
plaats, ende dit was van ouds hier de Se

tel der Koningen van Decan, onder wel-
ke zyn Vader Zegelbewaarder was;'t

geen Eurangzeeb by de verovering van dit
Koninkryk aan hem overgaf

Deze Seva Gi, de uitstekenste ende

machtigste der Berg-Koninkjens, is af-
komstig van een oude linie der Raja's,
ende van de Stam de Bonceloes, een zeer

Krygs-kundig en dapper geslacht. Zyn
Grootvader is in groote achting onder
Nisam Sjah geweest, welkersnaam Raja

Vangoe Gi, gelyk die van zyn Vader
Raja Sjab Gi was, welke onder dien zel-

ven Koning Opperbevelhebber van 't Le

ger geweest is.

Dat zy met hun drien Broederen ge-
weest zyn, ende dat de 2 andre Samba

Gi, ende Ikoe Gi genaamd waren, heb-
ben wy onder de zaaken der Koningen
van Visiapour al gezien.

By den val des Konings Nisam Sjah
begaven zig de Vader van Seva Gi, en
zyn andre Zoons als loontrekkers onder

den Koning van Visiapoer, by den wel-
ken zy zeer groote bedieningen bekomen
hadden; doch Seva Gi zogt altyd moeite

weshalven de Koning van Visiapoer
hem met een Leger onder Abdul Chan

aantastte, welken Seva Gi zeer lis-

tig bedroog, ende verraderlyk ver-
moorde, te gelyk de sterke Stad Pan-
gala overwinnende. Dezen Seva Gi's

Ampt bragt mede, dat hy met een zil-
vere stok, als de Vorst uitging, vooruit
moest ryden, om ruim baan te maken

Dog deze, in ongunst geraakt, en van den
Vorst

A. 1663.

Furang

zeebkrygt
moeite

in et Scva

Si. A.

1663.
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GROOTE

1663. Vorst verstooten zynde, begafzich eerst
tot ’t berooven der lieden op de wegen;
doch naderhand grooten aanhang van al 't
geboefte krygende, wierd hy zoo sterk
en stout, dat hy tegen Eurangzeeb open-
baar in ’t veld quam, en hem hier en daar

door zyn strooperyen , veel afbreuk
deed

Wy vertoonen dien Heer by de letterDien wy
hier na 't A. A. na ’t leven, met een goude
leven ver Alegia bekleed, en met zoo een tulbant
beelden.

op ’t hoofd.
In’t jaar 1664 quam hy in Januari

eerst na de machtige Koopstad, Hha-
med Abad, met een vliegend leger van
10a 12000 man, ’t geen zulken ontstel-
tenis in Suratte, en voor al in ’t hert van

den blooden Landvoogd aldaar, gaf, dat
hy, die gesteld was, om die gene, die
daar handel dreven, te beschermen, de

Hollanders, en Engelschen in zyn groote
verslagenheit om hulp verzoeken quam,
die nochtans met hun zelven genoeg te
doen hadden : want al hunne manschap

maar in 30  40 Mannen van ieder by-
zonder volk bestaande, kon dit nietvee

helpen, waarom zy den i5den dito ieder
noch 70 a 80 Mooren in dienst namen

Daags daar aan quam er tyding in Su-En die in
ratte, dat hy met zyn Heir by het Dorpde Provin

Utena, pas anderhalf myl van de Stad,tie van

Guzcrattegekomen was, waar op de Stadsvooge
stroopte hem door een bedienden verzoeken liet,

de Stad doch niet nader te komen, alzoc

dit groote ontsteltenis geven, en den
Vorst, die hem, zoo hy zeide, elders

gezonden had, zeer mishagen zou, waar
aan zig Seva Gi weinig gelegen liet, ne-
mende dien bedienden, om zyn slag, in
’t overvallen van die Stad, te beter waar

te nemen, maar stillekens gevangen, en
met zich na die Stad. Het zelve over-

quam ook twee Hollandsche bedienden,

om kundschap uitgezonden, die, egter
tegen den avond weer losgelaten, en zon-

der geweer by den hunnen gekomen zyn-
de, vast berigt brachten , dat het den
roover Seva Gi met zyn leger was.

Tegen den middag zag men een vervaar-
lyk vuur in de Stad opylammen, terwyl
Seva Gi’s volk allenskens ter Stad introk.

en zich eerst in 't Tol-huis aan ’t rooven
begaf.

De bange Stadsvoogd was ten eersten
met alle bedienden des Mogols, na de

vesting gevlugt, met welke hy den roo-
ver noch lang had konnen buiten hou-
den, die, nu geen weerstand vindende,
tot diep in de nagt niet deed, dan roo-
ven, en branden; zich zelven ook ver-
stoutende om tot onder de vesting te na-
deren. Het is waar, dat de Stadsvoogd
den geheelen nacht schoot, maar hy deed
meer schade in de Stad, dan aan den vyand.

Een jammerlyk geschrey van Vrou-
IV. DEEL.
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ven, en Kinderen om ’t verlies van hun A. 1663.
Mannen, huizen en goederen, hoorde
men de gansche tyd door, te meer, de-
wyl niemand, door ’t voortloopen van
den brand, zich wist te keeren, om dat
niemand die dorst lesschen, en schoon
er door ’t ten einde loopen van den brand
van zelf ’s nagts wat rust scheen te ko-
men; zoo zag men den 1yden dito die
veel sterker, dan te voren, op nieuwe
plaatzen ontsteken.

Seva Gi zond ook eenen Nicolaas Ko-
lostra, een Griek, en Koopman, bin-
nen Suratte, na de Nederlandsche en En-
gelsche Opperhoofden, met aankundi
ging, dat Sjah Sousa, zyn bondgenoot
en vriend, die by hem was, de Stad Su-
ratte aan hem geschonken, en dat hy
daarom goedgevonden had, ons in der
minne om een redelyke somme gelds,
om zyn heir te betalen, te doen aanspre-
ken, of dat hy anders al, wat inde Stad

was, aan zyn woede en’t vuur opofferen
zou

Schoon men zeer wel wist, dat dit

voorgeven een leugen, en dat Sjah Sousa
lang dood was, moest men hem echter
goede woorden geven, en hem afzetten,
met te zeggen, dat Kooplieden geen geld
by kas hielden, en hem dierhalven on-
mogelyk nu helpen konden.

Ysselyk was ondertusschen het bran-

den, blaaken, schreeuwen, schreijen,
en jammeren der elendig verlatenen inde

Stad, en hoe vervaarlyk reeds de brand
was, ontzag zich Seva Gi’s volk egter
niet die noch hoe langs hoe meer dooi
nieuwe brandstoffen te doen toenemen.

Al, wat noch fraai in Suratte geweest
was, geraakte op dezen dag tot assche;
en veel Kooplieden van aanzien verloren
alles, ’t geen de vyand noch niet had
konnen rooven, door dezen schrikkely-
ke brand, ’er niet dan ter naauwernood

hun leven af brengende. Twee a drie
Benjaansche Kooplieden lieten daar ette-
lyke millioenen by zitten, en de schade

in ’t algemeen werd wel op dertig mil-
lioenen geschat.

Den 18 Januari trok hy na de mid-

dag, zyn hart nu genoeg opgehaald heb-
bende, met zyn volk weer na buiten mei

een onnoemelyken buit. Hy, en de zy-
nen, namen alleen het dierbaarste na zig;
en deelden ’t geringe, dat hem maar be¬
lemmeren kon, aan de armen uit, waar
door velen hier meer kregen, als zy by
die brand en plundering verloren had¬
den.

Hy had zich in 't eerst een half myl
van de Stad gelegerd, en daar door schyn
gegeven, als of by daar langer roesten
wilde; doch hy was, wanneer men het
minst 'er op dagt, stil heen getrokken,
vergenoegd dat hy Eurangzeeb zulk een

schoo-LI

Hy trek-
met een

xrooten
buit af.
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schoonen veder uit zyn staart getrokken
had 1

De Gezant van den Keizer der Abys-
sinen, Chodja Moraad genaamd, een Ar-

menier, zig te Suratte tot nader last op-
houdende, had ’er al de Keizerlyke ge-
schenken, uit vrecze van zyn leven, of
ten minsten zyn vryheit, te verliezen,

by verloren, vermits Seva Gi hem die
wel foirs afgevorderd, of anders gedreigd
had hem gevangen mede te nemen; al 't
welke men op reekening van den bloo-

den en onbedreven Stadsvoogd stelde.

Eurangzeeb, die de handen met ge-
wigtiger zaken noch vry vol had, ende-
zen roover, nu een Leger van 100000

Man by een hebbende, alzoo veel volk
hem toeviel, niet met geweld zag te
dempen, wierd te rade, hem vergiffe-
nis van al het bedrevene op zyn Keizer-
lyk woord, en daarenboven de derde
plaats onder de Vorsten des Ryks door
een van zyn voornaamste Ryksgrooten
te doen aanbieden, behalven dat hy zy-
nen Zoon tot Oversten over tien duizend

Ruiters verheffen zou.

Hy liet zig door al deze aanbiedingen
bewegen om na 't Hof te komen ; en

trok met zyn Zoon, en eenig volk, na
Delli, ging zelf met weinig bedienden
ten Hoof; maar belastte zyn Zoon, met
het heir buiten te blyven, en daar zyn
nadre last af te wachten, of eerst te zien.

hoe men met hem handelen zou.

Hy wierd daar zeer wel van de Groo-
ten, en Omrah’s, ontfangen, heerlyk
onthaald, en in een Vorstelyk Paleis,
tot zyne wooning zullende dienen, ge-
leid; maar ziende, dat hem , by zyn
verschyning voor Eurangzeeb, niet de be¬

loofde derde maar de vierde, plaats on-
der de Omrah’s aangewezen wierd, speet
hem dit der maten , dat hy den Vorst

opentlyk verweet, of dit met zyn Vor-
stelyk woord, waar op hy staat gemaakt
had, overeenkomende was. Hy zeide
vlak uit in die plaats beneden een verra-
der niet te willen zitten, en wilde zoo

heenen gaan, doch wierd door deze en
gene grooten weerhouden, en met toe-

zegging, dat dit wel volgen zou, ge
paaid.

De reden, die hy had, om dien Om-
rah, die in de derde rang zat, een ver-

rader te noemen, was, om dat Eurang-
zecb dezen zelven tegen hem GSeva Gi)
met een Leger voor eenige jaaren uitge-
zonden, en hy zich toen als een laffe
verrader van den Mogol, by een Brief
aan Seva Gi geschreven, gedragen, en
van hem verzogt had, dat aangezien zy
Rasbuten, en geloofsgenoten , waren,
zy doch malkanderen niet moeijen wil-
den, dat hy Seva Gi met rust laten zou,
indien hy hem met vrede liet; al het

NS DER
welke Seva Gi ook aangenomen had te. 1663.
doen.

Ja ’t was zoo verre van daar geweest,
dat hy Seva Gi zou aangetast hebben,
gelyk de last van Eurangzeeb mede bragt,
dat zy nu en dan wel als vrienden gegas-

'ttreerd, en dan wel eens weder, als
ware, wakker tegen een gestreden; maar

het echter altyd zoo geschikt hadden,
dat 'er aan weerzyden byna geen volk
gebleven, en niets uitgerigt was.

Dit zei Seva Gi hier opentlyk onder
al de Omrah’s, en om dezen lafhertigen
en onwaardigen Omrah , die men boven

hem plaatste, noch meer ten toon te
stellen , gaf hy ook zyn verradersche
brieven aan Eurangzeeb over, vragende
wederom met eenige verontwaardiging,
of hy beneden zulk een verrader zitten

moest, en of dat met zyn Keizerlyk
woord overeen quam :

Eurangzeeb, niet gewoon zulke trotse

voorden van zyne Omrah’s te hooren,

en niet genegen dit van een afvalligen
roover te verdragen, deed hem aanstonds

in verzektering brengen, en, hoewel hy
hem vier van zyn dienaars liet, echter
zoodanig handelen, dat hy wel zag, dat
hy een gevangen was.

Aanstonds gaf hy zyn Zoon hier ken-

nis af, verzogt het noodige van hem, en
belastte den zelven ten eersten van daar

te vertrekken, en met zyn Leger aan-
stonds op te breken, alzoo hy wel mid-

del vinden zou om te ontkomen.

Hy veinsde voor de grooten van ’t Hof,
die hem dagelyks quamen bezoeken, en
die hy zeer vriendelyk onthaalde, als of
zy niet eens gevoelde, dat hy in verze-
kering genomen was, maarzey in’t kor-
te hope te hebben, van door hunne voor-
praak weer in ’s Vorsten gunst te zullen
geraken, en de toegezegde plaats van
eer te zullen bekomen.

Ondertusschen, gingen zyne Die-
naars dagelyks op de markt, om vruch-
ten, enz. voor hem te koopen, die zy,
volgens ’s lands wyze, in groote lange
korven met dekzels gewoon waren bin-
nen te dragen, welke hy zomtyds met,
zomtyds ook wel zonder dekzels , aan
deze of gene Omrahs ten geschenk zond;
die echter gemeenelyk van de wacht be-
zigtigd wierden.

Dit had nu al 2 of; Maanden geduurd,
zoo dat die van de wacht, door den tyd
dit gewoon geworden zynde, juistaltyd
dezelve, niet net bezigtigden ; weshal-
ven hy op zekeren dag, van welken hy
zyn Zoon te voren kennis gegeven had,
zyn tyd wel waarnemende, zich in zulk
een korf uitdragen liet, na dat hy zich
ettelyke dagen ziek geveinst, en aan de
koorts te bed gelegen had

Eurangzeeb had , behalven de vier
Die-
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Dienaars van Seva Gi, een Mohhamme-
daan, dien hy veel vertrouwde, als
ware tot gezelschap, doch eigentlyk tot

mede opzichter by hem gesteid. Deze

was hem ’t meest in de weeg; maar ge-
merkt hebbende, dat hy zeer verzot or
Amfioen, Banga- (of Hennip-) en wyn-

drinken was, had liy hem die dag van ’t
een en ’t ander zoo wel verzien, dat hy
hem niet alleen smoordronken gemaakt

maar ook, na hem in zyn gewaad ge-
kleed te hebben, zoodanig in zyn bed lei.

weshalven hy in de korf, zonder eenige
de minste argwaan der wacht, die hem-

zoo zy meende klaar te bed leggen, er

drie Dienaars, hem wayende, by hem

zag, uitgedragen wierd na een plaats,
daar zyn Zoon hem, vyf Mylen van Del

si, met eenige duizend Mannen wagtte
Niet lang 'er na quam een Omrah met

een Artz, om na hem tezien ; maarmen

wenkte hen, dat hy sliep, weshalver
zy weer henen gingen

Zyn Dienaars, oordeelende, dat hy nu
al ver genoeg voor uit, en dat het nu tye

was, om ook voorzichzelven te zorgen.
alzoo zy vryheit hadden om uit en in te
gaan , kozen mede na malkanderen her
hazen-pad, latende dezen dronken Mo¬
hhammedaan alleen leggen in de kamer
die zy na zich toetrolcken. Hy wierd
eindelyk walker, zag dat hy ’t kleed van
Seva Gi aan had, maar was verwonderd,

dat hy te bed lag, en nog Seva Gi, noch
iemand van zyne Dienaars, ’er ontrent

zag
Hy nam het voor korswyl op; doch

als hy de wacht na Seva Gi, en zyn volk,
vraagde, merkte hy te laat, dat hy weg

en , door hem dronken te maken, invry-
heit geraakt was, weshalven hy meede
daar niet lang bleef, aangezien dit ze-
kerlyk zyn leven zou gekost hebben.

Men hoorde eindelyk, door wat poort
liy na buiten gedragen, en hoehy, daar
cenige paarden voor hem gereed gevon-
den hebbende, ten eersten weg gereden,
en nu onmogelyk te achterhalen was.

Eurangzeeb vernam ten laatsten ook,
met verwondering, hoelistig hy het ont
komen was.

Hy zond hem wel eenige ligte troe-
pen na, maar de vogel was het al ont

vlogen, en door zyn Zoon zoodanig ge-
dekt, dat Furangzeeb's volk hem niet
verder vervolgen dorst.

Men trok dan ’t vossen-vel noch eensVergeef
aan, en zogt hem met een zoet lyntiesche list

weer aan 't Hof te lokken, met verze-van Eu-

rangzeeb kering, dat, zoo hy noch eenige dagen
om Sev- geduld gehad had, men hem, volgens be¬
Gi weer
aan ’t Horloften, de derde plaats onder de Omrah 's
ee krygen. zou gegeven hebben, vermits de ander

Omrah tot Landvoogd elders verheven,
en die plaats dus open was; dat hy dier-
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halven maar weerkomen, en die plaats
nu bekleeden kon; maar de Vos was te
oud, om zich ten tweedemaal te laten

docken; en hy zei, niet te konnen be¬
grypen, hoe Eurangzecb zoo dwaas was,
van te gelooven, dat hy ten tweedemaal
zich aan hem zou konnen gevangen ge
ven. Dat hy van hem eens misseid
maar dat het hem geraden was, nu op
middelen te denken , om deze trouw-
loosheit aan hem te wreeken, waar toe
hy hoopte wel haast gelegenheit te zul
len vinden; gelyk hy hem kort 'er na
Wingurla af nam, en uitnemend veel
moeite noch veel jaaren daar na aandeed.

zonder dat hy, hoe machtig ook, hem
dat beletten kon. Groote zaken heeft

deze Ssva Gi naderhand A. 1676 te Gol-

conda, in Suratte, en elders, uitgevoerd,
die wy, als hier niet dienende, voorby-
gaan. Hy stierfA. 1680 den 1 Juni
gevolgd zynde van zyn Zoon, Samboc
Gi, die al zyn Vaders goede vrienden
liet verbranden , om hem die by zyne
begraaffenis tot zyn gezelschap te geven

Zelf heeft deze Zoon van Raja Seva
Gi, die zich ontrent Visiapoer een mag-
tig gebied verkregen, en zich in de daar

ontrent grenzende landen van Choroman
del zeer ontzachlyk gemaakt had, hen
lang daar na noch tot A. 1689toe, veel
spel gemaakt, dat echter eens een einde
nam: want hy kreeg hem gevangen in
een veldslag, en men bragt hem, om
er af ontslagen te zyn, om hals; maar
zy hadden niet konnen beletten, dat zyn
jongste Broeder, Rani Raja genaamd,
het ontquam ; zich zeiven als een Fakiei

verkleed, en in dat onberispelyk gewaad
de Stad Gingi, ofTsjengier die 15 My
len van Poedeseri legt, gekregen heb-
bende , daar op een hoogen berg dagt
zeker en ongenaakbaar te zyn. De Mo¬
gol belegerde hem daar egter A. 1690.
en hield hy dit beleg twee jaaren aan een

zonder eenig voordeel uit, tot dat Eu-
rangzeebs Zoon, den Prins Cambax, hem
in ’t einde van A. 1692 2o verre tot het

uiterste bragt, dat hy zich zou overge
geven hebben.

De al te groote drift nochtans van de-
zen Prins, met een zeer forsen, en on-

billyken eisch vergezelschapt, keerde dit
blad geheel en al om.

Hy had deze lieden, Heidenen zynde,
tot 't Mohhammedaansche geloof willen
dwingen, en, of dit noch niet genoeg
was, hen noch een zware schatting wil-
len opleggen. Ditbracht hem, niet ge-
negen een van beiden aan te nemen, tot
een geheel ander besluit. Hy hervatte
dan de moed, en bracht, tegen alle
gedachten, het Leger van Cambax in
veel grooter engte, als waar in zy te vo-
ren geweest waren, zoo dat hy zelf in-
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gesloten, de Stad ontzet, en hy A.
1693 in Februari gedwongen wierd tot

een vry slegt verdrag te komen.
hoeBevorens hebben wy verhaald ,
metjammerlyk de Prins Sjab Sousa ,

zyn gansch huisgezin, in Arracan om-
gekomen, en hoe de Koning van dat
Ryk de voorname oorzaak, hoewel om
zeer gewichtige redenen, daar van ge-
weest was.

Dit nam Eurangzeeb niet alleen zeer

qualyk, maar gaf ’er dien Koning ook
blyken af. Hy zond hem, niet lang na
de dood van dit Princelyke Huisgezin,
zynen Oom, den Veld-Heer, Sjab Hest-
Chan, met een Leger, die, zeer wel

weterde, hoe grooten dienst die Koning
van cenige Portugeesche roofgaleijen, en
de Portugeesche Oversten, in een van zyn
Havens, Xettigam genaamd, genoot,
vermits een Galey verscheide schepen van
den Mogol aandoen dorst, by zyn komst
in Bengale, allereerst zyn gedachten liet

gaan, hoe hy meester van de zelve
werden, en zyn volk uit Bengale in Ar-
akan krygen zou. Te land dit laatste
te doen, had, om de menigvuldige Rie-
vieren, en waterleidingen, groote zwa-
righeden. Te water had het mede zynge-
vaar in; maar dit dagt hem echter het
beste, indien hy een schip twee of drie
van de Hollanders hier toe bekomen kon.

Hy verzogt 'er om, door een Gezant,
die hy na Batavia zond, metbelofte, van
dit Ryk voor hem, en voor de Neder-

landsche Maatschappy te veroveren. Haar
Hoog Edelheden tot Batavia, die met
een ook op ’t uitroeijen der Portugeesen
in Arrakan zagen, stonden dit verzoek

toe, op die grond hem 2schepen zenden-
de, maar hy ondertusschen met der Por-
tugeesen Oversten der Galeyen klaar
geraakt, die tot hem overquamen, zag
er toen alleen kans toe, bedankte de
Maatschappy voor haare schepen (om dat
Ryk niet met haar te deelen) nam met

hulp der Portugeesche Galeyen ’t Eiland
Sundiva (hem door dien Koning afgeno¬
men) en naderhand het gansch Ryk van

Arrakan voor Eurangzeeb in, en liet deze

Portugeesen, die hy in Decca geplaatst,
en toen volkomen onder zyn geweld

had, leelyk zitten kyken, hen nog wel
schamper, als zy van de groote beloften,
die hy hem gedaan had, spraken, uit-
lacchende.

Onder de regeering van Sjah Diihaan
was de Koning van Golconda, Sulthaan
Abdullab Kotb-Sjah wel vry cynsbaarder
dan zyn voorzaat gemaakt; maar wan-
neer hy A. 1672 den 3 May, na in de

vyftig jaren regerens, te Golconda over-
leden was, ging het van eersten af aan
met zynen behuwden Zoon, en opvol¬
ger, Sulthaan Aboe il Hassan Kotb-Sjah,
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noch veel erger. Zyn Vader liet hem
wel cen grooten schat, niet alleen van
Juweelen, maar ook van geld na, die
men zegt, dat 19 Coerocr oude Pago-

den (a ieder Cocroer van tien lak, en ie-

der lak van honderd duizend Ropyen, en
ieder oude Pagoden a tien gulden) of

honderd en negentig Millioen gi:, be-
iep; maar wat heert het hem geholpen,
aangezien Eurangzeeb hem, als hy aan
de kroon quam, ook 4; tonnen gouds,
maar naderhand nog cenmaal zoo veel,
als zyn Vader, dat is, negentig tonnen
gouds aan schatting geven liet; bchalven
andere onnoemelyke sommen in geschen-
ken aan den Prins Sjah Aalem, om hem

te paaijen, vereerd.
Dus hield hy het twaalf jaaren aan een

nog al gaande, maar als hy, die met zyn
Wyven zoo veel geld verspilde , dat
Madoena en Akkena, die twee vermaarde

Broeders, de een , zyn eerste bedienaar
an Staat, de ander, zyn Veld-Heer,

geen raad meer wisten, om de schattin-
gen des Mogols, en verscheide achter-
stallen van dien, op te brengen, en nu
wederom geld van hem geeischt was,
en men dat gegeven had ; zoo raakte
hy A. 1684 in de uiterste verlegenheit,

om deze Mogolsche schatting, die nu
door cen Leger, dat na Golconda trok,
en ’t geen Sjah Aalen voerde, geeischt
werd, te betalen.

daarHet ging dan, hoe het ging,
moest geld zyn, wilde hy niet tot het
uiterste gebracht werden. Hy zond dan
een Gezant aan Eurangzeeb met een dia-
mant, die by zyn eigen Juweliers, grosso
modo, en op zyn minste geoordeeld
wierd twaalf honderd tonnen gouds waar-
dig te zyn.

Eurangzeeb schreef hem, met het te
rug zenden van dien steen, dat hy be-
vonden had, dat de steen veel meer, dan
men hem die opgegeven had, waardig
was, en dat dierhalven zyn agterstallen
rykelyk daar by zouden voldaan zyn;
maar dat hy, om zyn Soldaten te beta-

len , geld van nooden had, en met die
steen niet te regt komen kon.

Vermits nu Eurangzeeb evenwel zyne
gewilligheit gezien had, van zelf meer
dan hy schuldig was, in voorraad aan te
bieden, gebruikte hy wel de bescheiden-
heit, van nog een jaar of twee te wagten;
terwyl de Prins zyn zoon ondertusschen
hem A. 1686 nog wel elf millioenen afper¬
ste, maar als ’er nu A. 1687 noggeen geld
van ’s Keizers schatting quam, heeft
hy op den 8 October van dat jaar het Ka-

steel (waar in hy onnoemelyke schatten
vond, ) en dus ook het gansch Ryk van
dien Vorst, ingenomen, en hem zedert
als een veragte onderdaan, ja als een sla-
ve, die langs de grond na hem toe krui-

pen,

A. 1663.



GROOTE
. 16s pen, stof eeten, en dus om zyn leven

bidden moest, gehandeld, niettegen-
staande zyn oudste Zoon, zoo sommige
willen, met des Konings Suster, doel
zoo andere zeggen, met ’s Konings mid-
delste Dochrer Ullia Begum, met een
voornaame bruidschat, en een millioen
inkomen jaarlyks, getrouwd was.

ntrent dit zelve jaar bragt hy den
Als mede

laatsten Koning van Visiapoer, Adil Sjah,den Ko¬
doch wat voor ’t veroveren van Golcon-ning van

Visiapoe¬ da, mede onder zyn magt, kreeg hem
gevangen, en liet hem, schoon hy de
Dogter van dien Vorst tot een van zyn
wyven had, met vergif ombrengen, 't
geen de Vorsten, en Grooten van dat
Ryk nog zeer lang tegen hem heeft doen

morren.

Hy nam ook, het geen ’er aan Decan
Het ver-

nog ontbrak, en hier en daar weer af-dere van

Decan, en gevallen was, zonder flag of stoot in, en
Camatica.veroverde de afgevalle Landen van Car-

natica, wel eer een zeer machtig Kei-
zerryk in Narsinga, of op de Kust.

Na dezen onthield deze schrandre

Vorst, uit vreeze voor zyn Zoonen, zig
altyd in zyne tent, en leger, te veld,
zich zeer weinig met zyne Hoofdsteden,
Delli, of Agra, bekrcunende.

Eenige jaaren aan een heeft de E. Maat-
Oor-

spronk der schappye der Nederlanders groote moei-
Neder¬ elykheden met zynen Landvoogd tot Su-
landsche ratte gehad, in zoo verre, dat men ge-
mocije- noodzaakt geweest is dat Comptoir, na

lykheden
den overlast hen aldaar aangedaan, ette-met den

grooten lyke jaaren aan den anderen op te bre-
Mogolze

ken.
dert A.

De oorzaak hier afmoeten wy wat ver-
1700.

der ophalen, en de zaak zelf wat klaar-
der voorstellen.

De Mooren, of de Mohhammedanen,
van Suratte, en andere gewesten van
Hindoestan, onder ’t gebied van den

Grooten Mogol, zyn gewoon jaarlyks
eenige van hunne eigen schepen (die vry
sterker dan de Nederlandsche zyn, alzoo

zy die zoodanig in een ploegen, dat zy
menigten van jaaren zonder pomp vaa-
ren) van Suratte na ’t Roode Meir te zen-

den, het zy om een geschenk van den
Grooten Mogol aan den Emier, of Sje-
rif van Melckah, bewaarder van het graf
van Mohhammed, en dus na het graf van
dien valschen Propheet, en wel ten dien-

ste van’t zelve, ofte om eenige Hhad-
ji’s, dat is, Pelgrims ter bedevaard na ge-
melde graf te voeren. A. 1661 voerde

zekere Hubert Hugo een Frans Fregat,
voor Monsr. Fouquet, l'Aigle Noir, of de
zwarte Arend genaamd, waar mede hy
naderhand op ’t Roode Meir roofde, en
in den ingang van ’t zelve een schipnam,
waar in de Moey van Eurangzeeb was
Over dit geval maakte die Vorst ons
nochtans, tot veler verwondering, geen
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moeite, schoon ’t hoofd van dit schip4. 1700
een Hollander;, doch in Fransche dienst,
was. Maar omtrent het jaar 1700 ge-
beurde het, dat wecr cen van hunne

Door t
schepen op dien togt door een Engel nemen

van censchen roover (zoo men meend) genomen.
Surat;en daar door by de Mooren van Suratte
Schipeen uitnemende groote schade geleeden

is, om welke weer te vinden de Land-

voogd van die Stad, Abdul Gafoer, alle
de Europêers, daar toen hunne Logien
hebbende, te weten, de Nederlanders,

Engelschen, en Franichen, aangespro-
ken heeft; voor al willende, dat de En-
gelschen, en wy, ieder de helft voldoen
zouden.

Den Nederlanders deed hy daar over
zeer groote moeite, en een ongelyk zon-

der weergae, zonder de minste grond,
aan.

Onder de Regeering van de Heer Pie- Van een
ter Ketting, die zedert A. 1696 tot A. Engelsche
1699 in Suratte Directeur, of Bestierder roover
van den Handel der Nederlandsche Maat-

chappy, was, nam dit schendig werk
zyn begin.

De Mooren dwongen dezen Heer, om En op de
tegen alle recht, en niettegenstaande alle Nederlan-

ders on-zyne krachtige wederleggingen, een ver-
regtvaar-drag te teekenen, waar by zy hem, en
digge¬onze Maatschappy , verbonden, voor-
C9L.

eerst, een Acte te geven, waar by zy
beloofden aan hen vierentwintig honderd

duizend Ropyen, of ontrent zesendertig
tonnen gouds (welke schade zy voorga-
ven by ’t nemen van dat schip geleden te
hebben) te zullen weergeven.

Het tweede lid van dit gedwongen ac-
coord behelsde een belofte, om in het
toekomende hunne schepen, na Mekka
gaande, met twee a drie van hunne sche-

pen derwaards, en weer te rug, te ge-
leiden, waar voor zy van hunne zyde
veder beloofden gelei-geld aan de Ne-
derlandsche Maatschappy te betalen; tot
welke bevryding van hunne- schepen en
goederen zy ook de Engelschen, en
Pranschen, even sterk verbonden.

Voor zoo verre als ons betreft, ziet
men hier een afschrift van ’t geen zy de
onzen toen afpersten, onder bedreiging
van anders te moeten vertrekken.

Translaat van ’t Verband-Schrift in
Suratte, door dwang van de be-
dienden der E. Maatschappy ver¬
leend.

Wy Commissaris en Raadslieden wegens Verband-
de Hollandsche Maatschappy in Suratte Schrift in
onfesseren mits dezen, dat wy over lange Suratte

onze be¬jaaren van den grooten Mogol licontie, of dienden
verlof verzogt , en gekreegen hebben, om in afge¬
Suratte, en Hindoestan onze negotie te dry- dwongen
ven, waarom wybekennen, dat eenige Hoe¬

de-Li3
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Logie be¬
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A. 1700
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dedragers in de weg van de Arabische Kust

schepen van de Suratse Kooplieden gewelde-
lyk overvallen, diverse goederen daar uit
geligt, ja zelfs eenige schepen, met lading
en al, weg gesleept hebben, en waar uit in
de Moorsche Landen veel moeijelykheeden
voortgekomen zyn ; ten wolken einde, tot
weering van diergelyke quaadaardigheden,

een Hasbul Hhoekom van zyn Majesteii

op dezen Stedevoogd , Amaret Chan, is
afgekomen, meldende , dat hy Stedevooga
van de Europiaanen in Suratte een geschrift
moest nemen, waar by zy beloofden voor de
schade ter Zee te zullen instaan, die in 't aan¬

staande door Hoededragers zouden mogen ge¬
pleegd werden, en dat zy de goederen, die
geroofd zyn, benevens de roovers, moesten
vangen ende opbrengen; mitsgaders dat ge-
melde Europiaanen ook zouden moeten ver-

antwoorden de schade, die er bevorens reed.
geleden is, en dat zy , by weigering van
dien, uit zyn Majesteits Landen moesten
vertrekken, dierhalven presenteeren wy dit
geschrift en beloven , ingevalle in t aan¬
staande de schepen die van hier na, en we¬
der van de Arabische Kust herwaards door
eenige Hoededragende roovers komen geno¬
men te werden, Ct geen God verhoede) dat

wy de gemelde roovers met het geroofde zul-
len vangen, opbrengen, en ’t zelve presen-
teeren aan de Ministers van Suratta, en zoo

niet, zullen wy de geledene schade verant-
woorden ; doch voor ongelukken, die van
God afhankelyk zyn, konnen wy ons geen
borgen stellen, werdende dit Contract met
onze vrye wille geaccepteerd, ende de geen
die na dezen als Hoofd van onze Compagnie
zoude mogen komen, zal gehouden zyn het

zelve mede na te komen, ende de ordre van
den Koning te gehoorzaamen.

Suratta den aden Februari A. 1699.

GGeteekend door)

Pr. Ketting, Matth. v. Hek, J. Dio-
dati, Gt. Huichelenbos, Willem Six,
J. de Vet, Frs. Dubbels, en Jan Koops

Dit verdrag quam den Heer Opper-
Landvoogd, en de Raaden van Neder
lands India tot Batavia zeer onbillyk, en
onsmakelyk, voor; doch zy stonden eg-
ter, om goede redenen, het tweede lid

van dit Accoord, te weten, het gelei
den der Moorsche schepen, toe, in ho-
pe, dat dit de gemoederen der Mooren
verzagten, en de gerezen verweidering
matigen, of wel geheel wegnemen mogt.

Dit geschiede dus twee , a drie jaaren
aan een, tot zoo grooten nadeel van de
Nederlandsche Maatschappy, dat zy daar
by drie of vier schepen, en eens twee
gelyk, versoren hebben.

Doch als nu de Mooren zagen, dat

N ERDs
er geen betaling van de voornoemde 4. 1703.
somma, by de Heer Ketting beloofd,
volgde, hebben zy dien Heer, en de ver¬
dere bedienden der E. Maatschappy, in
de Nederlandsche Logie aldaar bezet ge-
houden, en hen alle bedenkelyke afbreule
gedaan. Na dat zy 't deel, ’t geen zy
van de Engelschen eischten, met geweld
ook genomen hadden.

Als nu deze Heer A. 1699, den 16,

of 1yden December, daar quam te ster-

ven, en door den Heer, Henrik Swaar-
dekroon, een zeer verstandig en gaauw
Heer, vervangen wierd, heeft zyn Ed.
daar wel eenige jaaren aan een zeer goe-

den handel gedaan, maar wanneer men
daar na van onze zyde moeite deed, om
dit verdrag weer in handen te krygen,
ontzagen zich de Mooren niet, om de-
zen bescheiden en gematigden Heer al
mede bezet te houden, ter tyd toe, dat
zyn Ed- door den Heer Pieter de Vos, met
een vloot schepen ontzet, en A. 1703
daar vervangen is.

Men oordeelde dat deze vloot een schrik

onder de Mooren, en hen ook tot reden

brengen zou, gelyk dit, zoo lang zy 'er
was, ook daar op volgde; maar zoo ras
was de zelve niet vertrokken, of zy han-
delden dezen Heer, en de verdre bedien-

den, even als zyne voorzaaten, ettely-
ke maanden aan den andren

Dit begon de onzen te verdrieten, en
deed hen op middelen denken, om deze
geweldenaars, vermits alle zagte voor-
slagen dog niet hielpen , door geweld
ecns tot reden te brengen.

Zy namen hun slag dan zeer gelukkig De onzs
waar, en kregen in hun magt een Moorsch nemen

een Moorsschip, ’t geen van Mekka weer na Su-
schip metratte keerde, en waar in een van hunne
den Aal-

grootste Heiligen, Noor el Hbac genaamd,
moeze¬

een Moorsch Priester, Gebedsdoender nier van

Eurang-van Eurangzeeb, en dus een man, waar
zeeb.aan zig die Vorst zeer veel gelegen liet,

onder meer anderen was

Wel is waar, dat dit in ’t eerst geen
verlichting ter wereld aan de bezetteden
gaf, te meer, alzoo ook deze Priester
zich in 't eerst al eenige tyd geliet, als
of hem deze gevankenis niet verveeldc.

Doch als hy op zekeren tyd op ’t schip
van zyne gevankenis vry meer leven en

gewoel, dan na gewoonte zag, en de
reden aan de scheeps-Overheden vraagde,
gaven hem die tot antwoord, dat 't volk
zich klaar maakte, om tegen vyf Fransche
schepen, die men hen bericht had, dat op de
onze aanquamen, en reeds al na by waren,

te slaan.

Dit ontzette dezen man geweldig, en
deed hem aanstonds vragen ; of by in de
Kqjuit (daar hy zyn verblyf had ook ge-
vaar voor zyn leven had: zy zeiden hem,
daar zoo wel, als hoven op het dek, in ge¬

vaar
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vaar te zyn. Wel is 'er dan, vraagde hy
weder, niet een andre plaats in t schip,
daar ik schoot-vry ben ; zy zeiden, ja,
en bragten hem toen beneden in een van
de vuilste, stinkendste, en allerduisterste

plaatzen van het schip.
Deze Priester vond zig hier wel

schoot-vry ; maar ook de gemelde on-
gemakken zoo ondragelyk , dat hy
zig geperstvond, om, aan den Moorsen
Landvoogd van Suratte, en wel byzon-
der aan Eurangzeeb zelf, in de allerbe-

weeglykste termen over zynen ellendigen
staat te schryven, en den Keizer om de

liefde Mohhammeds te verzoeken, dat,
indien hy eenige liefde voor hem, en
noch genegenheit had van hem in 't
leven te zien, hy dog, als ’t eenig mid-
del om hem te redden, de Hollanders.

in de Logie tot Suratte bezet, ontslaan,
en hen ten spoedigste in vryheit stellen
wülde, aangezienhy, om zich voor geen
kanon-kogels bloot, en zyn leven in geen
geduurig gevaar te stellen, in een gat zat.
waar in hy wegens de grouwelyke stank,
en andre ongemakken , wel haast een
lyk en spot der ongeloovigen zyn
zoude.

Deze zyne brieven, al eenige reizen
vernieuwd, voor al, wanneer deze sche-

pen (’t geen echter maar Nederlandsche
waren, gelyk dit gansch werk een looze

vond der Hollanders was) niet alleen be¬

gonnen in’t gezicht der vloot te komen;
maar ook niet weinig op malkanderen
Cimmers zoo het geleck, hoewel ’t maar
met los kruid was) te schieten, waren

van zulk een gewenschte, en spoedige
uitwerking, dat alle de Hollanders, met

hunne goederen , in Suratte aanstonds
ontslagen wierden; en men hen dat on-

billyk verdrag weer in handen, en we-
gens het Hor ook ordre tot het opbreken
van ’t Comptoir gaf waar op dan Noes

el Hhac (’t geen in het Arabisch, een
licht van het Recht beteekend) uit zyn
duister gat weer in het licht, by de zy-
nen in Suratte, en dus verder aan het
Hof van Eurangzeel wel haast weder
quam; zedert altyd by onze Natie als een
ligt, en zeer heilzaam middel, ’t geen
hare gerechtigheit, en regt spoedig op-
dagen deed, aangemerkt zynde; behal-
ven dat de E. Compagnie, by het nemen
van verscheide Moorsche schepen, ook
hare schade wel weer ingehaald heeft.

Na dat nu de Heer de Vos met de vloot
A. 1705 uit Suratte, metopbreeking van
ons Comptoir, over Coetsiien na Bata-
via, in ’t begin des jaars vertrolken was,
vonden de Heeren der Hooge Regering
van India egter goed, om in dat zelve
jaar den Heer Opper-Koopman en ver-
koren Directeur, Willem Six, met een
geleide van zeven schepen, onder den
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Commandeur, Meynard de Boer, weder A. 1703.
na Suratte te zenden, om den handel,
was het mogelyk, daar te herstellen,
doch de Mooren lieten hen niet toe, een
voet aan land te zetten, en men wist hen

te zeggen, dat de Engelschen en Fran-
schen in Suratte nog zoo naauw bezet
waren, dat men hen niet tocliet ontrent
eenige poorten der Stad te komen, of
daar iets te verhandelen. En dus quamen
de onze A. 1706 onverrigter zake weer
op Batavia

Dit is een verhaal, ’t geen ikhier zoo-
Croote

als ’t my van een der voornaamste Hoof-schade

voor deden dezer Vloot in dat jaar opgegeven is,
Neder¬ter nederstelle.
landscheDit stilstaan van den handel in Suratte
Maat-

bragt onze Maatschappy groot nadeel by, schappy.
vermits zy hier door van alle Suratse wa-
ren voor Japan, en elders, als mede voor
het Vaderland, ontzet wierd , ’t geen
dan ook weer den handel van Japanse wa-
ren daar tegen, en verder ook na ’t Va-
derland, stremde.

Het gaf ook belemmering in den han-
del , zoo in Bengale als op de Choro-
mandelse Kust A. 1706. Immers daar
kwamen in dat jaar, in de maand De-
cember, zeer weinig verzoeken van ’t
voorleden jaar, en verder 1500 ponden
Salpeter, mitsgaders wat Ryst, en Tarw,
uit Bengale , dog alles van zoo weinig
belang , dat de onkosten en lasten wel
twintig duizend gulden meer (zoo men
my berigt heeft als de waarde der gan-
sche lading, beliepen, waar by in dat
zelve jaar nog ’t schorten van den han-
del, en ’t opbreken van ons Comptoir in
Siam, gekomen, hoewel dit alles van
geen langen duur geweest is.

Egter zonden haar Hoog Edelheden,
t zy in dat zelve, of het volgende jaar,
den Heer Johan Grootenhuis, gewezen
Visitateur Generaal, als Directeur weer

derwaards, met den taalkundigen Opper
Koopman, van Breen, welken Direc

teur ’er ook tot na de dood van Eurang-
zeeb is blyven leggen, zonder dat de on-
zen zedert engens over gemoeid zyn.
Immers daar zyn in’t leven van dezen
Vorst geen zaken voorgevillen, die in

opzicht van de Nederlandsche Maat-
schappy verdienen aangeteekend te wer-
den; maar zy is na die tyd veel beter,
dan bevorens, gehandeld.

De Mooren, die wel opgeblazen van
aard, maar by de minste tegenspoed zeer
kleenhertig, en neerslagtig van geest zyn,
hadden uit dit kleen staaltje geleerd, dat
de Hollanders, nazaaten der oude Kat-
ten, loos en dapper, en dierhalven geen
katten, zonder handschoenen aan te taf-
ten , waren.

Zy wilden derhalven deze Natie tot
geen vyand hebben, behalven dat zy uit

hunnen

De Heer
Grooten-
huis 'er

A. 1700.

na toe ge-
zonden.
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dit ten overvloede toonen; en te gelyk 4. 1707.hunnen handel ook zeer veel voordeel kon¬
aanwyzen, hoe dienstig het voor hem,den trekken, zoo voor den grooten Mo¬
en voor het Ryk was, op ’t naderendgol, als voor des zelfs Ingezetenen, die
einde van zyn leven, zich in geen bui-daar zeer wel by voeren; ’t zy doordien
tenlandsche moeijelykheden in te wikke-grooten invoer van zoo veelc goederen, len; maar veel liever met alle de Euro-als ’er jaarlyks met zoo veel Schepen der
peische Natien, en, vooral met de Hol-E: Maatschappy aanquamen; als, door

'tlanders , wier ontzaggelyke naam in’t groot getal van Suratse waaren, als 'er
Oosten hem bekend was, in rust en vre-jaarlyks van daar na Batavia gezonden,
de te leven, te meer, dewyl hem al teren verder door de gansche weereld ver
ooren gekomen was, hoe den Oorlog

handeld wierden.
op Java’s Noord-Oost-Kust, tot handha-Ook begon de rol van Eurangzeeb,
ving van den nieuwen Soesoehoenan,'tdien wonderlyken veinsaard, al na
Poegar; ondernomen, zoo merkelyk toteinde te loopen, en, hoe onrustig hy
hun voordeel, A. 1705, en 1706, uit-ook in zich zelven altyd geweest was,
gevallen was; waar door zy hem, indiende rust hem nu veel beter, dan onrust,
hy maar de minste onrust weer gezogtte gelyken.
had, zeer ligt door de groote magt vanHy vond in zyn eigen Ryk vyanden
hunne schepen, en door nieuwe vonden,genoeg, zonder dat hy nieuwe daar bui
zouden hebben weten tot reden te bren-ten behoefde te maken.
gen.De gevolgen van zyn leven zullen ons

TWEEDE BOEK.

EERSTE HOOFTSTUK.

Eurangzeeb’s Zoonen. In ’t byzonder beschreven. Zyn ziekte A. 1707. Opstandzy-
ner Zoonen, hier uit gevolgd. Die hy door zyn wys beleid stild. Zyn dood A. 1707.
Zyn Testament. Vertaald in 't Nederduitsch. Aanmerkingen over ’t zelve. Eneen heil-
zaame les hier uit van geen schyn-heiligen te vertrouwen. Om dat zulke niet anders, dan
t wereldsche beoogen. Zeldzaame beweeging in de lucht na Eurangzeebs dood. Zyn ver-
overingen. Zyn leef tyd. Stryd van de Princen, Sjah Aalem, en Azem Tarra, om 't

Gedrag van den Prins Cambax. De tweeRyk. Hun verschillende aard, en handel.
Tarra, die zich zelf dood. Hunne Leger-oudste Princen. Slaan tot nadeel van Azem

schikking. Lyst der Manschap, die ieder Ryk opbrengen moet.

genaamd, door last van Eurangzeeb te-Mtrent zyn dood zyn de be-
gen een Leeuw vogt, en, met veelge-richten zeer verscheiden, ge-
vaar it leven ’er af bragt ; doch dit viellyk mede ontrent de verdee-
voor kort na een ziekte, die Eurangzeeb,ling van zyn Ryk, by zyn
zoo als hy pas op den throon gestegenleven al onder zyne Zoonen
was, met een groote beroertheit in degemaakt.
tong, aantaste, by welk voorval hy sterkHy had 'er vyf. De oudste, Mobbam¬
kuipte, om door gunst der Omrah’s,med genaamd, anders ook wel Moazem,
Opperheer te werden, van al 't welkedat is, de grootste, islang voor hem over-
Eurangzeeb, na zyne herstelling, net be-leden.

rigt kreeg.Zyn tweede Zoon, Sjah Aalem Bha
Na dit versoop van tyd weer in vryheit in ’t by.dur, droeg, na des oudstens dood, ook

gesteld zynde, maakte hem zyn Vader zonderdikwils den bynaam van Moazem, of ook

Onder-Koning, of Landvoogd van Hin-beschrewel van Mobbammed Moazem Bhadur ven.
doestan, of Cabul, alwaar hy zich totSjah.

zyn Vaders dood stil hield.Zyn Vader, Eurangzeeb, leefde na
Zyn derde Zoon was Sulthan Ecbarzyn zin veel te lang, waarom hy niet al¬

welken hy by de Dogter van Sjah Na-leen zeer weinig agting voor hem, maar
vazecan, Landvoogd van Hhamedabadook de stoutheid had, om verscheide ge-
en uit het geslagt der oude Koningen vanvaarlyke aanslagen tegen zyn Kroon, en
Machate, gekregen, en voor welken hyleven, te smeden; doch vermits die ou-
dierhalven ook veel meer agting , dande Vos alles tydig ontdekte , wierd hy
voor zyne twee oudste Zoonen, had, omgevat, en negen jaaren aan een gevangen
dat deze maar uit de Dogters van Radja-gezet. Ook is hy het, die by Bernier
of Berg-Koninkjens, gesproten waren.Sulthaan Mazum Ghy wil Moazem zeggen

Hy
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GROOTE
Hy had hem daarom ook tot zynen

opvolger in’t Ryk geschikt, maar deze
Prins, die noch zeer jong was, en zich
door zyn doffe geest niet zeer geagt, en
door te vroeg, en door verkeerde we-

gen na de kroon te staan, zich zeer ge-

haat maakte, zou zekerlyk medc het ge-

vangen-huis ten deel gekregen hebben,
indien hy niet tydig na Persien gevlugt
was, daar hy , na eenige jaren verblyf,

overleden is.

Lyn vierde Zoon was Azem Tarra, by
andre Assum Dara, genaamd, een zeer

dapper , dog haastig en hoogmoedig
Prins

Deze, nevens zyn Broeder Cambax

de jongste der vyf, hielden zich, in het

laatste van Eurangzeeb's leven , gemeen-
lyk by hem in Decan, niet verre van de

Vesting Hhamednagar.
Zyn grootste liefde droeg hy Cambax

toe, waar van hy hem nietlang voor zyn
dood dit bewys gaf, dat hy hem de ry-
ken van Visiapour, Golconda, en Car
natica, in 't Zuiden gelegen, opdroeg.

Eurangzeeb, die het nu al tot cenen

ouderdom van ontrent honderd jaaren
uitgehouden had, begon den 7 Februari

A. 1707 (zoouit zekeren brief van den

3den October des zelven jaars, uit Su-
ratte geschreven, blykt) ziek te werden,

en dit zoo schielyk toe te nemen ,, dat

men hem in ’t geheel niet meer zag
Dit gaf ten eersten vreemde gedach

ten, en ook beweging onder de Princen
en voor al onder die twee, die by hem
gebleven waren, in zoo verre, dat Azem

Tarra, en Camtbax malkanderen openbaar
aantasteden, ’t geen ook ’t leven aan ee-
nigen van hunnen aanhang quam te kos-
ten.

De jaloerse Eurangzeeb, die wel oud
en zick, maar noch niet dood was,
hoorde dit zoo haast niet, of hy stelde

volgens zynoude gewoonte, hierin goe-
de ordre, en gaf aan zynen Emir el Om-

rab, of eersten bedienaar van Staat, As-
sed Chan, last, om hen te bevredigen.

Ook gaf hy bevel aan den cersten, om
zich na Decan te begeven, en aldaar Eu

rangabad, Brampour, en meer andre
Landen, tot aan de Rievier Narboda

te gaan bestieren , en aan Cambax deec
hy belasten, om na Visiapour, Golcon-

da, en de Landen van Carnatica te ver-

trekken, en daar van 't bestier te gaan

waarnemen.

Deze last wierd door Assed Chan zeer
voorzichtig, en gelukkig uitgevoerd, in
zoo verre, dat de Princen hun Vaders be¬

vel stiptelyk opvolgden.
Cambaæ vertrok schielyk, quam in de

Stad Visiapour, nam het Kasteel in, ver-

zamelde zyn volk, om verder alle de

plaatzen des Ryks, of zyn Vader eens
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schielyk stierf, in zyn geweld te krygen,A 1797.
waar in hem al de nabuurige Vorsten, en
zelf ook die van Visiapour (schoon noch
zeer misnoegd over ’t vergeven van hun-
nen laatsten Koning door Eurangzeeb’'s
bestel) de behulpzame hand boden.

In korten tyd had hy een Leger van
dertig duizend man by een, deed groote
belosten, en schreef zeer beleefde brie-

ven aan veel Landvoogden; maar voor al
aan Daoed Chan, Landvoogd van Carna-
tica, dien hy, by aldien hy hem bleci

aanhangen, goude bergen beloofde; doch
die Landvoogd, overwegende, hoe on-
zeker het noch was , wie Eurangzeebs
navolger in’t Ryk zyn zou, en echter
hem niet geerne ten vyand door een on-
tydige weigering willende maken, zond
hem , ten teeken van genegenheit, vyf lek
Ropyen, of een somma van ruim twec
honderd en vyftig duizend Kroonen.

Sen Prins AzemTarra, die Assed Chan
op zyn hand had, en daar door gedurig
bericht van zyn Vaders ziekte, en van
zynen staat kreeg, trok, op zynen raad
zeer langzaam voort, om in tyd van nood
by de hand te zyn.

Op den aden dag na zyn vertrek ont-

bood hy hem te rug, aangezien Eurang-
zeeb zieltoogde, waar op ook die Vorst
den 4den Maart A. 1707. ’s namiddagsZyn dood
ten een uur, (zoo men wil) doch veel A. 1707.
waarschynelyker Medio Februarii, on-
trent honderd jaaren oud zynde, quam
te sterven.

Pas voor zyn dood gaf hy aan zyn eer-
sten Vizier noch bevel, om zyn schat-
kist te openen, en alle achterstallen aan
zyn Krygsvolk te betalen.

Zyn voornaamste Omrahs, en Vorsten
des Ryks rieden hem voor zyn overlyden
wel, om Sjah Aalem, als de naaste ’er

toe, tot zynen opvolger te verklaren;
doch hy wilde niet; maar zeide, dat dit

het werk Gods was, die de Ryken gaf aan
dien hy wilde, en dat het genoeg was, dan
by hem Keiser van Hindoestan gemaakt had.

Eenige tyd voor zyn dood maaktehy
Zyn Tes-een Testament, of uiterste wil, uit wel
tament.ke men vast zou moeten stellen, dathy

niet den 4den Maart 1707 maar den
19den Juni A. 1708 (gelyk sommige
willen) gestorven zy. Doch de datum,
gelyk uit Sjah Aalems Regeering blyken
zal, is daar in niet wel opgesteld

Dit Testament, den 18den October
1707 gedagteekend, (’t geen 1706 zyn

moet) en my door een vriend uit Suratte
toegezonden, was in het Persiaansch be¬

schreven, met een Engelsche overzetting
er by, van dezen wonderlyken inhoud,
die wy, alzoo ieder een geen Persiaans,
of Engels verstaat, dus vertaald hier ne-
vens voegen :

Su-Mm
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ik verzock, dat geen van myn Zoons zich A 17o7.
met het maken van een Tombe voor my be¬Suratte 17o7 den 18 October.
moeije.

Ik heb een Cassa onder my berustende vanCopye van de laatste wil van Miodien

zeven en vyftig duisend drie honderd en tweeMamud Eurangzeeb, door hem ge-
en tagtig Ropyen (zynde zyn aparte beurs)maakt in het eenenvyftigste jaar van
het resterende van ’t geld, waar vanik mynzyne Regeering, en in het jaar der
tafel, en kleeren, versorgd hebbe. En alsHedjira van Mohhammed 1118,
ik ten grave gebracht sal werden,sullenden 28sten van de maand Dzilcaida
verscheide Fakiers myn lyk begeleiden ; die’t welk overeenkomt met den 18
van myn eigen Casta (of soorte) zyn. Daar-October 1707. de dag op welke hy
om versoek ik, dat van de bovengemelde pen-stierf. (NB. hy is 9 maanden daar
ningen aan de selve duisend Ropyen mogenna, en aldus in Juni 1708 eerst over-
uitgedeeld werden.leden) en was van dezen inhoud :

Dit Testament behelst geen zaken van Aanmer-Ik ben alleen in de wereld gekomen, en
groot belang , en het schynd met denkingenalleen ga ik daar weder uit. En wie van

over het
grooten geest van dezen schrandren Vorst.myn Zoons het geluk mogt hebben, om Ko¬

zelve.
en doorssepen Staatkundigen niet welning te werden, dien verzoek ik, of wensch-
over een te komen; hoewel het zeer welte, dat by Cambax mag laten blyven in de
na den onnoozelen styl der Mohhamme-vreedzaame possessie van Visiapoer, en Bis-
danen gelyktnagar, twee plaatsen, die ik al eenigen tyd

Men ziet daar uit voornamentlyk degeleeden overwonnen heb.
groote genegenheit, die hy, onder zynMyn Visier Emir ul Omrah, (anders
Zoonen, den Prins Cambax, en, ondergezegd, Assed Chan) is zulk een getrouw en
zyne ryks-Grooten, Assed Chan, toege-oprecht Dienaar, dat 'er niemand kan ge¬
dragen, en hoe grooten achting hy ookvonden werden, die tot deze plaats bequa-
voor Hbamedoddien Chan gehad heeft, alsmer is.

den welken alleen hy de zorge voor zynAlle die in myn dienst zyn, van wat qua-
lichaam heeft willen aanbevelen.liteit zy mogen wezen, het is myn wil, of

Maar voor al ziet men daar uit ook,wensche, dat zy blyven mogen onder Com-
hoe hy, die als een Fakier, en ondereenmando en obedientie van Mamud Azem
glimp van de grootste nedrigheit en de-Sjah.
votie al zynen opgang gemaakt, en zig,En die geen, die Koning mogt werden,
tot nadeel van alle zyne Broeders, doordien verzoek ik, of wensche, dat alle die
een ongewoone staatkunde van de uiter-gene , die in myn dienst, of myne Stedehou-
ste geveinstheit, op den alouden throonders geweeft, of door my gebruikt zyn ge-
der Mogolsche Keizers verheven had,worden, in hunnen dienst blyven, en niet ver-
ook het einde van deze zyne zeldzaamejaagd, of mishandeld mogen werden.
rol in de wereld als een Fakierheeft wil-By myn leven verdeele ik myn Koninkryk,

En eenlen speelen ; leerende met zyn voorbeelddat het beste is. Indien het nagevolgd werd,
neilzamedat men op devote menschen onder dezoo zal 'er geen bloed vergoten, noch myne les hier uit

Mohhammedanen niet meer staat heeftonderdanen gemolesteerd werden.
van geen
chynhei-Daar zyn twee Koninkryken, en in ieder te maken, dan wel op diergelyken soort
igen teder zelve een throon, en tyd, voor de Ko- onder alle andre Godsdiensten; aangezier
vertrou¬ning, om gekroond te werden, GEkbarabaad. zulken al te grooten, en al te gemaakten
wen.

en Sjah Djibaanabaad) en wie te vrede is heiligheit in veel nazaaten der oude Pha-
met Ekbarabaad, die heeft voor zyn dee rizeen veeltyds tot een geheel ander ein-

vier Provintien, te weten, Ekbarabaad, de, dan het wel uiterlyk scheen, en vol-
het oude Decan, Multan, en Guzeratte. gens ’t geen ons de ervarenheit noch da-

En wie te vrede is met Sjab Djihaan¬ gelyks leerd) enkelyk tot het bejagen van
abaad, die zal voor zyne Ryken bezitten. eenig eigen interest, of alleen tot het be-
te weten, Cabul, en al de overige Provin- reiken van eenig werelds inzicht, is ge-
tien. richt geweest, na ’t verkrygen van het

Ik quam naakt in de wereld, en ik zal welke ook gemeenelyk die schyn-ievei Om dat
naakt daar weer uitgaan; om welke reden voor de Godsdienst allenskens verkoeld, zulke niet

een andersik verzoeke, dat, als ik ten grave gebracht en eindelyk geheel verdwenen is ;
dan ’t we-werde, het met geen pompe , of glorie geschiede, klaar bewys, waar toe dit alles alleen ge
eldse be¬

gelyk het wel ontrent Koningen gebruikelyk is; diend had, te weten, om andre, die tot
vogen.

hun regt oogwit niet ten eersten door-En ik verzoeke, dat Hhamedoddien Chan,
myn getrouwe Dienaar, mag zien, dat myn dringen konden, zoo jammerlyk te mis¬
lyk gebracht werde ter plaatse van Sjah leiden, als deze veinsaard, Eurangzeeb,

al zyn Broeders, zyn ouden Vader, enSaunoddien, om begraven te werden. Myn
al zyn Ryks-Grooten, gedaan heeft.Tombe verzoek ik, dat kleen mag zyn, als

Men wil dat hy negen maanden, na 'tendie van de Fakiers, of Bedelmonniken,
ma¬
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pour, en Golconda, mitsgaders het vol-4. 1707A 170y. maken van dit Testament, of in de maanc
slagen vermeesteren van de Landen vanZeldzame van Juni A. 1708, (t geen niet wel zyn
Decan, en Carnatica, bygezet heeft.beweging kan) is overleden ; maar dat 'er weinig

in de lugi Een volle ceuw (iet zeldzaams vooroogenblikken voor zyn dood een zwaare Zynleef-na Eu-
een mensch, maar veel zeldzamer voor tyd.rangzeebs storim opgekomen zy , die tot s’avonds
een Vorst, van zoo veelen belaagd, endood. ten zes uuren duurde, en zoo sterk was,
voor zyn eigen Kinderen niet zeker)dat al de Leger-Tenten, de boomen uit
heeft hy geleefd, en zich daar door eende grond; ja verscheide Dorpen ’t on-
schat van wysheit by zoo een lange erva-derste boven geworpen, en ook veel bee-
renheit verzameld, om ’t Ryk, zoo on-sten door het dik opgejaagd stof verstikt
rechtvaardig en listig verkregen, (waarwierden

na hy ook den grooten Aalem Gier, datDit was het cinde van dien grooten.Zyn vero
is, den overwinnaar van de wereld ge-voorzichtigen, en Staatkundigen Vorst,veringen.

naamd wierd) nochtans tegen al de aan-die in beleid, dapperheit, en behendige
regeerkunde; gelyk ook in leef-en regeer- slagen van zyn Zoonen, en meer andere,

tot heteinde van zyn leven toe onbeweeg-tyd, al zyne Voorvaderen merkelyk over¬
lyk te bestieren, en dus gerust in zyn graftroffen, en het Ryk ook grootelyks uit-
te dalen. Wy vertoonen zyne beeltenisgebreid ; ja een luister, die ’t noit te vo-

ren had, door ’t veroveren van de mach- onder No- 12.

tige Koninkryken van Arracan, Visia-
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12EVRANG-EEB Croote Moool.

Pas na zyn dood zettede Azem Tarra zyn twee Zoonen nieuwe eernamen, lietStryd van
de prin- zich op den eden Maart 1707 met waar- nieuw geld munten, en (zoo men al me-
cen, Sjah neming van de nette sahat, of ’t geluk- de voorgaf) het lyk van Eurangzeeb ’s an-
Aalem, en kig uur volgens de sterrekunde, op den derendaags in een Palankyn, onder ’t ge-
Azein

throon in het Leger, waar in hem den leide van 4000 paarden, na EurangabadTarra, om
Emier Omrab, en de voornaamste krygs- voeren, en in een prachtig graf, door’t Ryk.
hoofden de hand boden. den overleden (zoo men wil, hoewel dit

Hy liet zich, met de naam van Azen met zyn Testament zeer stryd) gemaakt,
Sjah, als Opperheerscher uitroepen, gaf leggen.

Mm 2 Te¬
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Zedert droeg zich Azem Tarra zeerA. 1707.

Hun ver-trots tegen alle de Hoofden, Landvoog-
schillen- den, en andre Grooten, ofte Hertogen
den aard

des Ryks, hoewel hy zich tegen Daoed
en han-

Chan, en andren, ook mildadig in 'tdel.
verhoogen van hunne soldyen betoonde;

maar Sjab Ralem in tegendeel maakte zig
by ieder zeer bemind, bood zyn Broeder
de vrede aan, met belofte, van hem al-
les te zullen laten, dat zyn Vader hem

gegeven had
Als hy egter zag, dat dit niet helpen

mogt, zette hy zich, ondersteund van
de meeste Princen te Delli, op den throon.
door zyn Grootvader, Sjah Djibaan ge-
maakt.

Sjab Aalem’s oudste Zoon, de Prins

Mosoddien, quam, van de meeste Radja’s,
Patans, en Berg-Koninkjens ondersteund.
met een magtig Leger uit Bengale af-
zakken om zyn Vader, Sjah Aalem te
helpen, nam Agra in, en liet den Land-
voogd van die hoofdstad ombrengen, om
dat hy zyn Vadersbrieven, die van 't Hof

quamen, van tyd tot tyd opgehouden
had

De Prins Cambax had zich wel mede
ten oorlog toegerust; maar zoo ras hy
een beleefden brief van Sjah Aalem, en
daar by beloften bekomen had, van hem
alles te zullen laten, dat hem zyn Vader
gegeven had, hield hy zig stisen gerust
liet zich ook, op die verzekering, als
Koning van Visiapour kroonen, en zond

zyn Zoon met 18000 Paarden, om van
Golcanda bezit te nemen, ’t geen hem
de Landvoogd, Rustan Deli Chan, mei
vyfentwintig lek Ropyen van ’s Lands
inkomsten, overgaf.

Ondertusschen trok Sjah Aalem met
152000 man te paard, en 178000 te voet
op, van voorneemen om Azem Tarra

diens Leger zoo sterk niet was, zelf in
persoon te gaan opzoeken; maar op de
raad zyner vrienden, en voor al vande

Rasbutsche Princen, bleef hy te Agra,
om daar het noodige voor 't Leger te
bezorgen, en voor zich zelven, daar hen
’t meest aan gelegen lag, zeker te zyn

Hy zond dan zyn twee oudste Zoonen
tegen den Prins, Azem Tarra, die den
zosten Juni 1707 met hunne machtige
Legers aan een raakten, dog zoo onge-
lukkig voor Azem Jarra, dat zyn gansch
Leger, op 6ooo man na, daar in de pan
bleef, en hy zelf zou in’s vyands han-
den geraakt hebben, zoo hy zich, om

die schande te ontgaan niet zelf met een
ponjaard doorstoken had.

Zyn meeste grooten, en ook zyn twee
Zoonen lieten daar het leven, waardoor

dan Sjab Aalem volkomen meester van 't

veld, en na den eenen, en den andren ver
meesterd te hebben, vreedzaam bezitter
van de Kroon bleef.

s DER
Het schynd my recht van pas nu4 1707.

met een hier in te lassen zeker Persiaansch
opstel, in ’t Engelsch vertaald, en my
mede door een vriend, die ’t uit Suratte

kreeg, behandigd, waar uit men zien
Hun Le-kan, hoedanig de Legerschikking van het

gerschik-Leger van den Prins Sjah Aalem geweest
king.

zy.
Het is my in ’t Persiaansch, en En-

gelsch toegezonden, welkers vertaling
in het Nederduits aldus was :

Een verhaal van de Armée Mohham-

med Moazem Bhadur Sjah (alias
Sjah Aalem) den oudsten Zoon van
den overleeden Eurangzeeb, bestaan¬
de in 170000 paarden, en 195000

voetknechten, staande onder zyn ei-

gen betaling, waar onder niet gere-
kend verscheide Radja's, en hoe die
hem met haar volk te hulp gekomen
zyn, zoo als zy in bataille geformeerd

geweest zyn tegen Azram (of Azem)
Sjah , de tweede Zoon, by Akbar-
abaad.

No. 2. Twee duizend boogschutters, en
twee duizend arbeidslieden of ma¬

troozen, om ’t kanon te trekken.

De quantitcit van het geschut
werd hier niet gemeld.

No 3. In het front der Armee, Mobbari-

med Assoddien Sjah Zadeh,de oudste
Zoon van Sjab Aalem.

No. 4 Vyf honderd stukken geschut op
hare affuiten, met twee duizend
man om die te bestieren.

No. 5. Isfander Chan, hoofd der Artille-
ry (genaamd de Daroger van de
Topscanna) toekomende Sjah
Aalem, met twee honderd Ka-

meelen, en ieder der zelve bela-
den met honderd Rachets, of

vuurpylen (bons genaamd metde
lange bamboezen daar aan, en
vyftien duizend voetknegten.

No. 6.Aali Morden Koekab met duizend

paarden, en twee duizend voet-

knegten.

No. 7 Mobbammed Aali, een groot Ka-
pitein, met twee duizend paar-
den, en vyf duizend voetknech-

ten, en Aali Chan Brole (een soort

van een Aide du Camp) met vyf
honderd paarden, mitsgaders

No 8. Twee duizend man te voet, ge-
naamd, Bircandes, en twee dui-

zend pioniers om de wegen te ma¬

ken, Bieldaars genaamd.
No. 9.Rizza Coeli Chan mede Daroger

van de Topscanna met twee dui-

zend paarden en drie duizend bul¬
len (pataniere genaamd) en twee

hon-
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honderd vyftig stukken geschul
in hare affuiten.

No. 10. Hoessein Aali Chan Bbadur met
twee duizend paarden, en dui-

zend voetknegten, en twee dui-
zend man, om ’t water voor de
Armee te voeren (Soekky ge
naamd.

No. 11. Mabrajah Jessonsong, zyn Zoon
met twee Olifanten, en op ieder
een stuk geschut, zeven duizene

man te paard, en vyf dinzend
voetknechten, en Mir Sjerfoddien

Bhadur Sjah, met duizend paar
den, en twee duizend man te

voet
No. 12. Sjah Rasa Ullah Bocary met dui

zend paarden, en duizend man
te voet

No. I Seyed Asserod Chan met twee dui

zend paarden, en duizend bon

daars (dat zyn mannen,die de groo-
te vuurpylen in brand steken,
welke Rachets van yzer; en var
een groote kragt zyn, om zelf
door een Olifant heen te vliegen.
Issoef Zy met vyf duizend paar-No. 14
den, en drie duizend drongers t
geen Patanische Soldaten zyn.

Widjoddien Chan met duizendNo. 15

paarden, en twee duizend voet-
knegten

No. 16. Padsjah Zadeh Mir Voddien, aan
de linkerhand

No. 17. Sjah Zadeb Mansoddien Bhadur
Sjali
Aziesoddien Sjah Zadeh, aan deNo. 18.

regterhand.
No. 19. Twee groote kanons met haare

affuiten.

Vyf honderd Kameelen, met eenNo. 20

kleen kanon, ieder op haar rug.
No. 21 Drie duizend voetknechten met

musquetten, of wapenen om te

vuuren. Een quantiteit kanor
zonder kanoniers.

Mabde Chan met 1000 paarden,No. 22
en 3000 voetknegten; daarenbo-
ven noch verscheide andre mef

hare paarden (genaamd Zemme

dars.)

No. 22 Bander Chan Kisge met 1000
paarden.

No 24. Cassum Chan Diwaan tot Mirvod-

dien met 20oo paarden, en 5oo
voetknegten.

Lolbeck Jemmantdèr (ofeen voorNo- 25

naam Kapitein) met 3000 paar-
den, en 200o voetknegten, en
Cbadja Enalula Chan met 7000
paarden, en 10000 voetknegten
Rustam Allab Chan een anderNo- 20
Daoger van Topsconna met 100c
paarden en 5ooo voetknegten.

No. 27. Nuttulla Chan Bander Walamkier
niet 10000 paarden.
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Twee duizend kanons met hare 4 1797.No- 28
affuiten.

Chodja Mabbmud Dalwaay SjahNo. 25
Zadeb met aooo paarden, en 5000
voetknegten , en 1000 andre

Ruiters, genaamd Ruhelahs

No. 30 Vyf honderd Kameelen ieder met

een kanon op haren rug, met de
Rajah.
Radjab Bobtok Harrab met 7o00No 31

paarden, en 5ooo voetknegten.
Momien Chan met 1000 paarden,No. 32
en 50 Olifanten, ieder met een
kanon op zyn rug.
Dolat ul Sjah Zadeh.No. 33.

Mosthafa-bek. Chan met 200034No

paarden, en 8 Olifanten, ieder
met een kanon op zyn rug; en
Darabek met 1000 paarden.

No. 35 Rajab Monsung met 7000 paar-
den, en 5ooo voetknegten, met
2 Olifanten, ieder met een ka-
non.

No. 36. Mirzabek Daroger van de Tops-
conna, behoorende tot Sjah Za-
deb met 1000paarden, en ioooc
voetknegten
Jaansepar Chan met 4ooo paar-No. 37
den, en 50oo voetknegten.

No. 38. Sidi Salâm Chan met 1000 paar
den.

No. 39 Chodja Hossein met zooopaarden,
enz. en Makerom Chan met 30o0
paarden, en 20oo voetknegten.

Mabbmud Awur met 1000 paar-No. 40
den.

No. 41 Joesef Chan Oncolber Dioger van
de Topsconna met 1000 paarden

met vuurwapenen, en cooovoet-
knegten

Jafardck Chan met zooopaarden.No. 42.

en 300o voetknegten
Mabbmad Chan Cnbaili, met 1000No. 4;
paarden, en Mir Buddi, voor-
naamste van des Konings guardes
(genaamd Padsjah Sjuke Daroger

met 2ooo paarden. Koerom Ali-
bek met 1000 paarden.

Jeddchbek met 1000 paarden, enNo. 44

8000 voetknegten, en Moguibe
Cocaw met 1000 paarden.

No. 45. Hbamed Ullab Chan met 1000
paarden, en 1000 voetknegten

No 46. Sippidar Chan Bbadur met 14000
paarden, en 5ooo voetknegten,
en 100 Kameelen, ieder meteen
kanon.

No 47 Bbadur Ali Chan met gooo paar-
den

No. 48. Aboel Coewi Chan met 1000paar
den, en zooo voetknegten.

No- 49. Padsjah Zadab Chodja met een
Fente hier neergeslagen.

No. 50. Mirzab Bek Naziek Bhadur met
2000 paarden.

No.Mm 3
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No. g1. De Rievier, genaamd Thimhil,

doorwaadbaar op verscheide plaat
zen.

No. 52. Quantiteit van Kanon, enz.
No. 53. Een groote battery (genaamd A

mur SjaE, met kanon.
NO. 54. Een dito.
NO. 55 Een dito.
NO. 56. Padsjab Zadab Aziez Uscodder
No. 57. Sjab Zadab Mabbmud Neter.
No. 58. Mabbmud Sipper Sjab Sadab.

No. 59. Padsjab Zadab Mobbamed Ibra-
bim.

NO. 60. Een quantiteit van kanon, enz.
No. 61. Mabbmud Jacoet Reek met 1000

paarden, en Boerdawar Chan met

10oo paarden, en zooo voetkneg
ten, met zoo Kameelen geladen
met bomben, of rakets

de voor-No. 62. Mabbmud Sadok Chan,
naamste der Boden, genaamc

Adil Bulak Sjab, met 5500 paar¬
den, en Mir Moraad Meli me

1000 paarden, en Issouf Chan met
3000 paarden.

No-63 Mir Sedredin met 1000 paarden,
en 10000 voetknegten, en var
Plientar Chan, behoorende tot
Sjab Aalem, 2000 paarden met
vuur-wapenen, en zooo paarden
zonder de zelve

No. 64Mir Goelom Mahbmud met coc
paarden, en Aboebekir Giske met
1000 paarden.

No. 65 Mirzab Bodan Chan met 1000
paarden.

NO. 66Sjah Zadeb Mobbammed Raffoel
Codder

No.67. Mirzab Sjcich Uslah met 1000
paarden

NO. 68. Groote kanons.

No. 69. Mebbdar Chan, en Remech, de
voornaamste persoon om op de
Vrouwen van Sjah Aalom te paf¬
sen, met zooopaarden, en 500¬
voetknegten.

No. 70. Mobbammed Moazem Bhadur
Sjab’s (alias Sjah Aalem ,) Tente
of Residentie-plaats, gedurende
het gevegt.

No.71 Sjeich Abdul Latbick met 5oo
paarden, en Dovrabek met 5oo0
paarden.

No.72. Sjab Mir, de persoon, die altyc
voor de Koning gaat (genaamd
Jelloke Daroga) met 1000 paar-
den, en 10000 voetknegten.

No.73 Groote kanons.
No. 74. Miwati met 5ooo paarden, en

voetknegten, te zamen.
No. 75. Asmoddien Sjah Zadeh.
No. 76. Daoed Chan Cosen met zooopaar-

den, en 30oo voetknegten
No. 77. Mir Afur met soo paarden.
No. 78. llecatival met 1000 paarden, en

DERNS
Momien Chan, Doctor (of Hha-A. 1707.
kiem) met 5000 paarden.
Mir Zaad.No. 7.
met 500 paarden , en 50oo te
voet.

Martzar Coelichan Diwaan, be¬No 80

hoorende tot Sjah Zadeb, met
2000 paarden , en 5ooo voet
knegten.
Sjab Zadeb Heivaan (genaamdNo 81
Chan Soema) met 1000 paarden,

en 3000 voetknegten, en Mij
Moesa met 1000 paarden, en 2ooc
voetknegten

No- 82. Padijah Zadeb Ke Diwaan (of

Secs.) met rooo paarden, en zooo
voetknegten.

Padsjah Zadeh Ke Consoema (ofNo 8.
Heraut) met 500 paarden, en
1000 voetknegten.

N 84Moraad Ghan met 2000 paarden.

N 85 Sulthan Aalem Padsjab Zadeh.
No. 86 Ibrabim Huzzaki, met 500o voet-

knegten.

No. 8- Melhemoter Chan Consoema (of
Huishouder) met 3000 paarden,

en 5000 voetknegten.
No 86 Momien Chan Padsjab Zadeh K.

Diwaan (of Secs ) met aooopaar-
den.

No 89. Muctar Chan Padsjab Zadeb Ke
Diwaan (of Secs.) met qooo voet-
knegten.

Al welke Troupen ik bevinde

een getal van 195000 voetknegten,
170000 paarden, nevens 4414 opge-
brachte, behalven een groot getal
ongespecificeerde stukken geschut, op
haare affuiten, voorzien van 62 Olifan-

ten, 1500 Kameelen, en3000 Bullen.
uit te maken, zoo dat zyr gansch Le-

ger uit 365000 gewapende mannen be-

staan heeft ; waar uit dan de groote oor-
logsmacht der Mogolsche Keizers ten
naasten by af te nemen is.

Men moet zich over dit groot getal
van zyn Voetvolk en Ruiucry niet ver-
wonderen : want zoo hy wil, kan hy
een veel ontzaglyker Leger, dan dit, te
velde brengen, gelyk uit deze Lyst
blykt, hoe veel ieder Koninkryk, ofte
Landvoogdy opbrengen moet.

Het
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Mannen te voet. Mannen te paard. A. 1707.

1707.
29900 206979Delli.Lyst der Het Koninkryk

45700 - - 45900Agra.manschap,
die ieder 26000 26000Lahor.
Ryk op- 18000 18000Asmeer.
brengen

20000 30000Guzeratte.moet.
21000 21000Malva.
21000 21000Pattana.

18000 5e00Multan.
180000 180000Cabul.

12000 12000Tatta.

12000 12000Buckar.
12000 12000Casjemire.
24000 24000Decan.
18000 18000Brampore.
12000 12000Candisj.
15000 15000Attoc.
21000 21000Berar.

12000 12000Bakoer.

18000Bando. 18000

120000 120900Bengale.

45000Sambel. 45590
17616 2900Visiapoer. -

67679 6679Golconda.

25966 259000Udessa.

250000 279700Kanduana

1766Goer - 100000
279709Kakares. 2065169

80000Narvar. 40cn0

66 70600Siba.

91619Gualeor. 910259
6900Jewal 62700

30000Nagralut. 30000
209679Pitan. 2090n

15000Bangis; 15000

29000Jengapoer¬ 4oooo
30000 30000Jesselmer.

15000 15000Pengab.

or

2040000 2040000

Al het welke, te samen opgetrokken zynde,twee Millioenen en veertig dui-
zend Man Voetvolk, en ook zoo veel Ruitery, uitmaakt.

TWEEDE HOOFTSTUK.

Sjah Aalem Bhadur de XIIIde groote Mogol, na Tamerlaan A. 1707. die nader be¬
schreven werd. De besending van de Heer Bezuijen aan Sjah Aalem, als Gezant, A.
1710. Zyn dood. En Lykstatie. Het Gezantschap van de Heer Ketelaar aan Sjah
Aalem A. 1711. Zyn vertrek van Agra na Labor. Alwaar by zeer wel ontfangen
werd. Statelyke intrede van de Heer Gezant na het Leger van Sjah Aalem. Welke door

Keizers Gemalinnen beschouw wierd. Hy krygt verscheide berichten door bestel van
Donna Juliana, Directrice van ’t Gezantschap. Zy komt met eenige Hof-Dames de ge-
schenken zien. s Keizers schenkagie werd overgeleverd. En door zyn Majesteit zelf be-
schouwd. De Gezant werd ter gehoor geleid. Zyne verschyning voor den Keizer. Hy
werd, nevens zyn Adjuncten, met eeren-kleederen beschonken. Een Keizerlyk present van
spys aan den Gezant gezonden. Vertooning van de schenkagie-Olifanten, en Paarden,
voor den Keizer. Werd van den Keizer beschonken met een pook. Een Europeische wa¬
gen aan ’s Keizers Gemalinnen geschonken. Geschenken voor de Princen. Donna Juliana
geeft zyn Ed. Raad daar ontrent. De Gezant bezoekt den Heer Cancelier. En beschenkr
hem. Die den Gesant goeden moed geeft. En van zyn gunst verzekerd. De Gezant werd
op nieuw met eeren-kleederen beschonken van de Keizerin. Verschynd weer voor de Tbroon
des Keizers, de welke verzoekt des Gezant's Musicanten te hooren. Die voor baar Ma-

jesteiten
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A. r167.4. 17oy jesteiten speelen. Die ook de instrumenten beschouwen. De Keizer doed den Gezant eeni-

De
ge van zyn Lusthuizen zien. Beschryving van twee fraaije Lusthuizen te Labor.
oudste Prins , Mosoadien , verzoekt mede om de Musicanten. Die ook naderhand de
Exercitie der Militairen beschouwd. De Gezant verschynd weer voor den Keizer. Met
het toestaan van zyn eerste verzoeken. Hinderpaalen, hier ontrent. Door 's Keizers dood
den 28sten Februari A. 1712. Waar af de Gezant berigt, en waarschouwing van
Donna Juliana bekomt. Hoe lang Sjah Aalem regeerde. s Keizers zoonen. Het woe-
len dezer Princen om de Kroon. De meeste Princen, en Grooten, verklaaren zich voor
den Prins Mosoddien. Onzekerheit van des Gezant's zaaken. Vorderingen van den
Prins Mosoddien. Den Prins Djehaan Sjah slaat den Prins Mahhmud Azem, en
dood hem.

gronje, Opper-Koopman, en tweede dierEurangzeeb’s plaats volgde, alsN
mitsgaders den IndependentSjah Aa- directie,dertiende groote Mogol, Sjab Aalem

lem Bha¬ Fiscaal aldaar, Johan Deodati, benoemd,
Bbadur, anders gemeenelyk Bba-dur de en ook den Heer Ketelaar als zynen ver-dur Sjab genaamd, en begon zyneXIIIde vanger zoo in de directie, als in dit Ge-

groote regeering den zosten Februari A. 1707.
Mogol na zantschap, met allen ernst aan de gan-Hy was toen al drie en zestig jaarenTamer- schen raad aanbevolen had.oud. Van aard zeer zagtzinnig, en eenlaan A. Men gaf volgens gewoonte by zulke Zyn

goedertieren Vorst. In opzigt van zyn1707. voorvallen ten eersten, uit naam der Ne-dood.Godsdienst was hy veel meer de uitleg-
derlandsche Maatschappy, kennis van zynging van Ali over den Coraan, dan die
Ed. overlyden aan Mr. William Provy,der drie andere Uitleggers, en opvolgers
President, of Voorzitter der Engelschevan Mohhammed, toegedaan, en voor
Natie tot Suratte, en aan den Franschen

zoo verre een Sjais, daar anders de mee-
Directeur, Monsr. de Pilvoine, mitsga¬ste Mogolders Sonni’s, of van een en de
ders daags 'er aan, aan de Moorsche Re-zelve Godsdienst met de Turken, zyn.
genten van die Stad, en de onderhoorigeHy was anders, hoe fyn ook van Gods-

Die nader Opperhoofden der E. Maatschappy totdienst, een Prins, die zig zeer sterk,
be chre- Hhamedabaad, en Brotsja.voor al met allerley slag van Vrouwen,ven werd. Men deed op ieder minuut een schoot En Lyk-te buiten ging, en daar door slap in zyne

van ’s Compagnies smal-schepen aldaar, statieregeering, en zeer traag in ’t uitvoeren
en den zosten October, des Maandagsvan zaken, waarom ’t voornaamste bestier
ontrent drie a vier uuren, nade middag,in handen van den Prins, Mahbmud Azem,
wierd zyn Edts. Lyk met deze navolgen-was; maar hy was een groot vriend, en
de statie, onder ’t geduurig schieten vanbegunstiger van de Christenen, hoewel
de voornoemde schepen, ter aarde be-dit wel meest aan de goede leiding van
steld.zekere Portugeesche Juffrouw, van wel¬

ke wy hier na noch spreken zullen, moet
Relaas van de laatste cerbewyzinge en

toegeschreven werden. statie, met welke het Lyk van wy-Op deze wyze dan regeerde hy wel
len den E. Agtb. Heer, Corneliseenige jaaren gerust; maar niet buiten
Bezuijen, Directeur, en opperge-zorg voor zyn eigen Kinderen; voor al
bieder wegens den Staat der vryevan zyn tweeden Zoon, van den welken
vereenigde Nederlandsche Geoctro-hy het zelve vreesde, ’t geen hy in vo-
jeerde Oost-Indische Compagnie inrige jaaren aan zyn Vader, Eurangzeeb,
Guzeratie, Hindoestan, en den aan¬

had zoeken te doen.
kleve van dien, mitsgaders gezantA. 1710 wierd, uit naam der Neder-

Debezen- aan het Hof van den grooten Mogol,landsche Maatschappy, als Gezant aan
ding van

op dato dezes albier sin Suratte) metdezen Sjah Aalem Bbadur de Heer Di-de Heer

veel statie ter aarde is besteld.Bezuijen recteur in Suratte, Cornelis Bezuijen (een
aan Sjah Heer, die, door zyn buitengemeene ken-
Aalem A Ging een Olifant met een zwartTen I.nis in de cyffer-kunde, het van de quali-
1710. dek-kleed en ’s Comps. Rouw-teit van derden Stierman op een Schip

standaard, door een Inlander ge-der E. Maatschappy , in korte jaren
voerd, waar op volgdezoo verre gebracht had) vervanger
De Substituit van den E. Inde-2van den Heer Grootenhuis, met veel
pendent Fiscaal , Coenraadl vanstatie gezonden ; dog deze Heer,
Diepenbroek, in den rouw te paard,wel vier of vyf maanden al gequynd heb-
opvoerende tagtig Inlandschebende, stierf den 18den October des zel-
Roerschutters, die, na de Euro-ven jaars, na dat bevorens tot uitvoerders
peische wyze in reijen en gelede-van zyn laatste wil, die zyn Ed. in Au-
ren gerangeerd, in een goede or-gustus gemaakt had, de Heeren, Johan
dre marcheerden, en gevolgdJosua Ketelaar, Opper-Koopman, en
wierden doortweede in dit Gezantschap, Daniel Hur-

3 Een
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4.

5.

6.

7.

3.

9

10.

II

12.

13

GROOTE
Een Europeisch Pauker te paard,
zynde de Pauken met zwart be-
kleed.

Twee Trompetters, nevens den
anderen te paard, in hunne Am-

bassade-monteering; dog de trom-
petten met zwart overtrokken,
en met zwarte banderollen behan-

gen, blazende op een Sardyn.
Een Inlander, leidende een rouw-
jaard.

Een dito.

Een Europeische Stalmeester.

Balthasar Lulofsz. , in de Ambas-

sade-monteering te paard.
Sestig Inlandsche Roer-schutters,
in reyen en gelederen marche-
rende.

Een Tournooi-paard.
Vier Standaarden, en een wim-

pel met zwarte sleepen overtrok-

ken, gedragen door vyf Inlan-
ders.

Vlaggetjes met vuuipylen, ge-
dragen door veertig Inlanders.
De Vaandrig, en Opperhoofd

der Militie, Ernst Coenraad Nyt-
bart, in de Ambassade-montee-

ring, en een uitgetoge degen te
Paard opvoerende

Twaalf Granadiers in hare Am-

bassade-monteering, marcheerden
in zeer nette ordre, de Snapha-
nen onder de linker arm, en een

Tamboer tusschen in het eerste

gelid, de trommel met rouwover-
trokken, slaande de doode-marsch,

waar op volgde
14. De Sergeant, Ernst Otho Belouw,

mede in de Ambassade-montee

ring, dragende het rouw-vaandel

met een slepende punt, naar mi¬
litaire costume.

Twaalf Granadiers met een Tam-15.
boer, gelyk hier voren, alle met

rouwbanden voorzien.

Een Corporaal, die den trop sloot16.

De Secretaris der Ambassade,17.
Herman Bruinink, op een rouw-

paard, verbeeldende een Coura-

gier met den Regiment-staf in de
hand.
De spooren, aan een zwarte stok18.

gedragen, door den Onder-Koop-
man, Joan Coenraad Kok.

De handschoenen, gedragen door19.

den Soldy-Boekhouder Pr. Lau-

rens Phoonsen.

20. Een rouw-degen, met het gevest
om hoog gedragen, door den On-

der-Koopman, Jsaac Loos.
Een dito met de punt om hoog21.

gedragen door den Assistent,
Henrik Kalde.

22. Den Helm, op een zwart flu-
IV. DEEL.

30.

31.

32

33

34
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weel kussen gedragen, door den4.
Assistent, Ernst Coenraad Graaf.

Het groote wapen van zyn E-23
Agtb. Zalr., gedragen door den
Dispensier, Joban Cloot, achter
welken volgden,
Twee Sobdaars, of zilvere stok-24.

dragers, op ieder voorzyde, den
Lyk-wagen, twee Heddi’s, of
Koninklyke afgezondenen, om
den Ambassadeur ten Hove op-
waards te geleiden.
De Hof-meester, Johan Tobias25.

Gunter, te paard in den rouw voor
het Lyk.

Het Lyk van zyn Ed. Agtb., op26.

een wagen getrokken door twee
Ossen, en op ieder zyde van de
kist drie wapen-deelen, een dito
voor, en een dito agter
Noch twee zilvere stokdragers27
op ieder zyde van de wagen, en
van agteren een.

Vier slip-dragers in den rouw te28

voet, als de Opper-Chirurgyn.
Frans de Preve. Dito Hermannu

Eppendorp. De Pakhuismeester,
De eersteIsaac van Riebeek.

Klerk, Henrik de Jong.
Twaalf dragers, in volle rouw-29.

kleederen, te weten, de Assi-

stent, Pieter Maartensz.
Dito. Henrik Boberink.

Johan Morelius.Dito.

Jobannes Voorstad.Dito.

Jacob de Vries.Dito.

Dito. Jacob Nagtglas.
Dito. Abraham Age.
Dito. Cornelis Cammers.
Dito. .... Ingeman.
Dito. Francois Byljouw-
Dito. Willem van Meekeren.

Dito. Johan Groengraeft.
De Palankyn van zyn Ed. Agtb.

L. M. in den rouW.
De Lyfkoets van zyn E. Agtb.

L. M. waar in den Onder-Koop-
man, Sr. Johan Hack alleen zat,
als zynde de naaste bloedverwant

van den zelven; alles in den rouw

Een koets in den Rouw, waar
in zaten , de Engelsche Heer
President, William Proby, en de

E. Opper-Koopman, Johan Jo-
sua Ketelaar
Een dito waar in zig bevonden
den Secunde der Fransche Com-

pagnie, Monsr. Tisseran, en de
Sccunde der Engelschen, Mr.
Frayhem Bendal, mitsgaders de
E. Opper-Koopman, en Hoofd-
Administrateur dezer directie,
Daniel Hurgronie.
Een dito, waar in zaten, Monfr

Renard, eertyds wegens de Fran-
schen
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sche Compagnie het bestier der
zaken alhier by provisie. waarge-
nomen hebbende, nevens den der-
den van de Engelschen, Mr. Ber-
nard Whayt, en den E. Indepen¬
dent Fiscaal, Johan Diodati.
Een dito met den Franschen Se-35.

cretaris, Monsr. Parthon, en den

Engelschen dito, Mr. Thomas Vis¬
scher, den Raad Thomas Febos,
en den Koopman Bernard.
Een dito met drie Fransche Pa-36.
ters, benevens den Onder-Koop-
man, Jean Ricotier.
Een dito van de Engelschen, waar37.
in zich bevonden de Engelsche en

Fransche Cassiers, Estrouth, en
Laccaterric, nevens den Onder-

Koopman, Frederik Dudde.
38. Een Engelsche dito waarin za¬

ten, het Brotsja’s Opperhoofd,
de Onder-Dirk Huizingveld,

Koopman, en Secretaris, Pieter
Appels, nevens twee Fransche

Officiers.

Een Fransche koets, waar in wa-39.
ren de Onder-Koopman en Cas-
sier, Otto Cloot, nevens den Assi-

stent, Simon Diodati, en eenige
andre vrienden.

Een Inlandsche vier-wielde dito,40.
waar in eenige Armenische Koop-
lieden zaten.

Een koets, met noch eenige an-41.
dre Armenische Kooplieden.
Een dito, met noch eenige an-42.
dre dito. dito.

Een dito, met noch eenige an-43.
dre dito. dito; waar op volgden
Verscheide vrienden te paard, en44.

eindelyk.

Een Olifant in den rouw, op wel¬45.
ke zat het Hoofd der Carnaks,

genaamd Doos, langs den gehee-
len weg onder de arme menschen
pyzen (zeker soort van Persiaansch

koper geld, by na als kopere dui-
ten, uitstrooijende.

Het Lyk wierd, onder het schieten

van drie chergies der Compagnies Mili-
tairen, gezet in het Graf van Wylen den
Edelen Heer Commissaris Generaal, Hen-
rik Adriaan van Reede, G.G.

De geheele Trein was zeer wel ge-
reguleerd, en geschiedde alles van distan-
tie tot distantie in zoo fraaijen ordre, dat

alle de hier zynde Natien daar over ver-
wonderd scheenen te zyn, strekkende
zich de zelve van ’s Compagnies Logie
tot voor by de Alfandigo, in het passee-
ren zag men, dat zelf veelen onder de
Heidenen dit droevig verlies deploreer¬
den, en beweenden.

De afmarsch van gemelden Trein ge-
schiede in even de zelve ordre, dog al¬

N DERs
leen met dit verschil, dat de slip-dragers4.
benevens de dragers van het Lyk van zyn
Ed. Agtba. Zalr. te paard, zich achter
den voorsz. Trein begaven, en alzco qua-
men te sluiten; waar op de vrienden, na
gewoonte, in het Sterf-huis genoodigd,
en aldaar eenigen tyd met stigtelyke dis-
courzen onderhouden wierden.

Schoon deze Heer nu overleden was,
nam egter de Ambassade haren voort-

gang.
Het GeA. 1711 ging in plaats van de Heer

zantschapBezuijen als Gezant na dezen zelven
an deVorst, Sjah Aalem Bhadur, de Heer

Heer Kc-Johan Josua Ketelaar, te dier tyd in dienst
telaar aan

Sjah Aa-dezer Maatschappy, Directeur van den
lem A.handel in Suratte zynde, welke Ambassa-
1711.de wy by forme van een dag-register in

al haare omstandigheden zullen beschry-
ven.

Deze Heer reisde eerst anderhalve

maand, of 150 mylen verre van Agra na
de eertyds Keizerlyke Stad Lahor, daar

de Vorst met zyn Leger lag, en quam
daar den 1oden December, tot opa cos,

of drie mylen naby
Hy vond deze vermaarde en aloude Zyn ver-

Stad in de Provintie Panschaap, langs de trek van
breede, en visch-ryke Rievier Rary, die Agra na

Lahor.
maar van kleene vaartuigen kan bevaren

verden. gelegen, quam verder by een
arai Chan Channa, alwaar hy zyn Cam-
pement formeeren dede.

In de voornagt wierd die Heer door
een Colyk, alzoo ’t zeer koud was, aan-
getast.

Den I1den dito trok hy in dat Loge- Alwaas
ment, waar in nog eenig volk van den hy zeer

wel ont-Prins, Mabbmud Azem was, en kreeg
fangen

die Heer des namiddags veel Vaderland-
vCrd.

sche fruitagien van peeren, appelen, gra-
naten, enz., door bestel, en uit naam,
van zekere Hof-Juffrouw, Donna Julia-

na Dias Da Costa, Gouvernante van ’s
Vorsten Vrouwen-huis, een Dame van

groot vermogen by den grooten Mogol,
en den Hollanders zeer genegen.

Zy zond hem ook eenige paarden, met
belofte van ’er morgen meer tot zyne
inhaling te zullen zenden.

Den 12den dito kreeg hy door een
Mancepdaar, Mabbmud Tecky Chan ge-
naamd, uit ’s Keizers naam berigt, dat
hy daags 'er aan door een der voornaam-

ste Omrah’s, met pragt zou ingehaald
werden , gelyk ook kort daar na die
Mancepdaar, met den Keizerlyken Lyf-
Arts, de Heer Martyn by hem quam.
met noch wel dertig Christenen van ver-

scheide Natien, om hem te verwelko-

men, en te vergezellen.
Den 13 dito quam by hem de Om-

rah , Hattum Beck Cban, om zyn Ed. met
500 ruiters, en zoo veel voetknegten,
na het Leger te leiden.

Hy
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Hy had een Olifant van Staat, bene-
en veel klcene vaan-vens vier groote,

dels van witte en groene zyde, en vier
groene zyde, en metstandaarden van

goud geborduurd, by zich; den welken
de Heer Gezant tegen zond den Heer
Rogier Beerenaard, Koopman in dienss
der E. Maatschappy, er den Onder-

Koopman, Dirk Huisinkveld, nevens den
Geheimschryver, Herman Bruinink, om
hem te ontfangen, en by zich te bren
gen.

Deze Heer quam met zyn Creden-

tiaal, en zeide van den Keizer gezonden
te zyn, om hem in het Leger te brengen
waar op de Heer Gezant een zeer be-
leefd antwoord gaf, na het welke de

Omrah voornd. afscheid nam, en na zyn

tent, buiten de Sarai opgeslagen, ver-
trok.

In het Leger onthielden zich een Ar-

menisch Bisschop, en eenige Jesuiten,
die den Heer Gezant mede quamen ver-

welkomen
Den 14den dito ten negen uuren nam

de marsch, of intrede van den Heer Ge-

zant na het Leger, in dezer voegen met
veel statie zyn aanvang.

I. Voor uit ging een Olifant van Staat
met een groen lakens dek-kleed
welkers zoomen rondom met rooc

laken bezet waren, en waar op een
groen, en wit zyde vaandel, ter
staathouding van den voornden. Aem-
marau, (ofOmrah) gevoerd wierd

Vertoonden zich veel kleenc vaan2.

delkens aan vuur-pylen van groent
en witte zyde nevens de Pions, of
het voetvolk van den Ammarau.

Zag men een groote schenkagie-Oli-3.
fant van de E. Maatschappy voor

den Keizer, overdekt meteen goud
lakens klccd, waar op al de andre

schenkagie-ditoos in een rei aan mal-
kanderen volgden, overdekt met
groene en roode lakense dek-kleeden,
en op elk der zelve een Granadier.
en achter de zelve de opziender der
Clifanten te paard.
Volgden vier groote vaandels der E4.
Maatschappy, en veertig vuur-py-
len ditoos, en een ketel-trom-slager

te paard daar achter.

Negen schenkagie-paarden voorden5.
Keizer, met hunne goude en zilve-

re tuigen , en dek-kleeden, waar na
de Stalmeester en twee Tompetters
te paard volgden

ErnstHier op volgde de vaandrig,6.

godlich Nythard, te paard, die op-
voerde

7. Ses Granadiers te paard, twee en twee
nevens malkanderen rydende.

8. Daar na quam de Onder-Koopman,
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en Guastoshouder, Sr. Johan Hack, . 171I.
nevens den Geheimschryver, Her-
man Bruinink, te paard.
De eerste gezworen Klerk van dit9

Gezandschap, Ernst Coenraad Graaf
met den adsistent Henrik Kalden,
verscheenen mede te paard

Gelyk mede de Sergeant, Ernst10.
Otho Belouw, nevens den Onder-

Chirurgyn, Georg Hannibal Smit.
Toen quamen ’er twee handpaardenII.

van den Heer Gezant, nevens welke
ter zyden vier zilvere Stokdragers
van zyn Agtb. te paard reden.
Daar na de Pions, en geweerdragers12.

van zyn Ed.

Waar op de Heer Gezant zelf te13.
voorschyn quam, gedragen werden-
de in zyn Palankyn tusschen den
voornoemden Ammarau, en Man-
cepdaar, en des Keizers Lyf-Arts,
den Heer Martyn, die mede in hare

Palankyns zaten.

Achter zyn Edts. Palarkyn waren vyf14

en twintig Ruiters, te Agra tot zyn
dienst aangenomen, als mede ter
rechter zyde de Christenen, die hem
waren komen ontmoeten, en ter

linkerhand de Ruiters des Keizers,
en ook die van den voornoemden
Ammarau.

Daar op volgde een handpaard van15.

den Koopman, en eersten Adjunct,
d’E. Rogier Beerenaord.
Als mede de Pions, en geweerdra-16.

gers des zelfs.
En daar op zyn E. zelf in zyn Pa¬17.
lankyn.
Toen zag men een handpaard van18.

den Onder-Koopman en tweeden
Adjunct, Dirk Huisinkveld.

Mitsgaders zyne Pions, en geweer-19.

dragers

En daar op mede dien Adjunct zelf20.
in zyn Palankyn.

Pas daar na volgde een Hollandsche21.

kar met vier wielen, die uit Suratte

voor den Ed. Heer Gezant mede ge-
voerd was, waar in eenige Jeluiten,
nevens den Armenischen Bisschop
zaten.

Deze wierd van een andere diergely-22.
ke dog Agrase gevolgd, waar in de
Opper Chirurgyn des Gezandschaps.
H. Eppendorf, met eenige Pennis-
ten, geplaatst was
Daar op vertoonden zich vier Hin-23.
doestansche karren met vier wielen

met roode en groene lakense dek-
kleeden overdekt, waar in de ver-

dre Pennisten, en Krygsknechten,
waren.

Vervolgens zag men toen den Com-24
mandeerenden Corporaal, Arnold

Willemsz. van Swoll, te paard.
25. AlsNn 2
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Als mede een bagagie-Kameel, en25.
noch een andre, met twee groote
pauken.
En eindelyk den opziender der Ka-26.
meelen te paard , maar mede deze
statie eindigde.

Na dat de Heer Gezant het Leger dus,
op een kos, of half myl na, genaderd

was, zag men op den weg , die dezen
Trein passeerde, een kar met vier wielen,
met een rood zyde net overdckt, in wel¬
ke men verzekerde, dat de voornoemde
Gouvernante van ’s Keizers Mahal, of
Vrouwen-Timmer, met de vier voor-

naamste Vrouwen van het Vrouwen-huis,
waren, begeerig, om deze intrede der
Hollanders te zien, en den Keizer berigt
daar af te geven

Kort daar na wierd de Heer Gezant
weer op nieuw door onze drie wakiels,
of zaak verzorgers, bezogt.

Zy voerden met zich een getanden Oli-
fant, en daar op een huisje, waar in een
der voornaamste dezer bedienden was.

Ook wierd op de zelve een vaandel van
groene en witte zyde gevoerd; doch de
andre twee wierden in hare Palankyns
gedragen, en van veel Ruiters, en Voet¬
knechten, verzeld

Zoo ras zagen deze drie Heeren den

Heer Gezant niet naderen, of zy bega¬
ven zich aanstonds te voet na hem, ver-
welkomden zyn Ed: hoflyk, en boder

hem een Nesser van diverze goude en zil-
vere Ropyen aan, op welke de Gezant
zyn hand gelegt hebbende, schonk hy
die aan hen weder, waar op zy zich in
zoodanigen ordre, doch wat ter zyden
onzen trein, voor uit begaven.

’s Namiddags ten drie uuren quam men
by ’s Keizers artillery, alwaar men de
tenten des Gezandschaps ordentlyk opge-
slagen vond, in welke de Heer Gezant
van veel Hof-Grooten verwelkomt
wierd.

Donna Juliana, aan welke de Keizer
de zaken dezer Ambassade geheel en al
opgedragen had, liet daar op ten eersten
aan den Heer Gezant weten, dat zy het
by zyn Majesteit zooverre gebracht had,

dat zyn Ed: met al de Europianen ter ge-

hoor komen kon, als zyn Ed: beliefde,
al was het morgen, en dat de Keizer
aan de Ammarauwen, Enayt Ullab Chan

Wesaret Chan, en Isalam Chan, bevoler
had, onze belangen te behertigen.

Ook had hy aan den Ammarau, Hat-

tumbeck Chan belast, den Heer Gezant,
en zyn Adjuncten, of bygevoegden voor
den Throon te geleiden, een beleeftheit.
voor welke de Heer Gezant deze Dame
bedankte, verzoekende alleen noch een
korten tyd voor zich, om de geschen-
ken, die ’t gehoor zelf dienden voor te
gaan, te ontpakken.

DER5N
Den 16den dito liet deze Dame den 4. 1711.

Heer Gezant een beter Kampement aan-

bieden , ’t geen zyn Ed; aannam, ter tyd
toe zy hem twee tuinen, niet verre van

daar gelegen en met hooge muuren om-
ringd; bestelde, daar zyn Ed: van den
stank der doode krengen bevryd was.

Den 17den dito wierden de goederen
derwaarts gezonden, en door den Heer
Gezant, en zyne swite, even als by de

intrede, gevolgd.
Zy komtVermiis nu de schenkagien, voor den

met ccni¬Keizer, en zyne vier Princen, geschikt
e Hof

wat tyd met ontpakken weg namen, liei dames de

Donna Juliana den Heer Gezant weten. geschen

kenzien.dat zy, en eenige Hof-Dames, genegen
waren die te komen zien, en zyn Ed:
dan ook te berigten, wat van de zelve
den Keizer, en zyne Princen, best be-
hagen zou

Den zosten dito quam zy met eenige
Hof-Vrouwen, en wierd van den Heer

Gezant, en zyn gevolg, in den thuin, al-
waar zyn Ed: aan de eene zyde de Oli-
fanten, en het kanon, en aan de andre

zyde de schenkagie-paarden met haare
kostelyke goude en zilvere tuigen, en
verdre montuuren, gerangeerd had, zeer

hoflyk en statieus ontfangen, en tot aan
de tent van den E: Beerenaard (in wiens

kamer in deze tent de goederen geplaatst
waren) geleid, alwaar zy uit een over-
dekte kar, met welke zy  nevens dit
Keizerlyk gezelschap, incognito geko-
men, en die door de Kanaats haar voor

t oog van andere verborgen gehouden
had, gestapt was

Voor haare komst had zy aan den Heer

Gezant een kostelyke Mesmanie met vyf-
tig schotels eeten gezonden, en na geda-
ne maaltyd hem met Abier, etter van
roozen, en andre kostelyke reuk werken

als mede met betels met goud en zilver

cierlyk omwonden, in ’s Keizers naam
en door zyn ordre, doen regaleren.

Zy bleefden ganschen middag tot aan
den avond toe by zyn Eds, en verklaar-
de met haar gezelschap haare verwonde-
ring en byzonder genoegen over de zeld-
zaamheden, door haar beschouwd.

Den a1sten wierd aan den Heer Ge-

zant op ’s Keizers ordre een massief goud
tafeltje met delicate kost, zoo als het
voor zyn Majesteit zelf toebereid was,
gezonden, het welke rondom zeer aar-
dig met schotelkens in gaatjes, daar toe-

passende, en van binnen met een groote
kom voor pottagie, bezet was

Dit waren uitnemende bewyzen van
’s Keizers gunst tot den Heer Gezant,
waar toe den Emier ul Ammarau, Sulfi-
caar-Chan, en gemelde Damé, zeerveel

contribueerden.

Dit gaf niet alleen groote hope tot een
goed gevolg van onze zaken, maar zy

ver-
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verzekerden ook den Heer Gezant daar
ten vollen af, hem waarschouwende, dat
de cenige, die hem zouden trachten te
hinderen, den twecde Prins, Mabbmud
Azem, en twee  dric Ammarauwen.
vyanden der Christenen, waren; dog dat

de eerstgemelde door wat geld wel zou
ter neder te zetten zyn.

Hier na zyn de ingepakte en in roode
Bafta geembaleerde schenkagien voor den
Keizer onder opzicht van de Adsistenten,
Johan Henrik Kalden, en Johan Coenraad

Kok, en van onze Heidensche volmagten,

na dat 'er een notitie af gemaalet was,
den 26sten dito na ’s Keizers tent gezon-
den, en aan den Ammerau , Hat-

tum Beck Chan, tot 't ontfangen van dien
overgele-door den Keizer aangesteld ,

verd, na welke overlevering deze Adsi-
stenten wilden wederkeeren , doch zy
wierden verzogt dien nagt in ’s Keizers
tent te blyven, aangezien zyn Majestcit
die geschenken zelf van stuk tot stuk zien

wilde, te meer, alzoo niemandaldaar be-

juaam was om rechte aanwyzing van de
zelve te doen.

Zy bleven dierhalven, en vertoonden
alle de zelve aan den Keizer, die ze van

stuk tot stuk in zyn handen nam , en
groot genoegen daar in toonde te heb-
ben.

Ondertusschen liet de Heer Isalam Chan
aan den Heer Gezant weten, dat ’s Kei-

zers begeerte was, dat hy morgen ter ge-
hoor zou komen, ’t geen echter, om ’t
slordig wecr by nader bekomen verlof,
tot Sondags daar aan uitgesteld wierd

Den 3den Januari 1712 wierd hy ter
audientie by mooi weder verzogt, waar
op zyn Ed- zeide, dat hy na zyn tent gaan
zou, om ten eersten te komen, en maar
nader bericht te wachten, als den Keizer

op zyn Throon zittenzou; waar op de
Gezant met al zyn gevolg ten negen uu-
ren ’s morgens in de bovengemelde ordre,
uitgenomen, dat al de militairen te voet

door hun hoofd , Ernst Godlieb Nythart

opgevoerd wierden, zich op weg bege-
ren heeft.

De Marsch-route was ruim een kos

of half myl) lang door ’t Leger van den
oudsten Prins, Mosoddien, en duurde nog
wel twec kossen eer wy aan de tent van

’t Gezantschap quamen.
Dus crokken wy, door ’t voornaamste

van ’s Keizers Leger zeer vermakelyk
langs de Rievier Rary uitgestrekt leggen-
de, al voort, en quamen’s middags by
dic tent, alwaar wy tot nader last ruste-

den.
Geduurende ons wagten aldaar wierd

De Ge¬ de Heer Gezant door voornoemde Dame
tant werd

met den ontbyt geregaleerd, de welke
tet ge-
hoorge- zich op de ruwheit van ’t weder zeer ver-
lenid. ontschuldigde, en dat zy anders zyn Ed:
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meer beleefdheden bewezen zou hebben,
waar op zyn Edt weer een zeer beleefd
antwoord gaf.

Ontrent drie uuren na de middag kreeg
zyn Edt kennis, dat het nu tyd was, om
voor den Keizer te verschynen, waar op
zyn Ed: zich met alle de Europianen
Pennisten, en Militairen , in de voor-
nocmde ordre, en statie, derwaarts be-
gaf-

Zoo als zyn Ed: voor de Canaats fof
aloezy-matten) van ’s Keizers tent quam,

bevond men, dat die rondom op een re-
delyke distantie met een net van dikke
touwen driemaal omspannen was.

Voorde poort, ofden ingang, moest
men de pistoolen en alle ander geweer,
afgeven; doch de Heer Gezant, en zyn
gevolg, behielden hunne degens, en zyn
Ed:, benevens zyne Adjuncten, wierd
toegestaan in hunne Palankyns, en de ver-
dere om te paard tot digt voor de Ca-
naats te komen, doch de Pennisten, en
Soldaaten, moesten te voet volgen, aan-
gezien daar geen karren voor by trekken
mogten.

Aan den ingang der Canaats wierd de
Gezant door den Divan van het hoofd

der Keizerlyke Artillery, den Heer Isa-
lam Chan, ontfangen, en, vermits de

Keizer noch niet buiten gekomen was,
in de tent van zyn Heer zoo lang gebragt,
m wat te rusten , die zyn Ed: onder-
tusschen met verscheide minnelyke dis-
courzen, onder ’t geluid van ettelyke
ketel-trommen en schalmeijen, het ordi-
nair teeken van ’s Keizersverschyning op
den Throon, ophield.

Kort daar na kreeg zyn Ed: ook ty-
ding van dit verschynen zyner Majesteit.
waar op zyn Ed: zich met zyne Adjunc-
en weer in zyne en hare Palankynsbege-
ven hebbende , tot aan de Kanaats toe
naderde

Deze bestonden uit oude tapyten, had-
den drie poorten nevens den anderen, en
besloegen wel eenen omtrek van een goe-
de kos, of halve myl.

Binnen de zelve zag men een oude
zeer groote tent van zyde, met goud en
zilver doorwerkte tapyten, en achter de
zelve des Keizers Throon-

Deze stond op een vierkant, van aarde
ontrent vyf voeten hoog gemaakt, was
met zeer cierlyke met goud-doorwerkte

tapyten belegt, en had een hand breed

daar af rondom een zilver hek.

Van den voorschreven ingang, of wel
van de middelste der drie poorten, was
een rinket van roode zyde vlaggetjes tot
aan de gemelde voor-tent, waar onder,
zoo verre als die strekte, het afgescho-
ten was met houte tralien, en des zelfs
binnen-grond met alcatieven, of tapyten
belegt.

Bin-Nn 3
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Binnen die drie poorten der Canaats

wierd de Gesant met zyn Adjuncten
door den Introducteur, Ammerauw Hat.
tum Beck Chan, ontfangen, en aan de
Sjobdaars, of Wachters belast, al de
Europianen binnen te laten ; alzoo dit
zyn Majesteits uitdrukkelyk bevel was,
zoo die Heer tegen zyn Ed: zeide.

Dit wierd niet alleen stipt nagekomen,
maar die Heer nam den Heer Gezant
ook by de hand, en leide zyn Ed., van
zyn Adjuncten gevolgd, na de ordinaire
plaats, daar men de Grooten, na ’s lands
wyze, aan den Keizer afleide, en plaat-

ste hem verder binnen het eerste houte

hek, digt by het voornoemd zilverdito,
aan de linkerhand van den Keizer, en
zyn Throon; in den rang der Ammerau-
wen, terwyl zyne Adjuncten eenige
passen agterwaards gesteld wierden.

De verdre Europianen leidden hun com

pliment voor zyn Majesteit wel mede af
doch moesten daar buiten blyven.

Zoo ras de Heer Gezant daar versche-
nen was, presenteerde hy aanstonds
de geprojecteerde Nesser van goude Ro¬
pyen, en daar nevens de goude bus, in
welke de Brief van zyn Edelheit, den
Heer Gouverneur Generaal van Neder-
lands Oost-Indien, besloten was

Zyn Edts. Adjuncten, of bygevoeg-
den, boden ieder ook een Nesser van
goude Ropyen aan, en de Heer Gezant
reikte de zelve, op ’t ontfangen teeken

aan den Oversten der Artillery, Isalam
Chan, die nevens al de Grooten rondo

den Keizer op de voornoemde van aarde
gemaakte hoogte stond, in eigen per-
soon over, maar die van de Adjuncten,
of bygevoegden wierden door Hattun
Beck Cban genomen, en van hem aan Isa-
lam Chan weer overgereikt.

Dezen Heer vertoonde die alle aan zyn
Majesteit, en zy wierden ook na wensch
ontfangen.

Kort daar na wierd zyn Ed: met zyne
Adjuncten, of bygevoegden, door Hat-
tum Beck Chan van daar langs het zilver
hek ter zyden, achter ’s Keizers Throon.
geleid, en aan hem een goud lakens ee-
ren-kleed over zyn Europiaans habyt aan-
getrokken, en het hoofdwindzel nevens
de Patha om zyn Ed. hoed gewonden.

Zyn Edts.: Adjuncten kregen ieder ook

een zilver ceren-kleed, en verder regaal
als den Heer Gezant, wierden toen langs
het zilver hek weder ter plaats, daar zy
haren groet afgelegt hadden, gebracht,

alwaar zy den Keizer voor die ontfange
eer, na ’s lands wyze, met vier kornus
of groeten, bedanken moesten, en wier-
den toen weder met hun drieën voor ’s

Keizers Throon by ’t zilver hek gebragt
alwaar maar pas gekomen zynde, rees
de Keizer op en begaf zich na binnen,

NS DER
verzeld zynde van zyn Zoonen, de Prin-A. 1752
cen, Diihaan Daar Sjah, en Liehaan
Sjah, die een weinig beneden zyn Maje¬
steit, ter rechter, en linker zyde, ge-
zeten hadden.

Hier op begaven zich al de Ammerau-
wen, en ook de Gezant, na huis; maar
door zulken gedrang van menschen, dat

ieder een vreesde dood gedrongen te
werden.

Buiten de Canaats gekomen zynde,
begaf zich zyn Ed: met zyn Adjuncten
weer in hunne Palankyns, vertrokken met
hun gevolg in de zelve ordre, als zy ten
hove gekomen waren , en quamen s’a-
vonds ten negen uuren weer in den thuin-

De schenkagie-Olifanten, ofte Paar-
den, en had men, wegens te laat ver-
leend gehoor, toen aan dien Vorst niet
konnen aanbieden, ’t geen dan den 4den
Januari geschiede.

Zy wierden toen, volgens ’s Lands
plechtelyke wyze, aan den Heer Gezant
wederoim gezonden, hoewel dit alleen

diende , op dat dit aanzienelyk geschenk
te beter van het volk zou gezien wer-
den.

Op dien zelven middag zond de Kei- Een Kei-
zer door een Mancepdaar een volkomenzerlyk ge-

schenkmaaltyd van delicate spys, op de Mogol¬
van spys

sche wyze toebereid, in een geëmaljeer
2n den

goud servies , en een half uur daar na Gezant
2619¬door cen tweede Mancepdaar verscheide
den.groote schotels met appelen, peeren

granaten , oranjeappelen, enz., waar
voor de Heer Gezant drie Keizerlyke
salammen, of cerbewyzingen (even ge-
lyk in zulk een geval zelf de Keizerin-
nen, en Princen, doen moeten) moest
maken.

Na de maaltyd, doorde Pennisten be-
schouwd, wierden die brengers (volgens
s Lands wyze) met betels, roozenwa-
ter, en een redelyk geschenk van pen-
ningen, beschonken , welk laatste tot
behoudenis van ’s Keizers gunst volstrekt

vereischt werd, alzoo hy ’t anders zeer
qualyk nemen zou; ook is hy gewoon
wel uitdrukkelyk daar na te vragen, en
daar by ook af te meten, hoe veel, of
hoe weinig, men zyn gift acht

Vertoc-Daags daar na wierd de HeerKetelaa

tening vangewaarschouwd, dat de Keizer weei
de schen-

voorschyn komen zou, waar op zyn Ed.kagie

met zyne Adjuncten, of bygevoegden Olifanten

en Paar-en de negen Olifanten, en negen Paarden,
sen , voordaar weder na toe ging, en die hem aan

de Keizer.
bood.

Hy nam de laatste aan; doch tot de

eerste was , om ’t reeds vallen van den
avond, geen tyd

Na dat zyn Ed. de groet afgelegd had, Werd van
wierd hy van den Keizer met een Hin-den Kei-

zer be-doestansche Candier, of pook, met syns
schonken

steentjes bezet, beschonken, een gunst, meteen
vol-pook
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A volgens aller getuigen , die ongemeen

was.

De Heer Gezant stak die, na de
Moorsche wyze, in zyn port d’epec, of
draagband, en betuigde zyn dankbaarhcit
met drie Cormissen, dat is, buigende zich

driemaal, en t'elkens zeer diep met de reg-
terhand tot aan de grond, en in ’t opreizen
ieder reis die tegen ’t hoofd slaande.

Den 6den Januari wierden de voorn.Een Eu
ropeische lifanten aan zyn Majestcit gepresenteert.
wagen, en met blyken van genoegen aangeno-
aan’s Ke men, en aangezien des Keizers Gemalin-
zers Ge

nen zin gekregen hadden in den Europei-malinnen

geschon- schen wagen, van Suratte medegebracht.
ken. liet zyn Majesteit den Gezant den Sden

daar om verzoeken, waar op de Ossen ’er
voorgespannen, en met haar verder toe-
behooren zyn Majesteit aangeboden wier-
den.

Ondertusschen wierden ook de geschen-Geschen-
ken voor ken, voor de vier Keizerlyke Princen
de Prin- geschikt, verdeeld, om ook hen daar
cen.

door tot het belang der E. Maatschappi
over te halen.

Donna Juliana quam toen den Heer
Donna Gezant ook bezoeken, die hy voor den

Juliana
tyd van cen half uur zeer wel onthaalde.

geeft zyn
Ed. raad Zy zag alles met veei genoegen, dog
daar on- voegde ’er by, dat zyn Ed., om ’t gie
drent

righumeur van den Prins, Mahhmud

’s Ryks Zegel-bewaarder te winnen, en
onze zaken te spoediger voort te zetten.

niet qualyk doen zou, met zyn hoogheit
wat meer, dan zyn andre Broeders, toe
te leggen, en dat zyn Ed. die geschenken
dan maar ten eersten geliefde aan die
Princen, (gelyk geschiede) te doen aan-
bieden.

De Princen, Mabbmud Azem, en Re¬
fiel Sjah, waren toen juist by den Kei-
zer, en wierden dierhalven de geschen-
ken voor eerst weder te rug gebracht ;
maar de goederen, aan de twee andre

Princen gezonden , wierden met gene-
genheit aangenomen.

Den Irden dito zond hy die goederen
weder aan haar hoogheden; dog zy na-
men daar maar eenige stukken af, en
zonden de rest te rug, ten blyk van harc
edelmoedigheit, en onder verzekering,
van dat zy daarom de E: Maatschappy
geen minder genegenheit, dan de Prin-
cen hunne Broeders, zouden toedragen

Den 12den dito wierden aan Souilsi-

caar Chan, (Zoon van Assed Chan, be-
stierder van Delli, den goeden vriend der

E. Maatschappy) een Heer van loffelyke
hoedani gheden, en in rang de eerste Vorst

na de Keizerlyke Princen, ook eenige
geschenken gezonden, die zyn doorlug-
tigheit zeer minnelyk ontsong.

Den 15den dito deed men ’t zelve aan
den vermogenden Ammarauw, en Pro-

visionelen Ryks-Cancelier, Enayt Ullab
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Chan, een groot gunsteling van den4. 171.
Prins, Mabbmud Aizem; maar zyn Ex-
cellentie nam daar maar drie brillen af,
en zond de rest, met betuiging van zyne
vriendschap, weder te rug.

De Ge¬Den 18den dito ging de Heer Ge-
zant be-zant den Emir ul Ammarauw, Souilficaay
zoekt den

Chan, begroeten, wierd aanstonds na zynHcer

komstby dien Vorst zyn zit-plaats gebragt,Cancelier.
en zeer minnelyk ontfangen.

Na’t af leggen van de complimenten
van begroeting, bood zyn Ed. dien
Vorst een Nesier met goude Ropyen
aan

Zyn doorluchtigheit nam ’er maar een En be¬
af lag zyn hand op de rest, volgens een schenk
beleefde wyze van dat Land, en wilde hem.
die den Heer Gezant laten behouden;
doch op nader aanhouden van zyn Ed.,
nam hy die eindelyk aan.

Hier op wierd hy van den Vorst tot zit- Dieden
ten, een weinig van hem af, genoodigd, Gezant

goedenen zyne Adiuncten, of bygevoegden
moedwat verder na beneden geplaatst zynde,

geeftzoo verzogt de Gezant, na eenige com-
limenten in de Hindoestansche taal, dat

het zyn Doorluchtigheit gelieven mogt
de E. Maatschappy (die de goedheden
van zynen Vader, Assed Chan, oud Ryks-
Cancelier noch zeer wel heugde) zoo in
deze Hof- als alle andere verdere Sollici-

tatien, te begunstigen, ’t geen hy be
oofde, en zeide aan’t goed gevolg van
dien niet te twyffelen; doch maakte al-

leen over dit eene stuk zwarigheit, om
buiten Suratte een nieuwe Logie te bou-
wen ; een zaak, waar van de Heer Ge-

zant zyn doorluchtigheit toen wel gaarne
de reden zou gegeven hebben, zoo niet
gevreest had tegen de gewoonten van dit
Hof, daar men het eerste bezoek, en

daar by voorvallende redenen; zoo kort.

als het mogelyk is, maken moet, te zon-
digen; weshalven zyn Ed: genoodzaakt
was dit tot een beter tyd uit te stellen.

De Vorst, die gaarne van de vriend-
schap, door zyn Vader aan de E: Maat-
schappy bewezen, hoorde spreken, vraag-

de, of de Gezant zynen Vader in Delli
niet was gaan zien; waar op zyn Ed:zei-
de, dit wel gewenscht, dog wegens de
Moorsche vasten (wanneer de Mohham-

medanen geen visiten ontfangen) geen
gelegenheit daar toe gehad te hebben.

Zyn Ede verzogt ondertusschen ook 't

voorschryvens van zyn Doorluchtigheit
aan den bestierder van Suratte, ten einde

de verdere geschenken van Batavia ge-
zonden, wel mogten afgevoerd werden.

Hy verzorgde dit voor den Gezant ten En van
eersten, bekragtigde dat met zyn Zegel, zyn gunst
reikte zyn Ed. dat over, en zeide ver-verzekert.
der, dat hy den Heer Gezant, en zyne
Adjuncten, met een ceren-kleed be-

in 'tgunstigen , doch dat zulks niet

open-
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openbaar doen, maar hen dat zenden
zou

Hy zelf reikte ook aan de Heer Kete
laar een Indiaansch banket van Betel over,
waar voor die Heer, en zyne Adjunc
ten, dien Vorst bedankten, en toen hur
af scheid namen.

Den 24sten Januari begaf zich die
Heer, alzoo hy hoorde dat de Keizer
daar na verlangde, wederom na het Hof
en wierd door Hattum Beek Chan in de
Tent van Heyaat Chan, opperste gelubde
der eerste Keizerin, en een Ammerat

van vyf duizend Paarden, gebracht, en
aldaar met een goud eeren-kleed, gelyk
zyne Adjuncten, of bygevoegden, ieder
met een zilver dito, uit naam der Keize-
rin, beschonken, en dat tot vergelding
van den Europeischen wagen, over welken
tusschen des Keizers Gemalinnen ook a

cenige geschillen gerezen waren, dog zy
was van den Keizer aan zyn liefste Ge
malin vereerd, en dit die Vorstin zoo by-
zonder aangenaam, dat zy zich dagelyks
met een groot vermaak daar in door hare
gelubden, tusschen de Canaats in, voort-
trekken liet, ’t geen Donna Juliana den
Heer Gezant al bekend gemaakt had.

Van daar wierd zynEdi, met zyn Ad-
juncten, of bygevoegden , voor den
Throon gebracht door Hattum Beck Chan
alwaar zyn Edi, na de gewoone groet
gedaan te hebben, in het byzonder van
zynMajt. wierd beschonken met een goude
roos, met fyne steentjens bezet, en eer

quastje van peerlen, diens krop mede van
pud, en met syne steentjens vercierd,

gelyk dit noch tot den candjer, of pook,
die zyn Ed: onlangs ontfangen had, be¬
hoorende was; voor welke eer zyn Ed.
weer drie salammen deed, en kreeg toen
zyn afscheid

De Keizer had ook vernomen, da
de Heer Gezant onder zyn gevolg ee-
nige liefhebbers van de Musiek had, waar
op zyn Majesteit den 26sten dito door
Juffr. Juliana den zelven verzoeken liet,
om deze Musicanten de aanstaande nagi
in ’s Keizers Mahal eens te mogen hoo-
ren; waar op deze Dame ook een van

haare zaak-verzorgers af zond , om de
zelven daar te geleiden.

Hier op belastte zyn Ed., dat zigder
waards vervoegen zouden de Assistenten.
en eerste Klerk , Johan Coenraad Kok
Cornelis Kammert, en Adolf van Rensen
enz., die tegen den avond vertrokken,
en in de Tent van deze Dame quamen

staande ontrent een musquet-schoot van ':
Keizers Canaats, daar zy tot donker toe
moesten blyven.

Zy wierden toen door een Mancep-
daar afgehaald; en ieder van hen wierd
voor den ingang der Canaats zyn naam
afgevraagd , die opgeschreven, en toen
cen voor een binnen gelaten.

NS DER
Men bragt hen door een grooten om-A 1712.

weg van angteren aan de Rievier in het
apartement van den Chansamma, of der

Dispensier der gemelde Mahal, een voor-

naamen gelubden, die hen verzogt te zit-
ten

Zy vernamen een groot gedrang van
Vrouwen, die nieuwsgierig waren om de
Europianen te zien, malkanderen de

plaatzen met zulken drift betwistende
dat zy de voorhangzels, diemaar van fyn
linnen waren, in stuiken scheurden, om

er te beter door te zien.

Zy deden ook door dezen gelubden hun
’sverlangen, om eenige stukjens voor

Keizers komst te mogen hooren, betui-

gen, waar op zy een kleen begin tot haar
genoegen maakten

Kort daar aan wierden zy door ver Die voor

hare Mascheide Canaats geleid, tot voor een apar
jesteitentement van rood scharlaken gemaakt
speelen.

waar voor een fyne zik, of jalouzy-mat
hing, en daar de Keizer met zyn voor-
naamste Vrouwen, benevens Donna Ju-
liana, waren

De musicanten, hier af door die laat-

ste Dame berigt, maakten voor hunne
Majesteiten drie salammen, na des lands

wyze en begonnen toen hun accoor-

met een bas-viool, harp, en hautbois,
en dat tot zulk een byzonder genoegen van
haare Majesteiten, dat zy met hun mu-
sicq tot over de middernagt moesten aan-

houden

Donna Juliana quam hen ook van het

byzonder genoegen van den Keizer en

de Keizerinnen, hier in verzekeren en

voegde daar by, dat Niher Perwer de

eerste der Keizerinnen, ten tecken van

haar genoegen , hen een zeer genereus
geschenk dede, waar op deze Damc hen
recommandeerde drie salammen, gelyk
geschiedde, te doen.

De Keizer ordonneerde ook, dat de Die oo-
naamen der speeltuigen hem zouden op de speel-

tuigen be¬gegeven, en zy stuk voor stuk voorde

schouwzik, of jalouzy-mat, gelegt worden
den

aangezien zyn Majesteit met zyn Gema
linnen buiten komen, en die bezien wil-

de, geduurende welk buiten komen van
den Keizer zy hen recommandeerde eer

weinig van daar voor een korte tyd te

gaan, gelyk zy, van eenige gelnbden
verzeld, deden.

Na dat de Keizer, en zyn gezel-
schap, de speel-tuigen gezien hadden
zoo wierden zy door last van Donna Ju-
liana weder binnen geroepen,en hen wierc
toegestaan, het verdere van de nagt in
haare Tent door te brengen.

De Kel¬Ondertusschen vraagde de Keizei
zer doed

aan Donna Juliana, of de Gezant wel ge-den Ge¬

negen zou zyn denKeizerlyken lust-thuin, zant eeni
buiten de Stad Lanor gelegen, en Sala-ge van

zyn Luftmar genaamd, mitsgaders het Paleis Pa
huizer

rimahal, ien
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GROOTE

rimahial, in de Stad staande, te zien; zy
zeide, dat, by aldien hem de Keizer die

gunst beliefde te bewyzen, dit hen zeer
aangenaam zyn zou; waar op zyn Ma-
jesteit aanstonds den gelubden, opziener
dier cerste plaats, en een Ammerauw van
30oORuiters, belastte, dat hy den Heer
Gezant, met zyn gevolg daar komende,
niet alleen alles aanwyzen, maar ook de
fonteinen zou doen springen

Van al dit voorgevallene gaf Donna
Juliana den Gezant tydig kennis, diezig
den 28sten Januari daar op met alle de

zynen derwaards begaf, en aan de poort
van dezen thuin door een gelubden zeer
hoflyk ontfangen wierd, en verder vol-

gens zyn Majesteits last gehandeld.
De plaats was zeer groot, met veeler-

ley vruchtboomen bezet, de Allées wa-
ren tusschen zeer hooge cypres-boomen,
en na de bouwkunde op zekere distantie.

of afgelegenheit, zoodanig met prachti-
ge Keizerlyke lusthuizen, ten getale van
twee en dertig, verzien, dat het een aan-
genaam perspectief gaf, zynde dat noch

zeer veel geholpen door verscheide kon-
stige watervallen, die men langs de Al-
lées door de gemelde lusthuizen konzien
springen; al welke werken dagelyks door

nonderd agt en twintig Thuiniers in staat
gehouden wierden.

Na dit gezigt wierd de Ambassadeur
door den gelubden met een banket van
fruiten beschonken, waar voor zyn Ed-
alzoo dit s’Keizers last was) zyn front
op zyn Moorsch na ’s KeizersTent wen-
den, en drie salammen maken moest.

De gelubde verzogt daar op zyn Edi.,
dat den Vaandrig, Ernst Goalieb Nythayt
cens exerceren, en dat hy dit eens zien

mogt. Het geschiedde. op zyn verzoek,
gebood ook drieen de Heer Ketelaay

chargien ten opzicht van zyn Keizerlyke
Majesteit te doen, voor ’t welke de ge-
lubde zyn Ed: met veel verwondering be-
dankte.

Den zosten dito zag zyn Ed. met de
zynen ook het Paleis Paerimahal, of an-

ders het Nimfen-Hof genaamd.
Het lag in de Stad, en was een schoon

werk, alwaar in een groote galdery het

beeld van onzen Heiland, met de Ennge-
len om zich, zeer konstig in albast uit-
gehouwen was.

Zeer gevallig vond zyn Ed: hier den
pudsten Prins , Mosoddien, of Diehaan

Daar Sjah, vergezelschapt zynde van zyn
roornaamste Vrouwen.

Gelyk zyn hoogheit een Prins van zeer
veel goedheit, en in het byzonder van
veel genegenheit voor de Christenen
was, alzoo gaf hy den Heer Gezant daar
ok veel blyken af.

Ook verzogt zyn hoogheit aan den
Gezant, om de Musicanten , die den

IV. DEEL.
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z6sten dito in ’s Keizers Mahal gespeeld 4. 1714
hadden, eens mede by zich te mogen
hebben, ’t geen zyn Ed. dien Prins na
zyn te rug-reize beloorde, gelyk dit ook
zoo geschiede

Zy wierden door een Heiden van aan-
zien na ’t apartement van dien Prins ge-
eyd, musiceerden aldaar een tyd lang
voor zyn Hoogheit, en zyne Gernalin,
en hadden het geluk, dat de Prins toen
by hen quam zitten, hen wel drie uuren
aan een met veel genoegen hoorde, en
hen toen met een tamelyk present ver-
rekken liet.

Eenige dagen daar na liet ook de derde
Prins, Resiel Sjab den Heer Gezant om
zyne musicanten verzoeken, by den wel-

ten zy den ganschen nacht speelden, en
namen met een geschenk toen hun af-

scheid.

Die ookDe Prins Mosoddien was met het hoo-
nader¬

ren dezer musicanten niet vergenoegd
hand de

maar wenschte de militaire exercitie exercitie,

of krygs-oeffening der Hollanders ook ofoeffe-
ing derwel eens te zien, en verzogt dierhalver
Soldaatenden isten Februari dit van den Heer Ge-
a¬

zant voor de thuin van Donna Juliana te schouwd.

mogen bywoonen.

Zyn Hoogheit was daar met zyn Vrou-

wen al vroeg, en had al de wegen met zyn
volk doen bezetten.

De Gezant had op dien tyd juist de
koorts, doch zyn Ed: verzorgde egter,
dat alles met een zeer goede ordre, ter
presentie van beide zyne Adjuncten ge-
chiede, en dat die Prins van de zelven,
van al de Pennisten verzeld zynde, zeer
plegtelyk begroet wierd

De Vaandrig, Nythart vergaderde
indertusschen zyn Granadiers in hunne

volle toerusting, en daar op verscheen de
Prins met zyn gezelschap ten negen uu-
ren voordien thuin, gelyk mede de Ad-
uncten, of bygevoegden, de Onder-
Koopman Haak, de Secretaris Bruinink.
de Oppermeester Eppendorp, en de ver-

dere Europianen, alwaar zy zoo lang ver-
toefden.

Na ’t zien van deze exercitie sa-
lueerden de Heer Beerenaard en de twee-
de Adjunct, Dirk Huisinkveld, nevens

de anderen , dezen Prins met drie Sa-
ammen.

Vermits nu de Heer Gezant wegens
ziekte eenigen tyd niet ten Hove geweest,

en den Keizer daar af door Donna Julig-
liet zyn Ma-na kennis gegeven was,

esteit den 16den Februari A. 1712door

Hattem Beek Cban na zyne gezondheit ver-
nemen, en hem ook van des Keizers gunst
in opzicht van zyn zaken verzekeren, en
hoop tot een spoedige expeditie geven. De Ge-

De Heer Ketelaar , wat beter ge-zant ver-
schyndworden zynde, begaf zich daar op den
weer voor2isten dito na 't Hof, verscheen voor den Kei-

Oo den zet.
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Aryz den throon, en bood door Hattum Beek

Chan zyn Majesteit een Nesser mef
goude Ropyen aan, en een Persiaansch

briefje, ten bericht, waarom zyn Ed
ten Hove niet verschenen was.

Hy ontsing daar veel blyken van ’s Kei

zers gunst, by ’t vereeren van dit zyn
geschenk, en vertrok daar op pas na zys
Majesteits vertrel

Volgens het zeggen van alle de Ho
velingen en Staatkundigen aan dat Hof
waren diergelyke gunstbewyzen noi
aan eenig Gezant, hoe hoog en aanzie-

nelyk ook, van eenig Mogolsch Keizer

gegeven , weshalven zyne hoope was
dat hy zoo veel te gunstiger en te spoe¬
diger zou geexpedicerd; en hem gele
genheit gegeven werden, om dit onge¬
zond climaat te eer te konnen ontwyken

teen dus ten eersten weer na Suratte
keeren

77
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De reden hier af was de zwakheit deHinder-
jaalen, Keizers, met een verkoudheit begonnen.
hieron- en van een beroerte gevolgd, die nem
trent voor zyn leven en opkomst vreezen

en dierhalven in tyds, by aldien hy quan
te sterven, middelen dede in 't werk stel-
len, om zich van het Ryk te verzeke
ren

N 5 DER
Den zy7sten dito liet Donna Juliana A. 1712

Met heden Heer Gezant weten , dat de eerst
toestaanverzogte poincten voor de E: Maatschap

in zyn
van den Prin-py, na lange draaling eersse ver

eindelyk on-zoekenMabbmud Azen

derteekend, en door zyn hoogheits Du
wan, of tweeden, den Ammerau, Wesa-

ret Chan, en de verdere Ammerau’s ver-
zegeld waren, en dat zyn Keizerlyke Ma
jesteit de andere poincten ook toegestaan
en belast had die ten spoedigsten op het
papier te brengen

Dit was zoo een gunstig lugtje, doch
’t geen met der haast weer verdween

langezien noch op dien zelven dag van ge-
lukwensching alles tegen den avond in re
en roeren was : want men zag een sterk ge

ry van de troepen der vier Princen, er
ieder van hen was bezig, om zyn Leger
van den anderen af te zonderen, en zich de

een dus tegen den anderen te versterken.
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Het vluchten dezer Legers, als mede poor :
van een menigte van huisgezinnen, hier Keizer
mede belang in hebbende, was uitterma
ten groot, en de weg na Lahor met ba¬
gagie alomme zoodanig bezet, dat zy nie
te gebruiken, en, om ’t sterk toenemen

van dien, tegen den nagt niet te genaaker
was

Der
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GROOTE
Den Vorst Sjab Aalem, den XIIIden in

rang, vertoonen wy na ’t leven by de let-
ter E. in een heerlyk goud lakens opper¬

kleed, en zyn eerste Gemalin, deMoe
der van den volgenden Keizer, mede ir

een heerlyke goud-lakense lange kabaay
met boketten bezaaid, by de letter F.

Den 28sten Februari ’s middags quam
de Keizer, Sjah Aalem Bhadur te ster-

ven, waar van de Heer Gezant door
een vertrouwd vriend aan ’t Hof in ver

trouwen gewaarschouwd wierd, en mer
voegde daar by, dat zyn Majestcit zynen
oudsten Zoon, den Prins Mosoddien, of

Djehaan Daar Sjah, aan de voornaamste
Ammeraus ten vervanger, zeer dier aan

bevolen, en hem als den bequaamsten daar

toe verklaard had

Donna Juliana liet dit zyn Ed: der

zosten dito met een briefje weten, en

hem te gelyk waarschouwen, van doch
wel op zyn hoede te wezen tegen ’t plun
deren, aangezien dit gemeenelyk, to
dat 'er een nieuwe Keizer aangesteld was,

plag te duuren.
Zyn Ed. liet daar op ten eersten de

poorten van zynen thuin toemetzelen, en
de goederen der E: Maatschappy daar

brengen, ging door de poort van den naaft
gelegen tweeden thuin in en uit, en ver
zag zich van twee honderd Inlanders
om te beter in staat van tegenweer te

zyn
Sjah Aalem Bbadur overleed dus, na

vyf jaaren, min acht dagen, geregeerd
te hebben, op den 28sten Februari A.

1712. oud zynde agt en zestig jaaren, er
vier maanden, aangezien hy A. 1653 in
de Maand November geboren was

Men zegt dat een van zyne Veld-
Oversten, die hy by een van zyn bywy-

ven betrapte , Jensiati Chan genaamd,
hem om hals bracht, en met een kris

den buik oprytte, vaststellende dat hy an-
ders zelfs ook een man des doods was:

doch hy ontging die echter niet, alzoc
hy door twee lyswagten, die hem tot in
’t Vrouwenhuis vervolgden, aanstonds in

stulcken gekapt wierd
Sjah Aalem bleef, schoon zoo zwaar

gewond zynde, ontrent noch drie dagen
in’t leven ; doch bestierf het op den 3den

dagHy liet vier Princen na, te weten
Moesoeddien (gemeenelyk gemakshalven
genaamd Mosoddien of ook wel Djehaan
Daar Sjah, die toen vyftig jaar en acht
maanden oud was, en al drie Zoonen had

van welke den oudsten Assoddien genaamd
en reeds een Prins van dertig jaaren was
maar de twee andre Princen waren noch

jong
’sKeizers tweede Zoon, of de naaste

aan den Prins Mosoddien, was Mabbmud
Azem, die anders ook wel Azem Ussaan

MOCOLS. 291
Bhadur genaamd wierd. Deze was ze
ven en veertig jaaren en vier maanden
oud, en had ook doi- Zoonen, van wel-

ke de oudite, Mablimud Cariem, de twee-
de, Faroch Sjeer, en de derde, Hamam-
bax, genaamd was, zynde de oudstetoen
een Prins van ontrent dertig, de volgen-
de van vyf en twintig, en de jongste on-
gevaar agt jaaren oud.

De derde Zoon van Sjah Aalem, was
Resiel Sjah. Dcze was veertig jaaren, en
drie maanden oud. Hy had twee Zoo-
nen, van welke de een, thien, en de
ander, zeven jaaren, oud was.

De laatste Zoon des Keizers was Dje

haan Sjab, een Prins van zeven en dertig
jaaren en zes maanden, en die nog twee

heele jonge Zoontjes in ’t leven had.
Ider van deze Princen zogt doorsterk

uitdeelen van geld de grooten, en ’t volk
op zyn zyde te krygen; doch Mabbmu-
Azem overtrof hen allen in groote schat

ten, goude penningen, en macht van
volk, niettegenstaande de Emir ul Am¬
merau, Suilficaar Chan, den oudsten Prins

Mosoddien, met negen lak goude Ro-
pyen, en met al zyn Juweelen, onder-
steund had, een edelmoedig voorbeeld,
’t geen meest al de andre grooten des
Ryks, uit liefde tot dezen Prins, om zyn
goed, en gemeenzaam humeur, volgden.
Ook bragt deze Heer het by de andre
Princen van den bloede zoo verre, dat
Refiel Sjab, en Diehaan Sjah, zich mede
voor hunnen oudsten Broeder, en tegen
den Prins Mabbomud Azem, verklaarden,

waar toe het ondragelyk, en hatelyk hu
meur van Mabbmud Azem zeer veel aan

leiding gegeven had.
Om dezen band van vereeniging tus-

schen deze drie Princen te vaster te leg-
gen, was ’er onderling goed gevon-
den , dat de Prins Refiel Sjah oppermag-
tig Koning van Bengale, en Diehaan Sjah
Souverain Vorst over de ryken van Cho-
romundel, en Decan, zyn zou.

Het eerste, ’t geen de Prins Mosoddie
decd, was aan al de Soubaas, en Land-

voogden te schryven, dat zy wel zorg
zouden hebben te dragen, dat Faroch-
sjeer met zyn troepen niet uit Bengale
erekken, noch zich tegen den wettig
verklaarden opvolger des Ryks met zyn
Vader, den Prins Mahbmud Azem’s ben¬

den vereenigen mogt; die echter tegen
grootealle deze zorge aan, door de te

slapheit van den oudsten Prins, of des

Keizers Mosoddien, zoo magtigwierd

dat die Oppervorst genoodzaakt wierd
zyn Leger rondom met dubble retren-
chementen te verzien.

In dezen algemeenen opstand der Prin

cen tegen malkanderen wierd om de
zaaken der E: Maatschappy, en alzoo
ook om den Heer Gezant, nieteens ge
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sche Geestelyken, als de Paus onder die A 1712.dagt; behalven dat zyn Ed: ook nietbui-
van de Roomsche Kerk) en berigt zynde,ten gevaar was.
dat de Zoon van den overleden Ryks-Dus verlicp ’er veel tyd te vergeefs,
Cancelier, Chanchanaan, en Mobabeth

’t geen ook groote kosten voor de E-
Chan Bbadur Seffer Jeng, heimelyk ver-Maatschappy, en dan noch niet de min-
stand met Mahbmud Azem gehouden had-ste zekerheit ontrent haare zaaken gaf,
den, vond geraden, den eersten te doenschoon ook deze, als wel de gewensch-
gevangen zetten, en zyne aanzienelykete Prins zynde, al op den Throon bleef-
goederen te confisqueren, terwyl deOf dit nu noch niet zwarigheit ge-
laatste zich na Mabbmud Azem begevennoeg voor den Heer Ketelaar was, zoo
had.quam ’er noch deze by , dat de oudste

Men vond daar een grooten schat vanPrins op den 3den Maart met een Firmaan,
goud, zilver, en andere goederen, be-of Bevel-schrift, hem belastte zig zelven
staande in zestig duizend goude Ropyen,met alle de zynen by zyn hoogheit, tot
twintig man ongemund goud, en on-zyne hulpe tegen zynen Broeder te
trent zeventig man ongemunt zilver, en

voegen.
vier lak ropyen aan mans en vrouwen-De Heer Gezant beraadslaagde zich
kleederen, al het welke by zyn Majesteithier over met zyne Adjuncten, en gafin
gebracht wierd.zeer beleefde termen hier op tot ant-

Na dat men nu zes etmaal onophou-woord, dat dit, behalven dat hy ziek
delyk op malkanderen gekanonneerdwas, niet in zyn magt stond, en dat men
had, wierd Mabbmud Azem, door zynhem daarom in dezen opzichte wilde ver- den Prins Dye-jongsten Broederontschuldigen.
haan Sjah, op den 1yden Maart aange-Zyn verzock wierd toegestaan, en zyn
tast, genoodzaakt een zeer twyffelagtig,Ed: verder geraden, om zich dan in de
en verschrikkelyk gevegt te wagen.Stad, die zich voor zyn hoogheit ver-

Hy naderde daar op Diehaan Sjah on-klaard had , te begeven, aangezien de
der verscheide geveinsde teekenen vanandre Princen hem anders daar toe ook
vriendschap, even eens, door 't slinge-verzoeken, en mogelyk 'er wel toe dwin-
ren van zyn neusdoek, zich gelatende,gen zouden, het welke de Heer Ge-
als of hy tot hem wilde overkomen; dogzant met dankbaarheit nog dien zelven dag
tastte hem met eenige duizend Patan-opvolgde, huurende drie Ketteraas, of
ders (de beste Soldaten in deze Landen)Herbergen in de Stad, in welke hy zich
zeer verwoed aan, dwong hem aanstondsvoor af ’s avonds met eenige Europianen
te wyken, veroverde zyn kanon, en zoubegaf, en wierd daags daar aan van zyn
dien Prins volkomen geslagen hebben,ander volk, met de goederen gevolgd,
indien het hem aan verscheide dingenom ’t rooven, ’t geen zeer sterk alomme
niet ontbroken had.toenam, te ontgaan.

Diehaan Sjab in korten tyd zich her-Ondertusschen dwong Souilficaar Chan De Prins
steld hebbende, tastte hem toen weder DiehaanMabbmud Azem door eene kleene bewe

Sjah, slaataan, en had het geluk van den Prin-ging, posterende zich in vier byzondre
den Prin-Mabbmud Azem te overwinnen, en hemverdeelingen, en door ’t veroorzaken van ce, Ma-

op zyn Olifant gezeeten eerst meteen pygroot gebrek van levensmiddelen in zyn hhmud

Azem, enin ’t hoofd, en daar na meteen musquetLeger, zoodanig, dat de Legers daar
doodschoot in de borst, zoodanig te treffendoor genoodzaakt wierden malkanderen
hem.dat hy 'er af dood bleef.te naderen, en uit twaalf honderd stuk

Dit was oorzaak, dat ook de jongsteken gestadig op malkanderen kanonneer-
Zoon van den overledenen, Hamambaxden.
genaamd, gevangen, en na ’t Kasteel vanMosoddien verzekerd van de gunst van
Lahor gebracht wierd.den Casi, of geestlyken Rechter tot

Mablimud Cariem,Waar de oudste,Lahor (een Heer van geen minder aan-
beland was, vernam men niet.zien en bewind onder de Mohhammedaan-

DERDE HOOFTSTUK.

De Prins Mosoddien werd XNVde groote Mogol A. 1712. Onbillyken eisch van den
Prins Djehaan Sjah. Die zig tegen den nieuwen Keizer aankant, en ook den Prins
Refiel Sjah tot afval brengt. Sterkte van de Legers dezer Princen. Straf der Rebellen.
Sulthaan Mahhmud Cariem misbruikt 's Keizers genade. En werd onthaist. Zyn af-
beelding. Afbeelding van des nieuwen Keizers gunstelingen. De Gezant gaat weer ter
gehoor. En werd begunstigd met eeren-kleederen. En zyn verzoeken toegestaan. Hy be¬
schenkt den Keizer, met Nessers goude Ropyen. De Keizerin gaat voor by zyne verblyf-
plaats. Werd van hem beschonken, en hy weer van haare Majesteit. Beschryving van

Donna
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. 1712. Donna Juliana Dias Da Costa. Haar inkomen. Haar aanzien by den Keizer, en Groo

ten. Haar Titel. Haar ouderdom. Den Keizer nevens zyn Gemalin , door den Gezant,
in ’t voorbytrekken beschonken. De Keizer verzoekt de Musicanten weder. Beschryving
van den heerlyken Throon te Delli. Eere den Gezant van den Keizer bewezen. Zeld-
zaam geval van een bloedverwant der Keizerin. En zyn straf, door voorbede der Keize-
rin gematigde. ’s Keizers gunst door de Kinderen van Azem Tarra misbruikt. Moeije-
lykheden der onzen in Bengale. Bittere schimp van den Cancelier aan een van de vrienden
der Keizerin. Herstelling van onze zaaken in Bengale. Een groot verraad tegen den
Keizer ontdekt. Verlies der E. Maatschappy in Bengale. De Gezant verschynt weer
ten hove, en werd met eeren-kleederen beschonken. Hy krygt hope tot zyn vertrek.
Geen van tyd tot tyd uitgesteld werd. Geschenken door den Keizer aan den Heer Gouver-
neur Generaal, of Opper-Landvoogd van Riebeck. Als ook aan den Gezant, en zyn Ad-
juncten. Slingze trek aan de onzen gespeeld. Verzoek van den Gezant door de Keizer toe-
gestaan. Keizerlyk geschenk aan den Heer Generaal van Riebeek. Des Gezants afscheids-
gehoor, die weer beschonken werd. Neemd afscheid van de Keizerin, die hem beschenkt.
En van Donna Juliana. Zyn vertrek. Directeurs der E. Maatschappy in Suratte, on¬
der ieder Keizer. Farochsjeer, de XVde groote Mogol A. 1713. Rafierdan Sjah, de
XVI. groote Mogol. A. 1719. Reden van Farochsjeer’s onordentelyk bestier. En zyn dood
daar op gevolgd. Deouderdom van zynen opvolger. Nicosjeer, A. 1719. XVIIde groote
Mogol. Hoedanig de Mogols, van Tamerlaan af, tot Farochsjeer toe, verbeeldwerden.
Geslagtlyst der zelven. Lyst der Directeurs van Suratte.

zoo speet, dat hy zwoer, dit met denLies nu tot een geruster staat,De Prins 37
Sabel in de vuist te zullen wreeken, enMo¬ zoo ’t scheen, gebracht, en

soddien zich dus, of Keizer te zullen maken, ofMosoddien dus ook meester
werd dood te zullen vegten.van zyns Broeders grooten

XIVde
maarHy had wel moeds genoeg,schat geworden zynde, zoo wierd deze

groote

groot gebrek van geld, de zenuwe desMogol overwinnende Prins, in weerwil van
oorlogs, en ’t eerste beweeg-rad der Sol-A. 1712. zyn twee andere Broeders, die door deze
daten, zoo dat hy genoodzaakt wierd zynen geene grooten tegen hem opgeruid,
zilver servies tot betaling van hunne reedsen tot ’t vernietigen van hun accoord

vry hoog geloopen achterstallen over tedoor, jalouzy gebragt , waren ,A.

1712 de agt en dertigste Keizer van het geven.
Daar op wierd aan des Keizers zyde dealoud, en door gansch Indien zoo be-

slagordre in vier divisien zoodanig ver-roemd, Mogolsch Ryk, of wel de veer-
deeld , dat de Prins, Resiel Syjab dentiende Mogol, in de rechte linie van Ta-
vyand eerst aantasten, ’s Keizers oudstemerlaan, in rang.
Zoon, Prins Asoddien, hem ondersteu-Hoewel hy zich van zyne oppermagt
nen , Souilficaar Chan het derde deel aan-had konnen bedienen tegen de Princen,
voeren, en de Ammerauw , Kokektaaszyne Broeders, dede hy dat niet, maar
Chan, den vierden aanval doen zoude.bewees zyne rechtvaardigheit, on-

Ondertusschen had den Prins, Dijhaantrent hen, in opzicht van den grooten

Sjah, weer eenig kruid weten te kry-schat, die hy by den Prins Mahhmuds
gen, zoo dat hy den zysten Maart nietdood, veroverd had.
alleen weer sterk kanonneren liet, maarHy wilde die (’t geen immers de uiter-Onbilly-
den 28sten dito ook een verwoeden aan-ste billykheit was) in drie gelyke deelenken eisch
val met zyn meeste magt op ’s Keizersverdeelen; maar de Prins Dychaan Sjahvan den

Prins Dje- Leger, in meening van hem te overval-was zoo onbescheiden, dat hy de helft
haan Sjah len, dede; doch hy wierd door een troupvoor zich had durven vorderen, als mede

van tien duizend mannen zoo wel ont-de helft van de Juweelen, door hun Va¬

fangen, dat hy aanstonds te rug gedre-der, Sjal Aalem Bhadur, nagelaten,al

ven, en gedwongen wierd de reeds ver-’t welke hem nietvolgende, scheidde de-
kregen posten weder te verlaten, en zigze opgeblazen Prins zich ten eersten van
tot in zyn eigen werk te retireren.hem af.

Het kanonneren hield noch alaan, du-Hy meende kort daar op Souilficaar En den
den Prins Re¬vroeg tot oprende van ’s morgensDie zich Chan ook door een troup van vyf hon-

tegen den siel Sjahals wanneer de Le-middag ten een uur,derd man uit zyn Kampement te doen
nieuwen tot afval

gers aan een raakten; maar geheel andersligten; doch dit wierd ontdekt, en zynKeizer brengt.
: want de Keizerals men gegist hadaankant. volk door ’t kanon zoo loffelyk begroet,

wierd van Diehaan Sjah van voren, en,dat zy meest 't wederom komen verga-
tegen alle verwachting, van Resiel Sjahten.

wyze van agteren,op een verraderlykeTusschen den 25 en 26 Maart stak
niet tegenstaande hy hem wel vyf enSouilficaar Chan het kruid-magazyn van
twintig lak ropyen, en meer andere din-Diehaax Sjab in brand, ’t geen dien Prins
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gen vereerd had, aangetast, en door zyr
kanon, pylen, en musquettery, zooda-
nig benaauwd, dat hy veel gevaar zou
geleden hebben, indien Souilficaar Chan
door eenige duizenden van zyn beste rui-
ters dezen verraderlyken aanslag niet very-
deld, en, by een kleenen ommarsch
Djehaan Sjab van achteren aangetaft
hebbende , al zyn magt daar door
verstrooid, hem in de vlucht geslagen,

en met nog ontrent tagtig, die hy by hem
had, zoo gelukkig omcingeld had, dat
hy hem met verscheide kogel-en pyl-
schooten op zynen Olifant dood schoot

Resiel Sjab, zyn verrader-stuk vervol
gende, ging ’s avonds echter zyn ganc
met zeer sterk op ’s Keizers Leger te ka-

nonneren, die hem zeer wel den ganschen
nacht door beantwoorde.

Den z9sten dito begaf zich die Prins
met al zyn magt ’s morgens een uur voor
Zons opgang in ’t vlakke veld,met

voornemen om den stryd te hervat
ten.

Hy was als woedend, en wierd door
zyn wanhope zoo verre vervoerd, dat
hy, tegen den raad van al zyn vrienden.

de kans noch eens waagde; dog zy
mislukte hem deerlyk, alzoo hy, daar
pas gekomen zynde, van een kanon-ko-
gel zoodanig getroffen wierd , dat hy

van zyn Olifant dood ter aarde neer-
stortte.

Zyn dood lichaam wierd aanstonde
voor den Keizer gebracht, die dat eeni

ze tyd zeer verachtelyk op de grond leg
gen liet, zeggende , dat een verrader
niet beters verdiend had; doch liet zyn
Majesteit het eindelyk by de lyken van
de Princen Mabbmud Azem, en Dijhaan

Sjab na Delli in 't Keizerlyk graf bren
gen

Dus zag men in een maand tyds der
Keizer gestorven, en vier Princen met
een Leger van byna tweemaal honderd

duizend man op de been, die drie slagen
te veld tegen malkanderen waagden , dot
de drie jongste lieten daar hun leven, en
daar beneven het Ryk, aan den oud-
sten, wettigsten, en voor de Christenen

allerbest geintentioneerden Prins.
Des Keizers Leger bestond in twintig

duizend Ruiters, en dertig duizend Voer¬
knechten.

Dat van den Prins Mabbmud Azem be¬
stond uit dertig duizend Ruiters, en veer
tig duizend Voetknechten.

Het Leger van den Prins Resiel Sjal
bestond in agt duizend Ruiters, en zoo
veel Voetknegten; gelyk dat van den
Prins Diihaan Sjah uit vyf en twintig
duizend Ruiters, en dertig duizend Voet
knechten.

Dus bestonden al deze Legersuit hon-
derd een en negentig duizend Mannen;

N S DER
doch hoe veel manschap ieder van de zy-
nen verloren had; en is niet wel te zeg-
gen

Het eerste, ’t geen door den Keizer
Mosoddien gedaan wierd, was, dat hy het
Recht, dat wegens de slappe Regeering
des vorigen Keizers zeer vervallen was,
herstelde.

Velen, die zich tegen den vorigen, en Straf der
dezen Keizer aangekant hadden, wier weder
den onthasst, andren gevangen, of van spannin-
hunne ampten afgezet; als daar warentel¬
Hbamedoddien Chan Bhadur, Mahabet

Chan, Bhadur Chan, Semaan Chan, Bba¬
dur, Rhemet Jaar Chan, Oetemaan Chan

Rebiem Ullah Chan, Jemaal Ullab Chan
Fettebmaksoed Chan, Jettehnesret Chan.
Seif-Ullab Chan, Serafraan Chan Bbadur.

Bbere Jaab Chan, Aka-Beck Chan, Ray-
Kisserising, Ray Bhegoti, Soer Chan, Atta-
Ullab Chan, Ray Fetteh Sjend, Monoher

Cban, Asalet Chan, Nesaret Chan, Fakier
Ullab Chan, Momien Chan, Achsem Chan
Seif Chan, alle de welke nu noch by den
Coetewaal van Lahorin hechtenis,en wel¬

ker goederen voor den Keizer geconfis-
queerd zyn.

Lubfullab Chan was, na’t verceren van
dertig lak Ropyen, hersteld.

Jani Chan, Astni Chan, Ray Bhelamel

Hbakiem ul Molk, Ray Rayaan, waren we

ontslagen; maar ook van hunne Ampten
afgezet, en van hunne goederen beroofd
alzoo die voor den Keizer aangeslagen
waren.

Jesin Chan, Mobesser Chan, Abdnl Rabb-
man Chan, en Seer Afger Chan, wa-
ren, ontrent hun persoonen, en goede-
ren, even eens gehandeld.

Rustumdil Chan, en Mochelis Chan had¬

den zich onder het gevegt verstout
in het Mahal van den overleden Keizer te

dringen, aldaar eenige Vrouwen geweld
aan te doen, en de zelve, na die verkrag-
ting, noch van haare Juweclen te beroo¬
ven.

Hier over wierden zy, drie dagen aan
een, van ieder, die maar wilde, met
schoenen (de hoogste schande daar te Lan-
de) geslagen, daar na onthoofd, armen
en beenen afgekapt, en hunne deelen aan

boomen, ten spiegel van anderen opge-
hangen.

De vier noch in't leven zynde Prin-
cen van Resiel Sjah, en Diehaan Sjah.
schoon jong en onnoozel, wierden vol-
gens de Mogolsche wyze, op ’s Keizers
ordre, op het Kasteel van Lahor gevan-
gen gezet.

Sulthan Mabbmud Cariem, (ook wel suthan
Cariem Eddien genaamd) oudste Zoon van Mahhmud
den Prins Mahhmud Azem, had zich Cariem

gmisbruiktwel eenige tyd in Lohor verborgen; dog
gaf zich door een der Gelubden aan den genade
Keizer aan, verzogt zyne genade, en

ver-
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ec6¬. verkreeg die, hoewel maar voor
erkorten tyd : want hy wierd nietlang

na, zooop de klagte van Koekeltaas Chan.
dien hy by zyn bezock, schoon een groot
runsteling des Kcizers, zeervuil geschol-
den had, als ook op meer andere blyken

En werc van zyn vuilen aard, onthalst. Wy ver-
onthalst. toonen dien Prins na ’t leven afgebeeld

Zyn ac¬
by de letters D. D.beelding Den isten April ging de Heer Ge-
zant by Souilficaar Chan, om hem over

de zaaken der E. Maatschappy eens te
sondeeren. Hy beloofde hem een goed

gevolg, nam die zaak als eigen over, be¬
loorde ten eersten hem een audientie by
den Keizer te zullen bezorgen, had de

eere, van uit zyne hand Betels te ont-
fangen, en nam toen zyn afscheid.

Den aden dito begaf zyn Ed: zig met
de zynen, om de sware huishuur te ver-
myden, weer na buiten na de thuin,
daar hy te voren zyn verblyf had.

Een zeker Radja meende dien in te ne-

men ; doch Souilsicaar gaf den Gezant 'er
kennis af, en deed het den anderen belet-

tCn.

Veelen van zyn Majestcits vrienden wier-
Afbeel

den ool kort daar na zeer verhoogd; ge-ding van

des nieu lyk uit deze navolgende lyst der geadvan-
wen Kei- ceerden door Djchaan Daar Sjabblykt.
zers gun Nisaom ul Molk Aseful Daulet, anders
stelingen

Alssed Chan genaamd, was geworden Pro-
cureur Generaal, of algemeen verzorger
der Pleit-zaaken, groot Zegelbewaarder

des Ryks. Met cen inkomen van twaalf
duizend Mansel, (ieder duizend op zes-
tien honderd en vystig Ropyen gerekend)

en twaalf duizend Ruiters, ter maand.

tot ’s Keizers last. Wy beelden dezen
Heer af by de letter V.

Emier ul Ammerauw, Bhadur Nesret

Jeng Sepeh Salaar Jaar Wofadaar, of
Souilsicaar Chan, Cancelier des Ryks, met
tien duizend Mansel, en zoo veel Rui-

ters. Wy beelden dezen Heer af by de
letter W

Chan Djchaan, Bhadur Nesret Jeng Se¬
peb Serdaar Kokeltaas, eerste Baksi Gene¬
raal, of Monsterheer der Ruitery, Da

roga of Opziender van ’s Keizers slaven,
had agt duizend paarden, en ook zooveel
Mansel. Dezen Heer werd afgebeeld by
de letter R.

Chan Douraan Bbadur, tweede Baksi
Generaal, trok zes duizend Mansel, en
had vyf duizend Ruiters. Dezen Heer

beelden wy af by de letter S.
Morteza Chan Bhadur, derde dito Ge-

neraal, had vyf duizend Mansel, en vier
duizend Ruiters. Dezen Heer beelden
wy af by de letter T.

Chaje Hossein Chan, vierde Baksi Ge¬
neraal, trok vier cuizend Mansel, en

had drie duizend Rniters. Dezen Heer
beelden wy af by de letter V.
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ka Daroga, of Overste der Artillery
had vier duizend Mansel, en drie dui-
zend Ruiters. Dezen Heer beelden wy
na ’t leven af by de letter X.

Bberemend Chan, algemeen Eik-mee-
ster der Paarden van ’s Kcizers Ruitery,
en cerste Ceremonic-meester, ofte In-
leider van alle vrcemde Gezanten, had
van ieder mede zoo veel. Dezen Heer
vertoonen wy in prent by de letter Y.

Saaa Ullab Chan M’atekid, ’s Keizers

huisbezorger had vyf duizend Mansel
en vier duisend Ruirers. Dezen Heer
vertoonen wy by de letter Z.

Seffer Chan, Daroga Fiel Channa, of
opziender Generaal aer Olifanten, had
vier duizend Mansel, en drie duizend
Ruiters. Dezen Heer vertoonen wy by
de letters A. A

Hasret Kaelli Chan, Asptabelka Daro-

ga, of eerste Stalmeester der Paarden,
had vier duizend Mansel, en drie duizend
Ruiters.

Achlaas Chan, algemeen Request-mee-
ster, of voordrager der Verzoek-schrif-

ten, enz., had drie duizend Mansel, en
twee duizend Ruiters.

Ragie Scbbasjed Duivan, of tweede van

den Ryks-Cancelier, had Paarden, en
Mansel, als boven.

Dichaandaar Koelli Chan, Daroga der
eer-kleeden, had van beiden ’t zelve.

Serbra Cban, algemeen Schout, trok
dit mede.

Nobet Chan, Daroga der Keteltrom-
men had drie duizend Mansel, en twee
duizend Ruiters.

Abdul Semede Chan, Sedder, of Se-
nen-meester Generaal, had het zelve.

Seriet Chan, Cazi Generaal, of Gee-
lyke Richter, had al mede het zelve.

Hattum Beek Chan, Boekhouder van
den Generaal Eik-meester der Paarden
van de Keizerlyke Ruitery, had vyf en
twintig honderd Mansel, en vyftien hon-
derd Ruiters.

ofJohan Whelo, Serdaar Frengiaan,
Kapitein der Europianen in ’s Keizers
dienst, trok mede zoo veel Mansel,
doch had maar vyf hondert Ruiters.

Molla Mobbammed Aali Sercheyl van
’s Keizers Moeder. Was de laatste der

begunstigden, dien wy by de letters C.
C. zeer fraai na ’t leven verbeelden.

Sen yden April ging de Heer Ge- De Ge¬

zant, Ketelaar, met zyne Adjuncten, ter zant gaat
weer tergehoor, en wierd aanstonds in de Aada-
gehoor¬let, of gehoor-tent der Ammerauwen ge-

pracht, en in den rang der Grooten een
hooger plaats, dan by den vorigen Kei¬
zer, aangewezen

Zyn Edt wenschte toen den Keizer
veel geluk, en kreeg, door ’s Keizers
last, van des zelfs gelubden Betels, een

eer,
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eer , die ook zyn Adjuncten genoten-

Zyn Majesteit belastte ook, hen met

ceren-klecderen te dekken, en hen te be¬
ofschenken; doch de Commissaris,

geenGevolmagtigde der eeren-kleeden
hebwaardige voor den Gezant gereed
ge¬bende, maakte daar over, tot nader

enlegenheit, zyne verontschuldiging,
afdaar op kreeg zyn Ed: een gunstig

scheid.
Den roden dito ging zyn Ed- met zyn

Adjuncten, of bygevoegden, den Kei-
zer weer begroeten, en wierd van zyn

ofMajesteit met een goude Cerpauw,
Eeren-kleed, gelyk zyn Adjuncten, of
bygevoegden, met zilvere ditoos, ver
eerd.

Zyn Edeliet ondertusschen een geschrift
aan zyn Majesteit aanbieden, by 't welke
hy verzogt, dat zyn Majestcit de zelve
zaaken, by zyn Vader, den overleden
Keizer, toegestaan, geliefde te vergun-

’t geen gunstig aangenomen, ennen ,

den Ryks-Cancelier aanbevolen is, om
voor de bestelling van dien te zorgen.

Zyn Ed: had ook laten klagen over de
afperssingen van geld, door den Souba
van Asmeer, Sousirat Chan, of wel zy-
nen Veldheer, Taberalli Chan, van zyn
Ed. op den weg na Agra gedaan, waar
over hy van den Keizer van alle zyne
waardigheden afgezet, en opontboden
wierd, om zich wegens het niet gehoor-
zamen van des overleden Keizers bevel

te komen verantwoorden.
Den 14den dito ging zyn Majesteit na

een Mesdjjd, of Bid-plaats, voor by des
Gezants thuin gelegen, weshalven die
Heer, met zyn Adjuncten, zyn Maje
steit in het te rug keeren waarnam, en
bood hem Nessers met goude Ropyen
aan, ’t geen de Keizer ziende, zoo zond
hy hem Hattum Beek Chan te gemoet.
om de zelve aan te nemen.

Ook hield hy, met zyn Keizerlyken
draagsetel op zyde van den Gezant en zy-
ne Adjuncten, gekomen zynde, na dat
de gewoone plegtelykheden van begroe-
ting van hem afgelegt waren, zoo lang
stil, tot dat de voornoemde Ammerau
dit geschenk aan den Keizer aangeno¬
men, en aan zyn Majesteit overhand-
reikt had.

Souilficaar Chan zou ondertusschen de
papieren, die wy van nooden hadden,
verzorgen, op dat wy in ’t kort mogten
vertrekken, te meer, alzoo de Keizei
ook wel haast met zyn Leger na Agra
stond op te breeken, en om dat de onge-
zonde lugt en ’t quaad water de ziekte
der Europianen zeer deed toenemen.

De eerste Keizerin, Laal Coemwer
was ondertusschen nieuwsgierig gewor-

den, om de Hollanders weer te zien,

weshalven de Keizer den 25sten April

S DERN
voormiddags den Gezant waarschouwenA.
liet, dat die Keiserin na de middag zyne
verblyf-plaats voor by trekken, en dat
zyn Majesteit geerne zien zou, dat zyn
Ed:, met al zyn Europianen,zich in 't voor
by gaan op deselve wyze aan haar Majesteir
vertoonde, en aanbood, gelyk hy aan hem
gedaan had, ’t geen de Gezant aan zyn
Majesteit weten liet stiptelyk te zullen
nakomen.

Wanneer dan haar Majestcit ’s namid- Trelt

voor bydags ten vier uuren met een groot gevolg
zynever¬onverwagt verscheen, verzeld zynde var
blysplaats.Donna Juliana en eenige der voornaam

ste Hof-Dames, doch wat eer, dan de

Heer Ketelaar staat gemaakt had, zoo
had zy de beleefdheit van ter helft van den

thuin stil te houden, zoo lang, tot dat
de Heer Gezant met al de zynen voor
by haar Majesteit ’s koets getrokken wa-
ren, en haar compliment behoorlyk af-
gelegt hadden.

GeschendeHy, en zyne Adjuncten , boden
ken over

Keiserin ook Nessers van goude Ropyer
en weder

cnaan, die zy genegentlyk aannam
voegde daar by, dat zy hem en zyn Ad-

opuncten, Betels versorgen zou, waar
zy hen verlof gaf, om weer na huis te

vertrekken.

Daags daar na zond zy hen ook Betels,
waar voor zy haar Majesteit lieten be-

danken.

Deze buitengemeene gunst hadden zy
niemand dan Donna Juliana te danken,
een Dame , welkers persoon, om de

diensten, die zy ons by verscheide voor-
vallen gedaan heeft , wel een byzondre
beschryving verdiend.

Beschry-Haar Vader, Augustinho Dias da Costa
ving vangenaamd was een Koopman en Bor
Donna

ger van Coetsjien ten tyde, dat de Ne-
uliana

derlanders deze Stad veroverden. Dias da

Hy was toen van daar na Goa, en zooCosta

verder na Bengale vertrolken, alwaar
Donna Juliana geboren is.

Naderhand begaven hare Ouders zich

na Agra, alwaar haar Vader als Mancep-
daar, en Lyf-Arts by den Prins Sjah Aa-
lem Bhadur aangenomen wierd; maar
korten tyd voor dezes Princen gevanke-
nis quam hy te Golconda te sterven, na
welken tyd deze Dame als Gouvernante
van ’s Keizers Vrouwen-huis aangesteld
is

Haare waakzaamheit, en hulp, aan den
voornoemden Prins, in die negen jaaren van
zyne gevankenis , betoond, bragt haar
by den zelven, na zyne verlossingen vol
komene herstelling door last van zyn Va-
der, Eurangzeeb, in groot aanzien, ze-
dert welken tyd zy Channem, of Me¬ Haar in-

vrouw met een maandelyk inko- komen

men van vyfen twintig honderd Ropyen,
genaamd, en van een groot getal dienaars,
en dienaressen, verzien wierd.

Na
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A. 1712.

Haar aan
zien by

den Kei¬

zer, en

Grooten

Haa-

Titel.

De
Keizer

En

zynGe-

malin,

GROOTE
Na dat nu die Prins op den Throonr

van zyn Vader gestegen was, wierd zy
met een inkomen van vier duizend Man-
sel, en met een staat, even als die van
een egte Vrouw van een Ammerauw,
begunstigd, en voerde dierhalven twec
Olifanten, en roode Standaarden met
witte krnissen in het midden, in haren
stoet, als zy uitging.

Zy was het hoofd van al de Christenen.

die zy ook na eigen behagen aannam, of
weder ontsloeg.

Zy was als het orakel van den Keizer,
van de Princen, en van alle de Amme-
rauwen, en ieder een zonder van ie-

mand geschenken te nemen, behulpzaam
en dierhalven van allen zeer bemind. Ja

Sjahmen zegt, dat, als de Keizer,
Aalem Bhadur tegen zyn Broeder, den
Prins Azem Tarra , sloeg, en reeds al

aan het vluchten was, zy alleen, by hem
op zyn Olifant zittende, hem weder aan-

gemoedigd heeft om stand te houden, en
den vyand weder onder de oogen te zien,
met die verzekering, dat zy, en al de
Christenen, voor hem gebeden hadden,

en dat hy dierhalven ook de overwinning
hebben zou.

Dit nu juist ook zoouitgevallen zynde.
gaf de Keizer haarden naam van Fiddewie
Dnegoo Juliana, dat is, na de zin dezer

woorden, de tot bidden opgeofferde Ju-
liana.

Zy heeft, buiten dezen, noch meer

andre eer-naamen van dien Vorst ontfan-

gen ; doch in haar Persiaansch Zege
voerde zy alleen dezen . Fiddewie Bhadur
Sjah Juliana, de aan Bhadur Sjah opge-
offerde Juliana.

Na de dood van desen Keizer wilde zy
het Hof verlaten, en na Goa vertrekken;

doch de nieuwe Keiser, Mosoddien, en de

voornaamste Christenen aan dit Hof, be¬

wogen haar noch wat in haar Ampt te
continueren.

Zy was toen (te weten A. 1712 vyf en
vyftig jaaren oud, en is in bestier en gezag
aan dat Hof een andere Madame de Main-

tenon. Wy verbeelden haar onder F F

’sDen 26sten April ging de Keiser
morgens met zyn voornaamste Gemalin
en Donna Juliana, op de Herte-jagt voor
by het Logement van den Heer Gesant,
en zyn Majesteit schoot zelf een Hert
waar over zyn Ed: met syn gevolg den
Keiser, toen hy wederkeerde, begroette.
Eerst deed hy dat aan de Keiserin , die

met Donna Juliana, en eenige Hofdames
voor uit quam, presenteerde haar Maje-
steit Nessers met goude Ropyen, doch
zy had de goedheit van die den Ge-
sant, en zync Adjuncten , weer aan te
bieden.

Een uur daar na deed hy dat ook aan
den Keiser, die toen eerst quain. Hy

IV. DEEL.
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nam de Nessers aan, en wenkte hem metA. 1712.

door denzyn hand seen byzondere gunst om wat
Jezantnader by hem te komen, en zond aa den

in ’t voor
Heer Gezant ook een herte-beest.

by trek-
De Heer Beerenaard was nu al ver ken be¬

schonken.scheidemaalen by de Ryks-Kancelier
Souilficaar Chan, op zeer goede gronden.
geweest, om te mogen weten, hoe het
met de papieren der E: Maatschappy
stond. Hy kreeg berigt hier op, dat zy
klaar waren, en alles toegestaan was, dog
dat alleen het teckenen der zelve daar nog
ontbrak.

Den 1oden Mey brak de Keizer met

zyn Leger, en dierhalven de Heer Ge-
zant mede op-

Den zysten dito liet zyn Majesteit de De Keizer
Musicanten weder verzoeken, en de Kei-vernoe

de iusi¬zerin, Laal Koomwer (nu ook Intaas Nic-
cten

hal, dat is, cieraad van ’t Vrouwen-Tim
weder.

mer, genaamd) twee groote goude bor
den uit haar apartement met cierlyke ke-
tenen van bloemen, roozen, enz. , ha-
len, en de zelve den Heer Gezant, en

zyne Adjuncten, aanbieden, waar voor
bedankt, en een redelyk geschenk gege-
ven wierd

De Keizer trok met zyn Leger na de
groote Stad, Cirlint, noch in deze maand
van Mey, en den zosten Juni na Delli,
of Djehaanabaad, alwaar hy voornemens
was zich den 1oden Juli op zyn Thrcon

te vertoonen.

Zyn Majesteit gaf den Ambassadeur,
en zyne Adjuncten hier afby een Per-
siaansch brierje van zyn eigen hand,
den oden dito geschreven , kennis, en
zeide daar in, dat zy hem aldaar konden

komen begroeten; doghy, en zyne Ad-
juncten alleen, zouden met hunne Pa-
lankyns tot in het Kasteel mogen ko¬
men

Hier op gingen zy met den eersten ge-
zworen Klerk der Ambassade , Ernft

Coenraad Graaf, den Assistent Cornelis
Ingeman, te paard, en met de Granadiers
te voet, door den Sergeant, Arnold Wil-

lemisz. opgevoerd, ’s morgens ten negen
uiren derwaard, en verscheenen voorden
Keizer, die pas op den Throon geko-
men was.

Na ’t af leggen der gewoone groete
presenteerde de Heer Gezant, volgen-
’s Lands gewoonte, Nessers met goude
Mooren, of Ropyen, die hy door den
Ammerauw , Hattum Beck Chan aanne-
men liet, en daar op den Gezant met

zyn gezelschap door een zilver hek tot
digt voor den Throon leiden, daar den
Ambassadeur op zyne ordre plaats ter slin-
kerhand, en zyne Adjuncten wat agter-
waards daar af, en voor zyn verder ge-
volg noch wat verder van daar, hunne
plaats aangewezen wierd, alwaar zy voor
den Keizer drie Salammen, of eerbiedi-

ge
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An. ge groetenissen op zyn Moorsch, maak-
ten, zoo als hy op dien onwaardeerlyken
Throon zat, die waardig is wat nader
beschreven te werden.

Sjah Djihaan, over-Grootvader van

dezen Keizer, heeft dien gemaakt, en in
het Kasteel van Delli geplaatst; doch
zelfs (zoo men wil) noit bezeten; maar

Eurangzeeb beklom dien eerst op de dag
van zyn krooning

Hy is van massief goud, na de bouw-Beschry
ving var kunde gewerkt, en heeft voor, als ook
den heer agter, drie boogen, en op ieder zyde er
lyken

twee, als portaalen, boven rond, met
Throon

een spits dak, dat mede van zuiver goud.te Delli.

en op ieder hoek met een goude Paauw,
diens staart zeer heerlyk is uitgebreid,
en in zyn kouleuren al zeer, wel
nagebootst, vercierd is, zoo dat aan
dezelve niet anders dan het leven ont
breekt.

Tusschen deze Paauwen staat een goud
bloempotje met verscheide goude bloe-

men, tusschen welke in het midden een
groen blad is, gemaakt van een Smaragd,
zoo groot als een hoender ey.

Deze Throon is over al, en rondom

met Diamanten, Smaragden, Robynen,
Turkoisen, en allerlei dierbare gesteen-

ten, alle van een buitengemeene grootte,
bezet.

Boven dit dakje is noch een breed ver-
hemelte van rood fluweel, zeer Ryk,
en konstig met kostelyke peerlen ver
cierd, ’t geen op vier goude stangen rust.
die ontrent vier vadem hoog, en veer-

tien a zestien duimen dik, en die al mede

met zeer kostelyke gesteenten bezet ; en

heerlyk geëmailjeerd zyn
Rondom den Throon, en ontrent drie

passen daar af, is een Massief goud hek,
met tralien, of zuiltjens, van een el hoog,
en, na gissing, twaalf duim dik, zynde
een zeer konstig stuk werks.

Na het passeeren van dit hek, klimt

men vier trappen op tot den Throon,
voor welken aan ieder hoek twec goude
Geridons staan. Deze bestaan uit vyf

bladen, of byzondere verhoogingen, die
piramides gewyze al kleener en kleener
toeliepen, en met verscheide soorten van
bloemen opgevuld waren.

Ontrent zes passen agter dezen Throon
zag men een goude Machine, wat klee-
ner dan de eerste, zynde als een tweede

Throon, en, op een gelyke afstand
wat verder na agteren, een derde zeer

diens grond vanprachtige plaats ,
fyn albast, maar van boven niet dan van
zuiver goud was.

Dit geleck niet qualyk na een Sacristie
der Roomsch Catholyken, en was van
voren met een zik, of jalouzy-mat, van

zeer fyn goud-draad behangen, achter
welke men eenige beweging van zekere

DERNS

personagie gewaar wierd, die men ver-A. 1712.
zekerde de eerste Keizerin te zyn, die
van daar, aangezien de Throon op den
ingang van ’t Kasteel net zynuitzigt had,
alles zien kon.

ThroonHet vertrek, waar in deze
Het hacstond, was ook zeer prachtig.

in zyn front de breedte van negen boo
gen, of gewelfzels, van welke de mid-
delste op deze dus agtereenstaande Throo-
nen, als mede op den ingang van het
Kasteel, uitzigt hadde

Boven aan deze Zaal zag men veel
goude kogels, ter dikte van een mans
hoofd, die aan goude ketenen hingen.

Deze Throon, een wonder der we-
reld, zoo in opzicht van zyn konst, als
in opzicht van zyne kostelykheit en groo¬
te waarde, heeft negen karoers (doende
ieder honderd lak) negen lak (ieder hon-
derd duizend Ropyen, of honderd vyf-
tig duizend gulden) en negen duizend ne-

gen honderd negen Ropyen (ieder een
daalder) en negen zestiende declen van
een Ropy gekost, een somma, die, in
Hollands geld , honderd zes en dertig
Millioenen, drie Tonnen gouds, vier en
zestig duizend, agt honderd en vier en
zestig gulden, bedraagd.

Een weinig tyds na hun laatste groet, Eere den
liet de Keizer den Gezant en zyne Ad-Gerant

die van denjuncten met Betels beschenken ,
Keizen

weer met drie Salammen beantwoord peweren.
wierden.

Een half uur daar na schonk zyn Ma-
jesteit aan Souilficaar Chan, staande aan
zyn linker zyde, een kostelyke tour peer-
len , en rees toen van zynen Throonop;
waar na ook de Gezant vertrok.

Terwyl zyn Majesteit den 1yden Julii Zeldaaam
geval van1712 het feest van Bacchus met een zy
een bloed¬doorner Gemalinnen vierde , was ’er

verwant
hem in zyn Vrouwen-Hof zekeren Am

der Kei-
merauw, Naamdar-Chan genaamd, een zerin.

groot zanger, en een na bloedverwani

der eerste Keizerin, ontboden, dewelke
zich op die nagt zoo onbescheiden tegen
den Keizer (alzoo hy zeer dronken was
aanstelde, dat hy hem met de vuist, on-

der een hevig dispuit, op de borst stiet
zyn houwer eischte, en zoo veel zotte
en baldadige figuuren maakte, dat de
Keizer, zonder een voetval van die Kei-
zerin, hem zou hebben laten in stukken

kappen, te meer aangezien hy, zonder
eenig pardon, doodschuldig is, die met
eenig bloot geweer voor zyn Majesteit
verschynen durft.

Het eenige, ’t geen hem daar over ge
En zynschiedde, was, dat hy van al zyn Ampter
traf, door

beroofd, zyn goederen geplunderd wier
voorbede

der Reize-den, en dat men hem tot een eeuwige
rin, ge-gevankenis verwees.
matigd.Behalven dat Laalkoomwer, eerste Kei

zerin van zyn namaagschap was, is het
ook
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1712. ook aanmerkenswaardig, dat zy van een
danseres, door uitnemende liefde des Kei-
zers, tot dezen staat van eere verheven,

gelyk hy ook, een Ragiepoeti, of Hei-
den van geloof, dog naderhand Moorsch
geworden, door de magt, die zyn Nigt
zedert kreeg, van een slegt persoon met

de character van een Ammerauw vereerd
was.

Den 18den dito ontssoeg de Keizer desReizers

gunst doo Kinderen van den Prins AzemTarra, en
de Kinde nam zyn Majesteit de Zoon van dezen
ren van Prins als zyn Kind, en de Keizerin die
Azem

van Beerdaarbax als haren Zoon aan, aanTarra

de zelve haare volkomen vryheit geven-
de, niet alleen om buiten banden, even

als andere Grooten, te leven, maar ook

om haare kussens, en soltenis, voor den

Throon te spreiden.
Men vond in dat van den oudsten ZoonMisbruilt

van Azem Tarra cen mes, en, na de re
den van dien gevraagd zynde, gaf tot

ant woord, dat het geen gewoonte was,
dat Princen ongewapend gingen; waar
op zy weer aanstonds gevangen gezet
wierden.

Den 1oden dito kreeg de Prins Assod-
dien, Zoon van den Keizer, commissie
om negen Caroor Ropyen tot het for-

meren van een groot Leger, ’t geen te-
gen den Prins larochsjeer in Bengale age-
ren zou, te ligten.

Den 21sten bezogt de Keizer den
Procureur Generaal , of den algemeenen
Pleit-verzorger des Ryks, en Onder
Koning der Landvoogdy van Guzeratte,
die aan hem drie lak Ropyen schonk.

Den 22sten dito hoorde de Gezant,
Moeije dat het Opperhoofd van Pattena , de

lykheder
Koopman, Jacob van Hoorn, overleden

der onzen

was, en dat de Prins Farochsjeer alle zynein Ben

gale. goederen, en ook die der E. Maatschap-

py, geconfisqueerd had.
De Mooren alhier zyn gewoon opt

geluid, en de slag, van Tamboeryns,
of zekere Inlandsche trommelkens, te
zingen.

Nu was op den 2’sten ditoeen van des
Keizerin’s geringe vrienden tot Souba van
Agra geadvanceerd, de welke, by Souil-
ficaar Chan gekomen zynde, deze ont
moeting van hem kreeg, dat hy, om
drie honderd van deze Tamboeryns zeer
verlegen zynde, die by niemand beter,
nog eer, dan by hem , wist te bekomen,
en daar toe zyn hulp verzogt.

Bittere De ander, die steck niet eens voelen-
schimp de, nam dit aan, en zou ze hem besteld
van den

hebben, ten ware een van zyne gelub-
Cancelier

den, die ’t aanstonds vattede, hem geaan een

van de waarschouwd en klaar getoond had,
vrienden wat de Cancelier met deze schimpreden
der Keiz zeggen wilde.
rin. De Souba, die van spyt hier over meen-

de te bersten, gaf 'er den Keizer kennis
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af, die Souilficaar na de reden van dit zyn 4.
spotten vraagde. Hy gaf 'er tot ant-
woord op : dat, by aldien zyn Majesteit

in dezen tyd Sangers tot Soubas verheffen
wilde, dan alle zyne Ammerauven wel
Sangers mogten werden.

Den 28sten Juli liet de Heer Gezant
den Naib Souba of den nieuwen Onder-
Stedehouder van Assed Chan, den Am-
merauw, Sirbolint Chan, door zync Ad-

juncten, wegens zyn Onder-Soubaschat
geluk wenschen.

Den isten Augusti kregen wy bericht
van het beter onthaal der onzen in Patie
na, dan pas na van Hoorn's dood, door
een daad van represaille, welke de Heer
Directeur in Bengale, Antoni Huisman,
op de invorderaars van den Prins Faroch-
sjeer gepleegd had.

Den 3den Augusti wierden in Agra
door den Prins Assoddien brieven onder
schept, uit welke bleek, dat de zeven

hoofden der Roerschutters van zyn Ma-

esteits Artillery de zelve aan de hoofden

der Infantery van den Prins Farochsjeer
geschreven, en daar in beloofd hadden
met diverse andere hoofden, en twintig
duizend Man, tot hem over te komen.
Deze wierden daar op aanstonds gevat,
en gevangen gezet, om de verdere roer-
vinken, en de ganschen aanhang van dit
verraad, nader te ontdekken, Hy be-
vond zyn gansch Leger daar aan schuldig,
en dat om geen andre reden, dan om dat
hy hen niet betaalde, met 't welke al-
leen deze ziekte te genezen was.

Den 6den dito liet de Gezant den
voornoemden Naib Souba, op zyn ver-
trek na Gufcratte staande, geluk op zyn
reize wenschen, en hem Nessers presen-
teeren, die aangenomen wierden.

Zyne Adjuncten verzogten zyne gunst
ontrent de zaaken der E. Maatschappy tot
Hhamedabaad, ’t geen hy hen toezeide,
en noch nader, by ’t geven van Betels,
met vecl nadruk verzekerde.

Den Ssten dito wierd 'er achter het

Kasteel ontrent de Rievier een Olifanten-
gevegt aangeregt

Den oden dito vereerde zyn Majesteit
aan Azem Chan, Gouverneur of Souba,
van Agra, Broeder van Gokeltaas Chan,
op zyn afscheid een eeren-kleed, en een
goud Draken-hoofd, in het Moors,
Mayhi Maratap genaamd. Dit is een
tecken van zeer groote gunst, het geen
ook onder de Ornamenten van Staat van

dezen Ammarauw gedragen werd, en
hem onder de rang der voornaamsten
steld.

Den 1oden dito kregen wy tyding,
dat, na van Hoorn; dood, de Faroch-
jjeer al de goederen had laten verzekeren,
en in weerwil van onze bedienden daar

een half lak Ropyen laten uithalen; be¬
lo-Pp 2
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lovende die, als hy Keizer was, te zul-
len restitueren; doch deze schade wierd
door de onzen op vyf lak geschat. Na
dezen tyd gaf hy aan ons volk weder vry-
heit, om uit en in te gaan, en liet voor
de logie maar vyf ases spions, om hen te
observeeren.

Den 1iden dito wierd de Gezant met
zyn Adjuncten ten Hove ontboden, om
de eeren-kleeden van zyn Majesteit, we-
gens dat zy hem de eerstemaal in dit Ka¬
teel op den Throon gezien hadden, te
ontsangen. Zy gingen ’er na toe, zaten
eenigen tyd op een Alcatief, of Tapyt,
als wanneer de Vorst op zyn marmerer

Throon verscheen, daar zy hun groete
voor deden.

Naderhand gingen zy op de ordinaire
plaats zitten, en zagen toen verscheide
verhevenen met eeren-kleeden beschen

ken.

Zyn Ed., en zyne Adjuncten, kreger
toen ook de hunne, hy een goud, en zy
zilvere ditoos, die hem wierden omge-
hangen, voor welke zy bedankten, waar
op de Keizer vertrok, en kort ’er aan zy
mede.

De Ambassadeur kreeg nu ook ken-
nis, dat de papieren geteekend waren

en dat 'er nu haast hopc zou zyn, om te
vertrekken. Hy verzogt dit zeer ernstig
en den 15den dito wierd hem dit nader
toegezegt, het geen de Cancelier hen
den 16den vry omstandiger, als een zaak
by den Keizer al toegestaan, verzekeren
liet.

Sen 1yden wierden 'er uit de Mahal

van den Prins Assoddien drie lak Ropyen.
aan Juweelen, enz., gestolen. Hy eisch-
te die weer van den Coutewaal der Stad
Agra, die zeide als Coutewaal der Stad
Agra voor die dieveryen, maar niet voor
die van het Leger, in te staan, of re
sponsabel te zyn.

Al, wat hy daar tegen zeide, en mogt
niet helpen, en hy wierd ook eenigen tyd

gevangen gezet.
Den zosten dito quam men den Heer

Gezant de Originele Firmaans toonen.
uitgenomen die voor Hhamedabaad, die
ook haast zouden gecopieerd en verze-
geld werden.

Sirbolint was als Naib Souba van Hha-
medabaad, en in de plaats van Gosphab-
bul Hbamed Chan, Gouverneur van Su-
ratte, den Hhamedabaadsen afgezetter
Souba, Mabbmud Beek Chan, aange
steld.

Men kreeg al weder groote beloften

wegens het teekenen, en versegelen der
overige papieren ; doch ’t waren a
maar woorden, en hoe veel geschenken
de onder Ministers dagelyks van ons kre

gen, het was en bleef al uitstel op uit-
stel.

N SDER
Vyf Firmaans waren echter in volle4 17i2

welke zyn Ed.forme vervaardigd,
wel haast (zoo men ons nu vast toezeide)
ontfangen zoude

GeschenDen 3isten Augusti had de Keizer be
ken doorvolen voor den Heer Gouverneur Gene
den Keizer

raal, den Heer Abraham van Riebeek te
gedaan.

vervaardigen deze navolgende dingen
Een Firmaan, of Brief van zyn Ma-

jesteit aan zyn Edelheid, die, gelyk ook
alle de andre, in goude sakjes gebonden
was

Een Chendier, een eeren-kleed. een
Aan den

vyf-stuk sluweel, een borsestuk zynde Heer,
Gouver-geentig Thola’s etter van roozen, he
neur Ge-hoof¬de Mogols alleen aan gekroonde
neraal van

den zenden. Riebeck

Voor den Heer Gezant had hy belasi
klaar te maken, een paard meteen goud

tuig, een Eeren-kleed , en een Chen-

dier, een Calgie, of pluim, met dia-
manten bezet.

Voor de Adjuncten was besteld, een Als ook

aan denkleed, en Chendier voor ieder.
Gezant,Noch wierden drie Eeren-kleeden voo
en zyn

onze gemagtigden geordonneerd , dit Adjunc-
den Gezant hen uit naam der E: Maat ten.

schappy vereerde
Den 5den September had de Fran- Slinkse

trek aansche Wondheeler, Martin, te voren in
de onzendierst van Diehaan Sjah, de onzen veel
gespeeldmoeite by den overleden Keizer gebaard

waar uit wy door voorzichtigheit van den
Adjuda der Hovelingen van Donna Ju-
liana gered wierden. Zyn toeleg was
om de E: Maatschappy over ’t huis, Et.
tebaarchan, weder eenen quaden trek te
speelen; doch het quam tydig uit, en de
voornoemde Dame ,, die zyne valsheit

klaar aanwees, heeft hem dit belet, too-

nende dat wy valsch beschuldigd waren.
Den yden dito quam zyn Majesteit van

een bedevaart van een graf en den Ssten

wierd een openbare beden-dag in de ge-
heele Provintie aangesteld, om te bidder
om regen. Zyn Majesteit ging daar in
’s morgens heel vroeg al de gemeente
voor en tegen den middag viel 'er ook
een mooije regen.

Den irden dito zyn aan den Heer Ge-
zant de voornoemde vyftig Thola's dub-
ble Etters van roozen (de Thola op vyf-
entwintig Ropyen getaxeerd) in twee
doozen, met ’s Keizers zegel verzegeld,
overgeleverd, met toezegging, van in ’t
kort te zullen vertrekken, en het verde

re te zullen erlangen
Zyn Ed. liet aan den Keizer ook ver

zoeken restitutie van de aanzienelyke som-

men gelds, door Sjapour hem afgekne
veld, waar toe zyn Majestcit last gaf.

Den 16den, en 1yden dito vischte zyn
Majesteit met het Hof in de Rievier
waar in visschen gevangen wierden, met

OmMedalien van over de honderd jaren
den

Verzoek

van den

Gezant

door de

Keizel
toege¬

staan.
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den hals, die ’er door de vorige Konin-
gen ingezet waren, de welke, na 't le-
zen van het Perfiaansch schrift, er weer
ingezet wierden.

Den 19den wierd door de gevolmag-
tigden een borststuk van diamanten, en

andre fyne steentjes, in goud gezet, met
een goude keten daaraan, en een Chen-
djer, met goud en kleene robynen be

zet, door den Keizer aan zyn Edelheit
den Heer Gouverneur Generaal, van Rie-

beck, geschonken
Den 21sten dito geraakte Monsr. Mar-

tyn, de Wondheeler, in ongenade by
den Heer Cancelier, en zyne mancep.
of soldy, wierd op de helft verminderd

De Heer Gezant kreeg heden tyding
dat hy morgen by den Keizer zyn afscheid
krygen zou

Hy begaf zich dierhalven den 22sten
September, met zyne Adjuncten na het

Hof, zag ten eersten zyn Majesteit op
zynen Throon verschynen, groette hem
volgens’s Lands wyze, kreeg daar op,door
den Daroga, de eeren-kleeden voor zich
zelven, en voor zyne Adjuncten, die hen

even zoo, als te voren, omgehangen,
en over hunne andre kleederen heen ge-
trokken wierden; waar voor zy hem zeer

eerbiedig bedankten.
Ondertusschen zag de Keizer de Oli-

fanten, en de Paarden, die, als hy zich
aan het volk vertoond, ordinair verschy

nen.
De Ambassadeur bleof toen alleen

opstaan, en zyn Adjuncten wecken,
zynen last, wat agterwaards ; en toen
wierd de toom van ’t Paard, dat aan zyr

Ed: vereerd stond te werden , aan zyn
arm gebonden, terwyl hy ’t einde in zyn
linker hand hield, voor welke gift hy
vier Salammen maakte, waarop zyn Ma-

jesteit vertrok.

Op dien zelven tyd gaf de Daroga
aan zyn Ed., en zyne Adjuncten, ook

de voornoemde Chendjers, waar voor zy
den Keizer weder bedankten.

Het Paard was redelyk van gestalte en
grootte, bont, of wit, en zwart van kou-

leur, en het wierd op twaalf honderd
Ryksdaalders van de Hovelingen geschat.

Ik heb dit Paard op Batavia op’t plein,
tusschen het Kasteel, en de Stal, eeni
ge reizen zien omlerden; doch kon er
niet veel fraaijigheit aan zien, en ik het

'er wel beter van honderd Ryksdaalders

zien bereiden
Den 23sten dito namen wy afscheid van

den Heer Cancelier, Souilficaar Chan,
aan zyn doorluchtigheids huis; doch de
togt was te vergeefs, en het gelukte niei
voor den z5sten dito, op welken tyd zyn
Ed., en zyn Adjuncten, met eeren-klee-
deren omhangen wierden, een gunst, voor
welke zy vier Salammen maakten.
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De Heer Gezant kreeg ook een Cal-4. 1712.

gie met syne steentjes bezet, voor de
welke hy weder vier Salammen maakte,

bedankende zyn Doorluchtigheit verder
met een kleen Persiaansch schriftje voor
alle bewezene gunsten.

De Ambassadeur betuigde hem dit ver-
der in de Hindoestansche, en de Heer
Beerenaard in de Persiaansche taal, waar
op hy hen zyn verdere gunst beloofde,
en zy vertrokken.

Den zysten kregen wy tyding, dat de
Souba, of Gouverneur van Dekka, Chax
Djehaan Bbadur, en de Duwan van Ra-
giemahol, Morsidkoelichan, in aan

togt waren na Pattena, om met den Prins
Assoddiens Leger, tegen dat van den Prins
Farochsjeer, te conjungeren.

Den 28sten dito kregen wy ons af-
scheid by den ouden Nabab, Assed Chan,
die den Gezant en zyne Adjuncten ook
met eeren-kleederen beschonk.

Zy zagen hem zitten in een curieusc
draagzetel met goud beslagen, en van vier
Vrouwen in zyn Thuinken gedragen.
Hy zeide hen zyn gunst by alle voor-
vallen toe, waar op zy afscheid van hem
namen.

’s Middags kreeg de Heer Gezant de
vier roozen, met peerlen, en haare met

syne steentjes bezettede knoppen, behoo¬
rende tot de Chendjers, door zyn Maje-
steit aan den Heer Gouverneur Generaal

Abraham van Riebeck, mitsgaders aan de
Heer Gezant, en zyne Adjuncten, ge
schonken.

Den z9sten dito kreeg de Heer Kete

laar een nieuwe Hasbul Hhokkum, of
Perwanna tot restitutie van het huis,
Ettebaar Chan, in Suratte aan de E. Maat

schappy op den nieuwen Gouverneur al-
daar, Manbmud Beek Chan.

Ook kreeg zyn Ede nu de nieuwe Hha-

medabaadse gezegelde Firmaan in han-
den.

Den isten October ging hy, om af-
scheid van den Baksi Generaal, Chan
Djehaan Bhadur Gokeltaas Jefferjeng te ne-
men ; doch deed een vergeefschen togt;
weshalven zyn Ed., ’s middags weer
ontboden zynde, toezegging van zyn
gunst kreeg.

Men gaf hem, en zyne Adjuncten ook
ieder een eeren-kleed, waar op zy, na
bewezen dankbaarheit vertrokken

Den aden dito liet Donna Juliana zyn
Ed: weten, dat hy, en al de zynenbin
nen weinig dagen de Keizerinnen, vol
gens haare last, in’t Kasteel zouden moe-
ten komen begroeten, om afscheit van
haare Majesteiten te nemen

Den 3den dito nam zyn Ed: afscheid
van den Vorst Saad Ullab Chan Matekid
Hofmeester, en Ontfanger Generaal
van ’s Keizers Domeinen, en Generaal

derPp 3
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der Artillery, Rega Coeli Chan, of Sou-
siaat Chan.

DSen eden dito ontsing hy de tagtig ee-
ren-kleeden voor den Heer Gouverneur
Generaal, of Opper-Landvoogd van
Nederlands Oost-Indien.

Den 6den dito nam hy afscheid van
den Divan des Canceliers, den Ragia
Jebbase Jent, en toen van Hattum Beek
Chan.

Den yden dito ging de Heer Gezant,
met alle zyne bedienden, na ’t Kasteel,

m van de Keizerin afscheid te nemen.
Hy kreeg een goud, en de Adjuncten

ieder een zilver, en de verdre suite van

zyn Ed: ieder een bodidaars, eeren-kleed,
’t geen hen wierd omgehangen. Zy Sa-
amden viermaal voor haar Majesteit, die

voor een venster stond, en kregen toen
hun afscheid

Den oden dito namen zy afscheid by
Donna Juliana, en vertrokken toen ver-
der na Barapoele.

Den 13den dito kregen zy de laatste

papieren, waar voor zy den brenger met
eeren-kleeden beschonken.

Den 14den dito quamen zy, na een
marsch van zeven kossen (of halve mylen)
in ’t vlek, Feried Abaad.

Den 15den dito quamen zy ’s na-
middags te Palwel, een vlck, tien
kossen (of; mylen) van FeriedA¬

baad.

Den 16den dito quamen zy, vier kos-
sen van Palwel, in 't Dorp, Bameniker,
trokken toen een en een half kos verder
door het Dorp, Mitrool, en twee kos
van daar bereikten zy het Dorp, Katta
Kera.

Zy passeerden toen ’t groot Dorp, Ban-
jari, zynde twaalf kos verder, en ruste-
den in een Sarai in Harel, daar veel roo¬

vers op de wegen waren, van waar zy
den 1yden dito vertrekkende ,pas¬
seerden zy verscheide Dorpen, en qua-
men, na negen kos reizens, in de Sarai
van het Dorp Tsjalla.

Den 18den dito passeerden zy, na een
kos reizens, de Stad Matura, en, na nog
dertien kos reizens, quamen zy in de Sa-
rai Gosia Attebaar Chan, alwaar zy me-
de Roovers vonden.

Den 19den dito reisden zy over de Stad
Orangabaad, of Roepneiger genaamd,
en quamen ten een uur in een fraaije Sa-
rai, Gougaat genaamd.

Den zosten trokken zy in twee kos
voor by het Dorp, Secondra, en ver-
scheide Sarais, quamen by of ontrent
Agra, Huisingvelds Comptoir; ontsingen
de visiten van veel grooten der Stad van
den zesden tot den agtsten van dien;
en vervolgden dus verder deze hunne reize

zoo tot hunne wederkomst aan het Hoofd-
Comptoir in de Stad Suratte.

N S DER
Dit alles is uit het dag-register der Am-
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bassade in het Leger van den grooten Mo¬

gol, Djchaan Daar Sjah, of anders den
Keizer Mosoddien, by de Stad Lahor, in
de Provintie van Panschaab-, op de hoog-
te van 35 graden Noorder breedte, den
2osten April 1712, getrokken , door
Ernst Coenraad Graaf, eerste gezworen
Klerk der Ambassade, en word als een ver-

haal, niet qualyk by deze beschryving der
Mogols voegende, alhier voorgesteld.

Zedert het opregten van den handel
der E. Maatschappy in het Ryk van den
grooten Mogol heeft de zelve aldaar van
tyd tot tyd vervolgens hunne Directeurs
van den handel, en verdre bedienden

zoo in Suratte , daar onze Logie of
Hoofd-plaats is, als in Hhamedabaad
Biotsja , Brodera, en cok in de Hof-
stad Agra, gehad.

Wy hebben bevorens gezien, hoe die Directeur-
handel onder Sjah Selim, A. 1616, cerstderE.

Maat-
door de Heer Pieter van den Broek op-

schappy
gerigt, en hoe hy onder Sjah Dyehaan, in Suratte
drie jaaren ’er gelegen hebbende, als Di- onderie-
recteur A. 1629 door de Heer Johan van der Kei-

zerHazel vervangen , die den 26 Juni
A. 1630 in Holland voor haar Hoog Mo-
gende verschenen is en A. 1631, en
1632 weer als Directeur in Suratte onder

Sjab Djihaan, in verscheide papieren , die
geloof verdienen, voorkomt.

Hoe veel langer die Heer daargele-

gen, en wie hy tot zynen vervanger gehad
heeft, heb ik niet zeker konnen te we-

ten komen ; hoewel hy door de Heer

van der Graaf schynd vervangen, in wiens
plaats de Heer Barent Pieterszoon, er A.
1635 gekomen is. Welke Heeren nu

naderhand met deze Caracter daar gele-
gen hebben, kan men achter in de lyst
zien.

Onder dezen zelven Keizer bevinde ik,
dat na Barent Pieterszoon, de Heer Pau-

lus Krook, van A. 1640 tot A. 1644 al-
daar als Directeur, of bestierder van den

handel gelegen heeft; en toen vervangen
is door de Heer Arent Barentszoon Muy-
kens, die dit Ampt van dien tyd af tot A.
1648 'er met veel lof bekleed heeft.

Hy wierd vervangen door den Opper¬
Koopman, Johan van Teylingen die ee-

'tnige jaaren aan een als President daar
oppergezag had ; na welken sommige
meenen dat de Heer Joan Cunaeus in de

aaren van 1651 en 1652 zoude ge-
volgd zyn, dog alzoo die Heer toen na
Persien als Gezant ging, kon dat niet
waar zyn, waarom wy hem ook in de lyst
niet mede opbrengen.

De naaste hier aan, my bekend, was
de Heer Izaak Koedyk, die hier A. 1657
en 1658 lag, en die A. 1658 door de
Heer Leonard Winnincx vervangen, en die
dit tot A. 1662 gebleven is

On-
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Onder Eurangzeeb (gelyk wy bevorens

uit een Firmaan of gunst-brief, zagen)
komt my als zyn vervanger A. 1662 de
Hcer Dirk van Adrichem als Gezant, er

Directeur, voor, die er A. 1665 ool

gestorven is.
In’t jaar 1667 komt my de Heer

Andries Boogaart voor , die ’er tot A
1672 als Directeur lag.

Zyn vervanger was de Heer, Willem
Volger, die ’er A. 1672 als Commissaris,
en Directeur, quam, en daar tot A. 1676
lagZyn Ed. vervanger was de Heer, Sy-
brand Abbema, Zoon van den Predikant,

Fredericus Abbema, en Zwager van den
Heer Bogaart, en van zyn Edelheit, den
Heer Gouverneur Generaal, Johan Maat-

zuiker. Hy lag ’er tot A. 1679
Hy wierd A. 1680 door de Heer Ja-

cob de Bucquoy vervangen, by wiens tyd
de Heer Reinier Casembrood, Commissa-

ris of gevolmagtigde, zoo wel over Su-
ratte, als over Persien, gemaakt was:
die daar tot A. 1685 bleef; en my toe
schynd door den Heer, Gelmer Vosburg

die ’t van onder-Wondhecler zedert

1659 zoo verre, en nog alverder, bragt
gevolgd, en 1692 voor een tyd door de

Heer Louis de Keizer, veivangen te zyn;
na den welken de Heeren, Pieter van

Helsdingen, en Adriaan van Ommen, dic
directie zamen, al mede by provisie waar-
namen, aangezien die groote Commissa-

ris Generaal , de Heer Henrik Adriaan

van Reede , A. 1691 den 15den De

cember, op ’t Schip Dregterland, zoo
als hy van Ceylon na Suratte gaan zou,
stierf, en gebalsemd na Suratte overge-
voerd zynde, dus daar begraven wierd

Dog A. 1696 quam hier als Directeur.
de Heer Pieter Ketting, gewezen Advo-
caat Fiscaal, die (gelyk wy bevorens aan-

gehaaid hebben) groote moeijelykheden
met de Mooren kreeg. Hy stierf daar
A. 1690 den 16  17den December
en heeft tot zyn opvolger den schrande-

ren, en minzamen Heer, Henrik Swaar¬

dekroon, een Man van buitengemeene
hoedanigheden, gehad, dewelke A. 170.

door de Heer Pieter de Vos gevolgd is,
die, wegens de aanhoudende moeijelyk
heden, A. 1705 met alle de bedienden
van daar vertrok, en het Comptoir op-
brak. Men zond ’er dat zelve jaar de
Heer Willem Six wel weder; doch die

quam A. 1706 onverrigter zaake t'huis
A. 1706 zond de E: Maatschappyden

Heer Johan Grootenhuis als Directeur we-
der derwaards, die van Eurangzeeb beter
ontfangen, en, geduurende zyn leven,
beter dan zyn predecesseurs behandelc

wierd, en, na des zelfs dood, onder Sjah
Aalem Bhadur nog immers zoo wel.

Hy lag daar tot A. 1708, en is toer
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vervangen door de Heer Cornelis Bezuijen, . 1712.
die A. 1710, den 18den October daar
stierf, en toen als Gezant en Directeur,
door den Heer Johan Josua Ketelaar, on-
der den zelven Keizer nog vervangen is

Hoe zyn Ed. van dien Vorst, en de
volgenden Keizer, Mosoddien, gehandeld.
en hoe gelukkig hy in het bekleeden van

deze Ambassade geweest is, hebben wy
bevorens gezien ; pas na ’t overleveren
van het geschenk der E. Maatschappy
door zyn Ed: ter waarde van dertien
tonnen gouds (behalven de onkosten
togt van den Heer Ambassadeur, die nog
wel dertig duizend gulden; zoomen my
berigt heeft, beliepen, daar zyn weder-
geschenk van een diamant, doorsommi-
gen op agtien honderd, en door andrea
maar op duizend Ropyen geschat, mits¬
gaders van een paard met zyn goud tuig
voor zyn Edelheid, en eenige andre klenig-
heden ten uiterste maar de waarde van vyf
duizend vyf honderd Ryksdaalders kon-

nende halen.) quam ’er cen donkre wolk

op want A. 1713 wierd deze Keizer
door Farochsjeer, die zynen half zinneloo-

zen Zoon in een Veldslag ontrent Ben
gale verslagen had, op een tyd dat h
des zelfs dood wreeken quam, zeer on-
gelukkig na Delli op de vlugt gedreven
alwaar hy door den Vader van zyn Ryks-
Kancelier verraden eerst op ’t Kasteel
gevangen gezet, en kort ’er na onthalst
wierd, waar na zyn hoofd in’t open veld
op de snuit van een Olifant, gelyk dat
van zyn Veldheer (die hy tegen zyn ge-
geven woord, zoo als hy in de vergader-
zaal quam de kop liet in-, en daar na af-
slaan) ontrent de staart van zyn Olifant
geplaatst wierd; voerende die beide hoof¬

den verder in triumph om. Ook liet hy
des onthoofden Veldheers Vrouw, ver-
keerd met de staart in de hand op een
Ezel zittende, door de Stad omvoeren.

Deze Farochsjeer was de Zoon van
Mabbmud Azem, die de tweedc- Zoon van

Sjah Aalem Bhadoer Sjab en aldus de
Zoons Zoon van Eurangzeeb was.

Hy was met een zwaar Leger te Veld
gekomen, om de dood van zyn Vader
die door Mosoddien verslagen was, te
wrecken.

Hier door is dat heerlyk geschenk der

E. Maatschappy (’t geen ons anders by 't
leven van den vorigen Keizer wel weder in
gekomen zou hebben) nu gansch te ver-
geefs, en by dezen nieuwen Keizer Fa-
rochsjeer, (zynde de vyftiende groote Mo¬
gol, na Tamerlaan, of anders in opzigt
van de gene die voor Tamerlaan gingen,
de agt en dertigste) niets ter wereld, dan
door een nieuw en zwaar geschenk te
doen geweest.

De beeltenissen dezer twee Keizers (die
toen al grys scheenen te zyn) wierden,

ter

Faroch-
sjecr A.

1712

XVde

Crcoctie

Mogol of

38ste
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ter groote van een schelling ontrent dezen

zelven tyd op Batavia gebragt.
De Heer Ketelaar, onze Directeur

gewezen Opper-Koopman, en Hoofd-
Administrateur van den handel in Suratte,
bleef hier tot A. 1715, en is toen door

de Hecr Daniel Hurgronje gewoon Op-
per-Koopman en hoofd in Suratte, die
dit bleef tot A 1719, en die toen door

zyn tweeden, den Heer Philip Zaal ver-
vangen, dieA. 1722 buiten-gemeen Raad
van Indien hier (een zaak in veel jaaren
niet voorgevallen) geworden, A. 1722
na ’t Vaderland vertrokken, en door de

Heer Abrabam Weyns als Directeur af-

gelost is
Wat nu verder den Keizer Mosoddien,

de XIVde groote Mogol, betreft, wy
vertoonen hem mede by de letter O. na 't
leren, zoo als hy in zyn Tent zit, en
aan een van zyn Princen eenig bevel
geeft.

Farochijeer den XVde grooten Mogol
vertoonen wy by de letters E. E dog Rasier-
dan Sjah, de XVIde groote Mogol, ver-
toonen wy niet, alzoo by nog niet afge¬
beeld is.

Het Ryk van dezen Farochtjeer, eenRafierdan
Sjah A. Jorst, geheel en al aan zyne wellusten
1719. de overgegeven, die al zyn bloedvrienden,
XVIde

om zeker te heerschen, had laten om-
groote

Mogol, orbrengen, en zig zeer weinig met de zaa
de aoste ken van het Ryk bemoeide, duurde niet

lang, nam, na verloop van zes jaaren,
A. 1719 in Juni op deze wyze, te gelyk
met zyn leven, een zeer slegt einde, en
hy wierd door Rafierdan Sjah, Zoon van

een Vorst uit Keizerlyke bloede , als
XVIde groote Mogol, vervangen. Hy
wierd na zyne verheffing meest Resoel
Derjaat genaamd.

Hy had een Rasbutsc Princes, de Dog-
ter van een der nabuurige Berg-Koninks-
kens, en by gevolg een Heidinne, tot

zyne Keizerin, en Gemalinne, geno-
men.

Zyn Ammerauws, en eerste VorstenReden
van Fa- des Ryks, zeer ieverig in 't Mohham-
rochsjeer medaans geloove, en dood vyanden van
onorden- leze Heidenen, hadden dit al over lang
telyk be¬

met een wars oog aangezien, en zig ookstier.
eindelyk verstout , om dit dien Vorst

zeer ernstig voor te houden, en hem te
bidden, van hunnen Propheet Mohham-

med, en de waare geloovigen, dog deze
onuitwisschelyke schande, en smaad, niet
aan te doen, maar de zelve haren Va-
der weder t'huis te zenden.

Het was zoo verre vandaar, dat hy na
hen, of na dezen heilzamen raad, luiste

ren zou, dat hy in tegendeel hen bespot¬
tede, en by vervolg zyne liefde tot de
zelve zoodanig toenam, dat hy geheel

en al op haar verslingerd , de Ryks-
zaaken of meest dryven, of wel, (tgeen

NS DER
deze Vorsten nog meer tegen hem ver A. 1715
bitterde) door deze Keizerin, en haaren
Heidenschen aanhang, bestieren liet

Dit gaf ook voet tot zeer veel wanbe-
dryven, en onordentlylheden, alomme
in’t Ryk, en dezen Heidenschen hoop
ontzag zig zelf niet van die in Delli, in
Lahor, en Agra, onder ’s Keizers oog,
zonder dat 'er de allerminste straf over

geoeffend wierd, te bedryven-
Dit dede de Ammerauws vreezen, dat

deze Vorstin, die nu den ganschen staat
van dit magtig Ryk zoo onordentelyk
bestierde, met 'er tyd den te veel op haar
vernibbelden Vorst wel eens volslagen
Heidensch maken, en dus het gansch
Ryk, in opzigt van den Gods-dienst, 't
onderste boven werpen mogt; om ’t wel-
ke spoedig voor te komen, zy een be-
sluit namen, om hier in te voorzien, en
veel liever hem van den Throon af te hel-

pen, dan zelf, door ’s Vorsten al te laffc

toegevingen aan een dertele Heidin, te
grond te gaan

En zynZy draalden hier mede nietlang; maar
dood daatvonden goed hem eerst de oogen teblin-
opgeden, of die uit te branden, en hem daar
oled.

na met vergif om hals te brengen; cen

werk, dat zy, zonder eenige daar Op.

’t zy in ’t Hof, ’t zy onder ’t volk ge-

volgde opschudding, in de tyd van vyf
auren uitgevoerd hadden.

Hier op was ten eersten een jong Prins, Deouder-
dom vanmaar van twaalf jaaren, en een Zoon uit
ynOpde voorgaande Linie van de Mogolsche
volger

Opper-Vorsten, op den Throon gezet;
’t geen al mede geen andre verandering,
dan alleen het verjagen van desen ganschen
Heidensche aanhang, veroorzaakt had
dat ook hoognoodig was, aangezien de
zelve zig reeds te veel magt over de za-
ken des Ryks aangematigd, en die van den
MohhammedaanschenGodsdienst alomme

reeds ondermynd hadden, dewelke, zon-
der dit spoedig hulpmiddel, het uiterste
gevaar zou geleden hebben, daar nu alles
onder dezen nieuwen Vorst weer zyne vol-
komene vastigheit, en zekerheit beko-

men had

Men kreeg egter naderhand in Enge-
land, volgens schryvens van den 21 Oc-
tober 1719, uit Madras, op dekust van
Choromandel, berigt, dat er nu twee
waren , die na het Keizerryk stonden, en
dat het, na alle waarschynclykheit, zou
verdeeld werden. Een tyding, die ook
continueerde in Augustus 1720 met de
Brieven van Malabar tot Lisbon pas be-

vorens gekomen, behelzende dat de ge-
schillen tusschen deze twee Dingers, na
dat magtig Keizerryk niet stonden op te
houden , dan alleen met de verdeeling
van het zelve tusschen hun beiden, of an-
ders met de dood van een der zelven.

By nader tyding van Goa bleck, dat
na
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GROOTE
1719 n Rasierdan Sjch, (die kort ’er na stierf,

Nicosjeer den Prins Sajan Bhadur als Keizeruitge
Aryiode roepen, dog by die van Agra niet goed
AVllde gekeurd, en dat daar op de Prins Ni-
grooteMogol, ockosjeer, (anders ook wel Sjah Dijhaan de

tweede genaamd) uit den bloede van dende aoste.
beroemden Eurangzech, als Opper-gebic-
der voorgesteld was, waaruit een Iniand¬
sche Oorlog ontstaan, en waar op ver-
scheide Veldslagen voorgevallen waren,
al 't welke door bestel van den Vizir,
Abdul Chan, en zyn Broeder, Hassan Ali

Chan, en door hun groot vermogen zoo
verre gebragt wierd, dat Sajan Bhadur,
na ’t kroonen van Nikosjeer , om ’t leven
gebragt, en de laatste aldus als zeven-
tiende groote Mogol staande gebleven is.
In wiens plaats nu, volgens de laatste ty-
ding Mamuth Syah regeerde als XVIIIde
Mogol, of de aiste in rang.

Tie moet nog met cen letter hiei by voe
Hoedanie

gen , dat ik alle deze groote Mogols,de Mogols

van Mier Timoer (of Tamerlaan, af totvan Ta¬

merlaan Farochsjeer toe, zeer net op zyn Hindoe
af, totF-

stansch, ieder op een byzonder groot
rochsjeer

half vel, ’t geen hier en daar zeer fraaitoc,ver

beeld verguld was, verbeeld, en opmeer, dan
werden. cenc wyze vertoond, by verscheidene

liefhebbers gezien heb; dog meest alle

met een dubbele kring boven hun hoofd,
gelyk wy dezelve nu hier beschryven, om

mAaIte toonen , dat wy niet die ,

de wyze, na welke wy dezelve hier vo-
ren hebben afgebeeld, na onze gedagten
best keurden.

Mier Timoer, die een zeer deftig, en
te gelyk ook een vriendelyk wezen had,
zat op een groote stoel, leunende agter
tegen een kussen. Hy had een geruit
kort boven-kleed aan, met een ster of
een roos op de borst, een ronde muts

met een lyst met bellen op zyn hoofd,
en een korte spies in zyn linkerhand, was
rond van aanzicht, zwart van oogen,
dik van winkbraauw, en met een knevel¬

baard, gelykende daar een man van zes-

tig jaar te zyn.
Miroen Sjah, die mede zeer fraai, en

aangenaam van wezen was, zat ook op
cen stoel, leunende ook tegen een kussen.
Hy had een gestrcepte tulband, of wel
een Distar met veel vouwen op ’t hoofd.
waar aan zig boven ’er uit als een ge-
viamd of gedraaid rond knodsje vertoon-
de. Zyn regter been zag men van zy-
nen stoel af hangen, dog het linker lag
onder zyn lyf. Hy had een wit kleec
aan met een lyst, waar op, of waaron-
der, zich door het bovenste veel boc-
quetten vertoonden. Hy scheen daareen
man van veertig jaar te zyn.

Mirzab Scyed zag men staan, zeer heer-
lyk op zyn Hindoestans, in een kleed,
dat enkel goud laken scheen, gekleed,
en bezig zynde, om met zyn pylen boog

IV. DEEL.
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na een vogel, die zig niet verre van A. 1a19.
daar vertoond, te schieten. Hy geleck
daar zeer dertig van wezen , en
een man van drie a vier en dertig jaaren
te zyn. Op zyn hoofd had hy een heer-
lyken Tulband met een veder eragter af,
en meteen schoonen diamant 'er voor op-
Om zyn hals had hy verscheide snoeren
met groote peerlen, en verscheide heer-
lyke borst-cieraaden van diamanten.

Pier Mobbammedvertoonde zig op een
Sofa (of lage voet-bank met heerlyke ta-
pyten, en kussens van staat belegt) met
de beenen onder ’t lichaam ,en was

zeer deftig van wezen, en redelyk oud
verbeeld, zoo dat hy my scheen al diep
in de vyftig jaaren te konnen haalen. In
zyn regterhand had hy een boge, en in
de linker een pyl. Hy was in ’t witge-
kleed; had een snoer met peerlen om zyn
hals, die tot op zyn borst af hing, dog
zoodanig, dat zig op zyn borst, en als

in ’t midden van die afhangende peerlen,
drie groote roozen van zeer kostelyke
diamanten, de een boven de andere ver-

toonden. Hy had ook een Tulband met
'tveel vouwen, dog zonder veder, op

hoofd.
Aboesaid zat op een Sofa metvier voe-

ten, die men klaar zag, leunende met
zyn rug tegen een kostelyk kussen vol
ruiten, dog zoo, dat men, schoon hy
op zyn Indiaansch zit, egter beide zyn
voeten nog pas buiten zyn lichaam onder
uit zien kan. Men ziet hem in een wit
neteldock kleed, met veel zwarte vlck-
ken, by na als bocquetten, hier en daar
cr als opgezaaid, terwyl hy een pater
noster, of een snoer, in zyn linkerhand,
en iet anders, ’t geen men niet wel zien
kon, in zyn rechterhand houd. Hy heeft

een muts, gelyk als met toorn-kanten
van den ouden tyd, op, gelykende zeer
wel een ouden Jood, die wat mager en
kleen van wezen is. Van zyn hals hangt
een keten met eenige kostelyke borst-ju-
weelen.

Sjeich Omar zat op een stoel met zeven

tralien aan wederzyden. Hy had een
schoon kleed, met groote donkere boc-

quetten, aan, strekkende zyn linkerhand
gesloten zynde uit, terwyl zyn rechter
op de leuning van deze stoel rust. Ook
had hy een ronden witten platten Tul-
band met een Reigers veder op zyn
hoofd. Zyn kleed was een heerlyke
opperrok met bocquetten bezaaid , en
onder met een lyst, en boven zoo lang-
mede tot na beneden. Dog schynt bo-
ven een drie dubble sabel om zyn hals te
hebben. Hy geleck daar een man van
zeven a agt en dertig jaar, en glad en
fraai van wezen te zyn, en had muilen
aan zyn voeten.

Sjah Baboer zag men op een Sofa Men ziet
alleenda
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alleen zyn handen, waar van de linker
ergens op rust, terwyl hy een gest met

Zyn Tulband, die hyde regter maakt.

is zeer kleen. Hy zieiop ’t hoofd heeft,
en bezet uit,er zeer schrander, ge

lykende wat mager, al wat over de vyf
tig, of ontrent zestig jaaren te bereiken
en eenigzins het wezen van een Persiaan
te hebben. Om zyn hals heeft hy een
keten met een juweel, even als Aboesaid
maar nog een snoer met peerlen ’er om
wat lager hangende.

Homajom zit ook op een Sofa, die vo
ruiten, en met witte vlekken, en eer
bloem in ’t midden der zelve, en met een

witte roos aan wederzyden onderscheiden
is. Zyn klecd is wit neteldoek, me
zwarte bocquetten op een ander kostelyk
stof, dat hy 'er onder, tot een broek.
aan heeft. Om zyn hals had hy mede
een groote snoer peerlen, met drie roo-
zen midden in die afhangende snoer, even
eens gelyk die van Pier Mobbammed zig
vertoonen. Hy gelykt daar een man van

agt en dertig jaar te zyn. Vertoond zig
met groote knevels, (gelyk ook de mee
ste, en voor al de twee vorige Mogols
en heeft een wezen daar, meer na dat

van een jongen Tsjinees, dan wel na dat
van een Mogolder, gelykende. In zyn
linkerhand had hy een Paternoster, na
welke hy eenigzins voor over bukte.

Sjah Ekbar. Staat recht over eind, ge-
kleed zynde in ’t wit neteldock, en in
zulken kleed met vouwen, gelyk men

meest een Mogolder verbeeld ziet. Om
dit kleed heeft hy een gordel met schoo-

ne bocquetten aan des zelfs einden, die
daar van afhangen. Om den hals heef
hy mede een groote snoer peerlen, in
midden van welke een groot juweel, mef

twee groote peerlen ’er boven, een ’er
onder, en een in ’t midden van dit rond
juweel, afhing, is wit van baard, er
knevels, die redelyk groot zyn, hoewel
hy kleen van baard is, daar zyn meeste
voorzaaten redelyke groote baarden, of
zyn Moorsch of Hindoestansch, hebben.
Op zyn rechterhand zat een Valk, daar
hy na ziet. Op zyn hoofd had hy een
schoone geborduurde, of goud lakense
muts. Hy scheen zeer ernstig, rondag-
tig van wezen, en daar een man van veer-
tig jaar te zyn. Hy had een neerhangen-
de broek, die breede regt nedergaande
vlammen had, en, die tot aan zyn schoe-

nen quam, aan.

Selim, of Djehaan Gier, staat in het
zelve fatzoen, en gewaad, byna even eens

als Sjah Ekbar, vercierd met een dierge
lyke snoer peerlen op de borst, en van

den hals afhangende, met even diergelyk
'teen borst juweel, met een Sjerp om

lyf, met een Valk op de regterhand, en
zyn linkerhand tegen de snoer peerler

S DER
aanhoudende. Op zyn hoofd had hy een 4. 1719.
platte muts met verscheide vouwen, en
hy gelykt daar een mager man van dertig
jaaren te zyn.

Sjah Djihaan staat regt over eind, en
werd vertoond in een wit breed geplooid
betilis kleed, met een broek van schoon
goud lakens stof met bocquetten, die 'er
doorschynd, en die tot aan zyn schoenen

komt. Zyn hoofd is niet, gelyk dat der
andre Mogols, in zoo een gemeene dub-
ble kring, maar in een rond, uit enkele
straalen, als van de zonne, bestaande.

Met zyn linkerhand leund hy op een
breed regt op voor hem staande zwaard
in zyn gevest. Op zyn hoofd heeft hy
een geborduurde muts met een schoon
juweel voor 'er tegen, en met een vry
breeder veder, dan een van zyn Voor-
zaaten, ’er agter afzwaaijende, aan wel¬

kers einde zig twee smalle quastjes (mo-
gelyk wel eenige juweelen, dat men niet
wel onderscheiden kon) vertoonen. Om

’t lyf heeft hy ook een heerlyke gordel.
met schoone bocquetten aan des zelfs
einden, die voor hem, even als die der

andre Mogols, nederhangen. Hy ge-
leck daar een lang mager man van in de

zestig jaaren te zyn; had breede zwarte
knevels, en een groote Moorsche baard.

Eurangzeeb staat als een Fakier, in 't

wit, afgebeeld; dog egter met 't zelve
hals-en borst-cieraad, als zyn Vader. Hy
heeft in zyn linkerhand een zwaard in de

schede, welke als met witte en zwarte

tralien tot beneden toe, zoo als zy regt
over eind staat, verdeeld is. In zyn reg-
terhand houd hy een quast. Hy is daar
vry groot van wezen verbeeld ; dog wat
effen, gelykende byna wel een oude Jood;

heeft de gedaante van een man van vyf-
tig jaaren; was wit, dogniet groot, van
baard, en had een geborduurde muts op
zyn hoofd

Sjah Aalem staat in een fraai bethillis
kleed, over een donkere broek met boc-
quetten ’er onder, die my toescheen van
een heerlyk goud, en gevlamd stof te
zyn, en die hem tot aan zyn schoenen
mede quam. Hy had mede een uitter-

maten kostelyke gordel om ’t lyf, byna
gelyk die van zyne Voorzaaten; dog met
dit onderschyd, dat 'er ook twee an-
dere einden agter op zyn rug, en buiten
af zwierden. Hy had ook verscheide

snoeren peerlen om den hals, met een
kostelyk borst-juweel ’er aan , en een

groote peer-peerl daar onder hangende
Zyn muts, die hy op ’t hoofd had, was
met groote peerlen in het kruis vercierd,
en had agter op een veder steeken, waar
aan drie groote peerlen waren. Hy ge-
leck een man van vyftig jaaren te zyn;
en had een zwaard in de schede in zyn
linkerhand.

Mo¬
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Mosoddien, of Dichaan Daar Sjah staat
afgebeeld in’t goud laken, waarop zich
veel bocquetten vertoonen, hebbende
een heerlyk gordel om ’t lyf, over al 't

welke hy een zeer dun velours, of ne-
teldock kleed schynd te hebben, alzoc
zich dit alles vry donker vertoond. In
zyn linkerhand heest hy een zwaard in

de schede , een dolk in de gordel, en
twee snoeren peersen om den hals, met
een borst-juweel ’er midden in. Op zyn
hoofd had hy een bruine muts, met een
witte vlegt overdwars ’er over, en een

veder ’er agter af. Hy staat zeer deftig
en fier; is vry statig van wezen , en

schynd daar ontrent veertig jaar oud te

zyn.
Farochtjeer staat ook regt over eind, is

X
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gekleed in ’t wit, met een houwer met 4. 1719.
cen zeer groot gevest op zyn linker zy-
de, heeft mede een muts, met peerlen
in het kruis, op zyn hoofd, veel snoe-
ren der zelve om zyn hals, gelyk hy ver-
der in zyn gewaad meest met Mosoddien
over een komt. Dog heeft een veder,
die een weinig anders van fatzoen is, op
zyn muts. Zyn baard is zwart, en ver-
der even eens als die van de Kust-Moo-
ren. Ook zag men een stuk van zyn gor-
del op zyn rug agter af zwieren. Hy
scheen een man van in de veertig jaaren
te zyn.

Rafierdan Sjah, en Nicosjeer hebben wy
nooit afgebeeld gezien, en dierhalven is
’t ons onmogelyk de zelven te vertoo-
en; gelyk mede Mamuth Sjab niet.

C
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Cara.
Ari.

1 Mogol-Chan, en zyne Zoonen.
Cur.

JOets.
Cara-Chan.
Oets. Vader der Turken, uit zynen Zoon Toerak.
Deze had 6 Zoonen, te weten,

Conu.
Ay.

Jeldoez.
Tak.

Tengis.

Toerak.

Conu-4
Ay.

gevolgd door zyn Zoon.
5

Jeldoez:
— Mankeli- Deze wierd gevolgd door een, buiten zyn geslagt, genaamd

Tangeri.8
Jiel-Chan. Onder den welken byna alle de Mogolders, na 1000 jaaren heer¬9

schens, door Zenzi-Chan, Koning der Tartaaren, uitgeroeid wierden.
10 Jeldoez-Chan. Hersteller der Mogols, door zyn Zoons-Zoon, Boelkem Salzi,

Stichter van het nieuw Stamhuis der Salziuciden; uit welk huis deze na-
volgende Vorsten gesproten zyn.

IBoesendjaar de Iste, derde Zoon van Alan ; Dogter van Jeldoez-Chan, anders
Boeskem Salzi genaamd.

2 Boekan-Chan.

3 Tomin-Chan.
Kaidoe-Chan.4

Boesendjaar-Chan, de IIde.5

6Toenama-Chan.
7 Kiel-Chan.

8 Koeblai-Chan.

Pertaan-Bbadur(dat de overwinnaar beteekend) die A. 970 uit Delli gejaagd9
wierd, zynde mede uit dit vermaard Huis.

Pisonga Bhadur. Welkers Zoon was10

1I Amoctan, of Temoezin, anders Tsingis-Chan, die A. 1187 Koning der Mogol¬
ders wierd.

Hy liet vier Zoonen na,
Tijoetsji, of Jogi.
Sjachatai.
Hoktay.

Toeli.

12 Hoktay, A. 1228. Gevolgd van zyn Zoon.
13Gajung-Chan. A. 1242. Gevolgd van zynen Neve,de Zoons Zoon van Toeli.
14 Mango-Chan. A. 1247, en regeerde tot A. 1260.

Hoelako-Chan. A. 1260.15 - tot A. 1266.
16 Koblai-Chan. A. 1266. tot A. 1268.

Gevolgd van zyn Zoon, of Neve,

17 Timoer de Iste, of Mier Timoer. A. 1298. tot A. 1306.
Gevolgd van zyn Zoon,

18 Hasdoe-Chan. A. 1306. tot A. 1330.
Gevolgd van zyn Broeder, of Timoer ’s ade Zoon,

19 Mer-
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A.1719. 19 Merdoe-Chan. A. 1330. tot A. 1354.

Gevolgd van zyn Zoon,
20 Gazia-Chan. A 1354. tot A. 1360.

Gevolgd van zyn Zoon,
21 Hoeloch-Chan. A. 1360. tot A. 1363.

Gevolgd van zyn Broeder,
22 Boesendjaar de IIIde A. 1363. tot A. 1365.

Gevolgd van zynen Neve,

23 Sojordjot Mesj Chan. A. 1365 tot A. 1370.
Zoon,Gevolgd van Boesendjaars

24 Mier Timoer de IIde, ofTimoer Lenk, andersTamerlaan. A. 2270. tot A. 1405.
Hy liet vier Zoonen na,

Diihaan Gier.
Sjeich Hamar.

Miroen Sjah.
Mirzab Sjarok, of Mirzab Seyed.

De Na- Vermits nu de Groote Mogols weder een nieuw Stamhuis van Timoer Lenk be-
zaaten ginnen , zoo zullen wy die, behalven die van 't Huis der Salziuciden, noch met een
van Ti¬ byzonder getal aanwyzen.
moer

2 Miroen Sjab. A. 1405.Lenk, of 25 tot A. 1408.
Tamer- 26 3 Mirzab Seyed. A. 1408. tot A. 1447.
laan. Deze was te gelyk Keizer van Tartaryen, en

groote Mogol, of Keizer van Hindoestan.
27 4 Pier Mobbammed A. 1447. tot A. 1452.

Deze was de Zoon van Dijhaan Gier, Tamer-
laan ’s oudste Zoon, en hy volgde niet als
Keizer van Tartaryen; maar alleen als groo-
te Mogol. Hy wierd gevolgd van zyn
TLoon,

28 5 Aboe il Said. A. 1452. tot A. 1469.
Gevolgd van zyn Zoon,

629 Sulthan Hhamed, of SjeichOmar Sjah, A. 1469. .tot A. 1495.
Gevolgd van zyn Zoon, of Neve,

7 Sjah Babocr. A. 1495.30 tot A. 1532.
Deze vestigde zynen Setel A. 1526 tot Delli,

en liet 2 Zoonen na,
Mirzab Homajom, en
Mirzal Kamoran.

31 Homajom. A. 1532.8 tot A. 1552.
Gevolgd door zyn Zoon,

Ekbar. A. 1552.329 tot A. 1605.
Hy liet drie Zoonen na,
Sulthaan Selim.

Pehari, of Moraad.

Mirzab Danijaal.

33 10 Selim. A. 1605. tot A. 1626.
Hy liet vier Zoonen na,
Chosroe, sdiens Zoon was Boelaki.
Perwis.
Choram, na zyne verheffing Sjah Dijhaan genaamd.
Sjabariaar.

Sjah Djibaan. A. 1626.34 11 etot A. 1657.
Deze liet vier Zoonen. en twee Dochters.

ae.Dara Sjekoeh, of Dara Secoer, welkers Zoonen waren
* Soliman Sjekoch, diens Zoon was Sepe Sjekoeh.

Miraad el Moloek.
2 Noer el Tadjoe, zynDochter.

8. Sjab Sousa, die na lietdrie Zoonen, en twee Dogters.
xt. Sulthaan Banke of Bon Sulthan.SZyne Zoonen
3. Mirzab Bhadoer, of Ballandachter.
2. Mirzab Saan, of Saan Sulthan.

Hbamed Mehalle.7 Zyne Dochters.
Noer Begoem.

7. Eurangzeeb.
8. Moraad ul Beg, of Moraad Baksje.

Oa 3 Be¬
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t. Begoem Saheb.

Zyne Dochters.6. Rauchenara Begoem.
35 12 Eurangzeeb. A. 1657. tot A. 1707.

Hy liet vyf Zoonen na,
a. Mobbammed.

8. Sjab Aalem, van andre ook Mazum, of Moazem genaamd.
7. Ekbar.

8. Azem Tarra.
t.Cambax.

36 13 Sjab Aalem. A. 1707 tot A. 1712.
Hy liet vier Zoonen na,

a. Mosoddien, of Dijhaan Daar Sjal; die na liet drie Zoonen.
1. Assoddien.
2

3
8.Mabbmud Azem, die drie Zoonen naliet.

1. Mabbmud Cariem.
2. Farochsjeer.
3. Hamambax.

7. Resiel Sjab, die twee Zoonen naliet.
8. Djibaan Sjab, die ook twee Zoonen naliet.

37 14 Mosoddien. A. 1712.- - - - tot A. 1713.
38 15 Farochsjeer. A. 1713. tot A. 1719.
39 16 Rafierdan Sjah, of Sjah Djihaan de IIde A. 1719. tot A. 1719.
40 17 Nicosjeer, of Sjab Djjhaan de IIlde A. 1719. tot

Deze regeerde nog A. 1721 volgens de laatste
tyding uit Indien.

41 18 Mamuth Sjab A. 1723.

je

a
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LYST

VAN DE HEEREN

DIRECTEURS OR BESTIERDERS

Der Nederlandsche Maatschappy

IN

SURAT L

Pieter van den Brouk van A. 1620 tot A. 1629.
Johan van Hazel, ofvan Hasselt. A. 1629 tot A. 1632.

komt A. 1632 nog zoo voor.
Pieter van der Graaf A. 1635.A. 1633
Barent Pieterszoon al voor. A. 1635 tot A. 1640.e
Paulus Krook. tot A. 1643.A. 1640
Cornelis Weyland. tot A. 1644.A. 1643

A. 164.Arend Barendsz. Muykens. tot A. 1648.

Johan van Teylingen. 548 tot A. 1651.

Willem Verstegen. 5 tot A. 1652.
1652Henrik van Gent. tot A. 1653.

55 tot A. 1658.Isaak Koedyk.

Leonard Winnincx. tot A. 1662.
Dirk von Adrichem tot A. 1665.
Andries Bogaard. tot A. 1672.

Willem Volger. tot A. 1676.
Sybrand Abbema. 176 tot A. 1679.

Jaques de Bucquoy- tot A. 1685.
Gelmer Vosburg. tot A. 1692.
Louis de Keizer. 692 tot A. 1692.

enPieter van Helsding
tot A.69p-cn

Adriaan van Ommen.
tot A. 1699.Pieter Ketting 1695

Henrik Swaardekroon. tot A. 1703.1699

Pieter de Vos. tot A. 1705.A. 1703 e
A. 1705 tot A. 1705.Willem Six.

Johan Grootenhuis. A. 1707 tot A. 1708.
A 1708 tot A. 1710.Cornelis Bezuijen.

Johan Josua Ketelaar. tot A. 1715.A. 1710

Daniel Hurgronje. tot A. 1719.A. 1715
Pieter Zaal, Extraord Raad. tot A. 1723.A. 1719

van Indien A. 1722 geworden.
Abraham Weyns. A. 1723e

de Suratse zaaken, om nu van onzen handel inEn hier mede besluiten wy
Tsjina te spreeken.

BESCHRY-
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DER

PTEDERLATTEERS
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O IVa TA0

DERDEBOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.

DEschryving van den Handel en Vaart der Nederlanders op Tsiina. Oogwit van
On den Schryver. Wat Europeer dit Land eerst becogt. Ao. 1275. Komst der
Portugeezen. Andrado bier Ao. 1517. Macao tweezins verbeeld , en beschreven.
Deszelfs Kasteelen. En Bolwerken. Verscheide Kloosters en Kerken ’er in. Onde
Regeering. D'eerste Stadsvoogd Mascarenhas Ao. 1607. werd niet wel behandela
van deze Stedelingen. Maakt zig meester van ’t Kasteel St. Paulo. Grooten Han-
del dezer Stad op andere Landen. Hare groote Vaart op Batavia. Waar zich de-
ze en geene Geestelyken , in Tsiina onthouden. En hun toeleg daar. Vaart der
Engelsen , &amp;c., op Tsjina. Als ook der Nederlanders Ao. 1603. En Ao. 1604.
door Warwyk ondernemen. Die voor ’t Eiland Pehoe ten anker komt. Het Schip
de Sphaera Mundi moet onverrichter zake vertrekken. Specx Reize gaat mede niet
voort. Matelief gaat Ao. 1607. na Tsjina. Ao. 1622. gaat Cornelis Reyerszoon
na Macauw. Dog recht daar niet veel uit, alzoo by ongeluk brand in eenige kruitva-
ten rackt. Waar door men die onderneming moest laten varen. De Heer l'Heremite
toeleg Ao. 1623. Gezanten van Hoksieuw Ao. 1624. op Batavia. De Bailluw
Caan Ao. 1632. in Tsjina. Schedel Ao. 1653. na Canton gezonden. Die onver-
richter zake mede scheid. De Heer Wagenaar Ao. 1654. derwaards al mede vrug-
teloos. Ao. 1655. de Goyer, en den Keizer als Gezanten na de Keizer van Tsjjna.
De Heer Landsman toen Hoofd van den Handel in Canton. Voornemen Ao. 1660.
om Macauw te veroveren. De Tocht der Heeren Bort, van Campen, en Nobel
Ao. 1662. derwaards met 12 Schepen. De Heer Bort Ao. 1663. weer met 16
Schepen derwaards vertrokken. De Eilanden Aymuy en Quemuy, &amp;c., veroverd.
De Heer Nobel Ao. 1663. Hoofd van den Handel in Hoksieuw. De Vloot voor
Tayouan Ao. 1664. Haar wedervaren aldaar. Den onzen werd toegestaan om de

tuvce jaren daar te komen handelen.

En moet zig niet verbeelden, vervolgens , te toonen, hoe, en wan-
dat wy voorgenomen hebben, neer, wy in TSJINA zyn komen han
dat uytnemend Groot Keyser- delen , alzoo wy, van den handel onserryk van TSJINA te beschry- Maatschappy op Indien sprekende, on-

ven , want dat zou niet anders zyn, dan mogelyk voor by konnen gaan, om ook
de werken van den Heer Nieughof, en een woord van den Handel der zelve
anderen, die dat zeer net, en wel, gedaan op dat magtig Land, dat wel zeer verre
hebben, onnut te maken , dat geenzins om de Noord legt; dog egter al mede on-
ons cogwit, gelyk het zelve niet an- der Indien betrokken werd, hier te la-
ders is, dan maar alleen ordentelyk, en ten invloeyen.

IV. DEEL. Ook

1275.



1275

Wat Eu-
tegeen
dit Lan-

eerst be¬
zogt

Komst

der Por

tugee-

zen.

Hier

Andra¬
do hier

Ao 1517.

Macao
verbeelc

tweexins

BESCHRYVINGE VAN2

ne Eilanden tegen over of voor de KustOok zyn wy doorgaans niet gewoon
van TSJINA gelegen, en zoo na by deeenige andere Landen, of Steden , dan
vaste wal is , dat men langs een smalledie wy In Indien door 't swaard vero-
streck Lands daar gemalckelyk, en zelfverd, en waar van wy ous Meester ge-
droogs voets op komen kan. Ook plagt'enmaakt hebben, uytvoerig te beschryven
in oude tyden op dien smallen reep Lands,Wy schryven geen China, of Sin-
tusschen deze Stad, en de vaste Kust,(gelyk men bevorens wel deed ) maar
een steene Muur met een groote PoortTsjina, zoo, om dat de Tsjineesen,
te zyn , door welke de Stad haren toe-die hun Land best kennen, het zoo met
voer van de vaste wal kreeg, en daarde letter Tsj (die niet kan verdeeld wer-
ook een Tol-huys was om alles , watden, om dat het maar eene letter by
hier door ging , behoorlyk te doen ver-de Maleyers, en ook by hen is) uyt-
tollen. Een doorgang , die alleen aansprecken, en schryven. En die ’t an-
de Tsjincesen, en geenzins aan eenigeders doed , toond , dat hy ’t niet ver-
Portugeezen, toegestaan wierd.staat. Egter volgen wy, ten verzoek

Deze Stad , die bevoorens woest wasvan anderen , en om de gemakkelyker
hebben de Tsjineesen aan de Portugee-uitspraak , d’oude gewoonte van China
zen, (na dat zy zich bevorens zeer ar-

elders.
melyk op ’t Eiland Sansjan , 30 mylenOm nu een aanvang van dezen onzer
van ’t vaste Land, en 10 van Macauwtoeleg te maken ; moeten wy , om ons
gelegen, in hutten van stroo onthoudenvoorig bestek , zoo veel mogelyk is, te
hadden) vergund te mogen bouwen, daarvolgen, eerst eens navorschen , door
in te woonen, te handelen , en een be-wat voor Europêers , voor onzen tyd.
stier van hun volk op zich zelven tedit groot Land besogt is.
hebben; maar zy mogen haar met hetDe eerste der zelve die ons voorkomt
eigentlyk bestier derStad zelfs niet be-is de vermaarde Reysiger, Marcus Pau-
moeyen, gelyk dat ook volslagen alleenlus, de Venetiaan , die hier Ao. 1275
de Mandaryns der Tsjineesen aangaat;quam, wanneer TSJINA onder den
ook moeten zy jaarlyks voor die ver-Tartar stond , wiens gebied zich toen

gunning 1000 Thayl aan den Keizerzelf ook over de Eilanden van groot
geven.Java en Sumatra, uytstrekte ; maar

De Stad in zich zelven is redelykgelyk deze Venetiaan doorgaans kort en
groot, vol fraeye gebouwen , dog maarzeer duister in zyn verhaal is, alzoo
tamelyk wel in hare wallen en muuren,geeft hy ons ook maar een matig en
hoewel zy met verscheide Vestingen ver-sober bericht van de zaken, die TSJI.
sterkt is.NA tby hem doorgaans CATHAY ge

Daar zyn 'er drie, dewelke als in eennaamt) betreffen, behalven dat men,om

drie-hoek leggen, en zich boven op eemet hem door dit Land te reizen , nog
nige heuvels vertoonen. De grootste enwel een Tolk of een soorte van verta-
sterkste is die van St. Paulo, die in staatling, 'er by diend te hebben, om te
is, om een groot geweld te doen, alsocweten, van wat Stad, of Plaats, hy
in dezelve ontrent de 40 stukken swaarspreekt. Altoos zoo men de hedendaag
Kanon leggen, dat meest ses en dertigie beschryvers van TSJINA met de zy-
en ook agt en veertig ponders zynne vergelykt, zweemt de zyne daar geen-

Het twecde Kasteel, mede op eenzins na

hoogte gelegen, noemen zy Nostra Sen-Lang na dien tyd zyn de Portugee
hora de la Penna di Francia. Dit is nietzen ook hier gekomen.
heel groot, en maar van 8 a 10 stukkenDe eerste van deze Natie, die ik vind
Geschut voorzien.hier na toe getrokken te zyn, is Ferdi-

Het derde legt buyten de Stad op eennando Petrejo Andrade geweest , die,
hoogen berg, die over alle de andere heu-zoo Osorius in zyn thiende Bock aante-
vels henen ziet. Sy noemen dit Nostra Sen-kend , omtrent Ao. 1517. hier geweest
hora di Guyl, en men heeft 'er al me-is, en onverrichter zake daar van daan
de maar 5  6 stukken Geschut in; ookquam.
diend deze Vesting meest, om by 'tDat zy 't hier by niet hebben laten
kleppen van een klok, die'er in hangt,steken , hebben ons de volgende tyder
kennis aan de Stedelingen te geven, datgeleerd , waar in zy ons voorkomen
’er eenige Schepen van de Noord, ofals hebbende zich ten deelen in de Tsji
Zuyd , aankomen; en van daar geziennecsche Stad Macauw of Macao, vaff
werden.gemaakt. Wy beelden de zelve in 't

De Stad hecft ook verscheide Bolwer- En Bol¬verschied No. 26. en op de platte grond
werken.ken om laag , waar mede zy versterkt isNo. 27. geheel anders , dan zy wel el

als die van St. Jago de la Barra, Nostraders by anderen voorkomt, af-
Senhora del Bon Patto , St. FranciscoDit is een Stad, die op ruym 21 Gra
en St. Joan.den Noorder breedte, op een der klei-

Drie

1517
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1517. Drie leggen ’er aan Zee, en een aan
de Land-kant. Het eerste is zeer sterk
en fraey leggende ter plaatse , daar ge
meenelyk de Schepen op de Rhecde , en
ten anker komen. Het is zoo ruym
en zoo vol hegte en nette gebouwen
dat men dit voor een kleyn Stedeken
op zig zelven zou aanzien. Ook is het

van een byzondere Reduyt op den berg
voorzien , tot welke men by tyden van

nood nog zyn uitwyk en toevlugt ne-
men kan. Deze Reduyt is redelyk we
van zwaar Geschut voorzien, zynde de
meeste stukken vier en twintig ponders
Buyten dezelve is 'er nog een tweedt

Reduyt in dit Bolwerk , waar in mer
mede ;a 6 stukken heeft, die in staat
zyn om zamen te beletten, dat men niet

dan met groot gevaar, de Stad aan dit
kant genaken kan , om welke reden ool
de Bevelhebber van dezelve gemeenelyk
van den Koning zelfs aangesteld werd
zonder dat de andere Portugeesche Over
heden in de Stad zich hier mede mogen
bemoeyen.

Gelyk dit Bolwerk in 't Zuyderdeel
der Stad legt, alzoo is dat van Nostr-

Senhora del Bon Patto in 't Zuyd-we-

sten gelegen. Men ziet daar &8mp; a 1c
schoone stukken Geschut, ten deele Me¬

taal ten deele Yzer Canon. Het ver

toond zig nietverre van de voet van den
berg, la Penna di Francia genaamd.

Niet heel verre van daar was in oude

tyden een Kruytmeulen ; dog die is mef
'er tyd weggeraakt , alzoo die daar te
gevaarlyk was, voor al, zedert men daar
schoone huysen gebouwt heeft, die een
groot cieraad aan dat deel van de Stac
to-brengen. Men heeft daar ook eer
halve maan, en een punt in ’t midden

der zelve, waar op men ook Geschut
planten kan.

In het Bolwerk St. Francisco, dat vry
grooter, dan het twecde , is , ziet men
15 16 stukken Geschut. Het steekt
met cen hock in Zee uit.

Ao. 1632. wierd ’er aan de voet van
dit Bolwerk een platte grond gemaakt
waar op een slang, of een stuk , dat af
pond yzer schoot, geplaatst wierd , waar
mede men zeer verre schieten kon, zoo
dat de kogel wel tot aan ’t Eilandie Ka
kean toedraagt. Hier van daan, of var
dit Bolwerk , Joopt de Stads muur land-
waard in terwyl de Stad daar aan de
Zeckant eindigd.

Het vierde Bolkwerk , St. Joan ge-
naamt, vertoond zich landwaard in, nie
verre van de Land poort, St. Laxaro

genaamt, zynde maar van 3 a4 stukken
Geschut voorzien. De muur deszelf-
klimt tegen den berg op tot by het Ka-
steel St. Paulo , van waar zy weder tot
aan ’t Klooster der Jesuiten voortgaat,

IV. DEEL.

NA.

daar zig weer veel schoone gebouwen.
en wooningen, met zeer hegte en ster-
ke muuren vertoonen.

Ook heeft men daar ontrent nog een
grooten hoek lands , vol barre Rotzen,
alwaar men al mede Geschut zou kon-
nen plaatzen ; dog men oordeeld dit on-

noodig , alzoo hier dog geen Schepen
ontrent konnen komen , doordien het
'er te droog en vol katskoppen is.

Van ouds was dit een zeer aanziene-
lyke Stad , waar in de Portugeezen groo¬
ten handel gedreven hebben, en nog
dryven zonder dat wy net bepaler kon-
nen den tyd, wanneer zy zich hier heb-
ben nedergezet.

Sy hebben deze Stad , waar in men
anders veel gebouwen op zyn Tsjjneesch

getimmerd heeft, met veel pragtige en
trotze gebouwen verbeterd

Men ziet'er ook verscheide aanziene-
lyke Kloosters, als een van de Jesuiten
of Paulisten , een van de Predik-heeren,
een van de Dominicanen , een van de
Augustynen , een van de Franciscanen,
en een van de Bagynen van de Ordre
van St. Clara, 't welk Ao. 1631. ge-
sticht, en toen met eenige Geestelyke
Susters, uit de Stad Manilha herwaarts
gezonden, voorzien is, die van tyd tot
tyd merkelyk vermeerderd zyn zoo dat
men’er nu een vry groot getal van de-
ze Bagynen heeft

Men heeft hier ook verscheide schoo-
ne Kerken, onder welke de Dom-kerk
zeer heerlyk, en boven alle de andere,
zoo in hare uitgestrektheid, als in haar
groote pracht, merkelyk uitmunt. Daar
is'er ook een ter eere van St. Lorenzo,
en een ter eere van St. Antonio, en buiten
de Stad is nog een Kerk ter eere van St.
Lazarus gebouwt, die Ao. 1633. zoo aan-
zienelyk was , dat men’er toen al een

Parochie-kerk af maken wilde, gelyk
het ontrent 20 jaren daar na 'er ook toe
gekomen is, om dat de dienst en last den
andere Parochien veel te zwaar wierd.

De Stad is van binnen ook met veele
en groote straten , eenige die recht uit,
en andere die 'er dwars door loopen , en
met een ongemeen groot getal van net-
te huizen voorzien.

De Jesuit le Comte en meer andere,
schryven met veel veragting 'er af; dog
men moet zich daar over niet verwon-
deren , om dat die van Macao niet veel
voor de Jesuiten, dan veragting, over-
hadden , dat ook de reden geweest is,
dat zy Ao. 1685. niet veel lust hadden,
om uit Siam derwaarts te vertrekken.
nemende daarom toen hunne reyze na
Nimpo.

In oude tyden wierd zy, voor zoo Oude
Regee¬verre dit deel der Portugeezen betreft,
ring.als een Gemeene-best bestierd; dog als
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neden te vertrekken , alzoo zy geen lust 1607.naderhand ons volk haar quam bezoe¬
hadden, om daar gevangen te blyven.ken , en zy door de Nederlanders be

Zy namen egter haren uittocht nietoorlogt wierden, vonden zy goed, on-
door de poort ; want die was al geslo-aan den Onder-Koning van Goa een
ten; maar door cen anderen weg , dieStads-voogt en 300 Soldaten, ten haren
hy nog dien zelven nacht dicht toestop-kosten te verzoeken, die hen toegezon¬
pen liet, gelyk hy zich zedert volsla-den wierden. De Stadsvoogt , die zy
gen mecster van alle de andere Vestingenontrent Ao. 1607. kregen, was Don Fran-
vijt te maken, doende hen alle na zyncisco Mascarenhas, een walcker man,

pypen danssen.maar die echter met deze stedelingen
GrootenVan deze Stad is een groote Vaart navan Macauw niet al te wel over weg Handel

Manilha, Japan, Batavia, Tonkin, Qui
van dezekon.

nam, Cambodia, Siam, Choromandel, Stad opNa dat hy daar aangekomen was,
ander-Malakka, en na meer andere Landen.plaatsten zy hem niet, gelyk 't behoor-
Landen.handelende met witte ruwe Zyde , Zy-de , in de Hoofd vesting, maar alleen

de stoffen, Cattoene, Hennepe, en meerin een gemeen huis ; en zoo hy hen
andere Lywaden. Ook vervoeren zyiet uit ’s Konings naam gebeod, lach-
van daar veel Porccleynen , Thec, Ver-ten zy met hem, en deden hunnen zin,
milioen, Quikzilver, Speauter, Radix'tdwingende hem niet alleen , om na
Tisjina, Rhabarbar, Muscus , Aluyn,Klooster der Augustynen te moeten vlug-
en mecr andere waren, van welkc wyten; maar hem in 't zelve ook belege-
hier na breder sprecken.rende , en zich niet ontziende hem daar

Hunne Jonken vertrolken in oude'took te beschieten , en 3 kogels van
tyden van hier in July na Japan, enKasteel van St. Paulo door deszelfs muu-
keerden van daar in November her-

ren henen te jagen, die hy alle drie
waards, zynde met zilver, lakwerken, envergulden liet, en 'er een aan den Ko¬

meer andere kostelyke waren , beladen.ning van Portugal , een aan den On-
Zy plagten in Japan wel voor 60 a 70der-Koning van Goa zond, en een voor
tonnen gouds aan waren te verhandelen;zig, ter gedagtenis van de baldadigheid
dog naderhand zyn zy geheel en al uit Ja-dezer stedelingen, behield.
pan geboend , mogende op levensstrafWanneer hy nu zag, dat hy met dit
’er niet weer inkomen, om dat zy, on-volk met geweld niets uitrechten kon,
der voorwendzel van hunnen Godedienstveinsde hy voor een tyd, tot dat hy ge-
aldaar te verbreyden , getragt hebbenlegentheid wist te vinden , om eens de
zich meesters van ’t geheele Land te ma-Paters Jesuiten in hun Klooster op den
ten , dat hen (gelyk wy onder Japanberg, en in de Vesting St. Paulo, met
breeder toonen ) door de Japanders bezoo veel beleid en overleg te bezoeken
let is.aldat hy, eer zy het eens ontdekten ,

In den tegenwoordigen tyd, en zemeester van die Vesting was. Zy ver-
dert dat de Tsjincesen nagelaten hebbertezogten hem , alzoo ’t begon avond
met hunne Jonken uit TSJINA na Ba¬werden, dat hy de goedheid wilde heb-
tavia te komen (gelyk wy breeder on-ben, van te vertrekken , op dat zy vol¬
der de verhandeling die Batavia betreftgens hunne gewoonte de poort zouden
aangemerkt hebben) hebben zy zeer sterkkonnen sluyten. Het zal myne Goede Va¬
van Macauw op Batavia beginnen te va-ders, zeide hy met veel bedaardheid, niet
ren, en daar nu alles , ’t geen bevorensvan nooden zyn, dat ik vertrek, of dat
de Tsjincesen bragten , aan te voeren;gy lieden de moeite neemt , om de poort te
dan veel dierder, dan men die waren be-suiten. Ik. meene hier te blyven , en hel
vorens van de Tsjineesen plagt in te koo¬myn volk al belast , om de poort te stuiten
pen; mair alzoo de Keizer van Ts I-en zy wagten maar na u lieden, tot dat
NA nu overleden, een ander in zyn plaatsgy na buiten zult vertrokken zyn, ten ware
gekomen , en daar op Ao. 1723. we'ergy lieden lust hebt, om myne gevangenen
een nieuwe Vaart der Jonken op Bata-te blyven , alzoo deze Vesting in myn ge-
via gevolgd is, zoo zal die Vaart derweld is. Hy had'er, behalven ’t kleen
Portugeezen van Macauw op Batavia vangetal, dat hem gevolgd, en gewapend
zelf dood loopen.was, nu en dan ondertusschen een en-

Zy varen ook tweemaal ’s jaars terkel man weten op te krygen, die hun
Jaarmarkt van Canton in TSJINA,alstyd zoo wel hadden weten waar te ne
ook op de Rivier van Tsjintjeoe, enmen , dat zy zich zeer stil volslagen
brengen alleriey kostelyke waren van daarmeester van de Vesting gemaakt hadden
na Macauw , die zy dan met grootezonder dat deze Geestelyken 'er nog
winsten vervoeren.iets af ontdelt hadden.

Gelyk nu Macoo de eenige Stad inZy stonden , wanncer zy hem dus
TSjINA is, daur zy zich hebben nederhoorden spreken, zeer verzet, en oor-
gezet, alzoo zyn zy daar tot nog toe ookdeelden best maar ten eersten stil na be¬

blyven

Hare

roote

Vaart op

Batavia.
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te zien, of hy daar eenige Tsjincesen zou1603. blyven zitten, zonder dat ik weet dat
konnen bekomen, die de onzen op eenzy zich elders vast gemaakt hebben.

Waar voorgenomen togt na TSJINA zoudenHet is waar, en uit de beschryvinge
zich deze konnen behulpig zyn.van TSJINA, die wy reeds hebben,
en geene

Hy vond goed eenen Cornelis Specxoekend, dat aan het Hof van PekingGeeste-

lyken in onder ’t gevolg van een Siams Gezantverscheide Jesuiten al van ouds her in
TSJINA in dat zelve jaar derwaarts te zenden,nanzien geweest zyn, onder welke die

onthou- oude Keulenaar , Pater Adam Schal, met eenige fraye geschenken, om zich door
den.

Mattheus Pricejus , Pantoya Ferdinand de zelve cenigzins aangenaam te maken,
Verbiest, en meer andere zich byzon- alzoo anders in die tyden den ingang in

TSJINA voor alle vrecmdelingender in de gunst van de Tartarische Kei- ge-
zers hebben weten in te dringen , dog sloten was mogende niemand daar in
aangezien dat maar byzondere Paters, en comen, zeo dat iemand buiten ’s Keizers
wel byzonder Jesuiten, geweest zyn, die versof deed , die wierd genoodzaakt al-
zich als liefhebbers van de Ster-, Meet- tyd daar in te blyven; maar de Koning
en Bouwkunde by die Vorsten heb- van Siam zond jaarlyks derwaards een of

Enhun en weten aangenaam te maken, voor al meer Gezanten , welke gelegenheid de
toeleg met dien toeleg, om hunnen Godsdienst Heer Waruwyk, als de bequaamste, waar-
daar.

daar ook te verbreyden, zoo zullen wi nam, om eerst toegang in dit Land, en
Handel daar, te krygen.ter plaatze daar wy van den Godsdienst

handelen , gelegenheyd hebben, om daar Hy schreef den 8 Juny met desen Specx
breder af te spreken; met een letter hier een zeer beleefden brief aan den Koning
maar byvoegende, dat zy, door ’t voort- van Siam voegde daar by een fraey
zetten van deze hunne kunsten zich, bui- geschenk van 2 Metale Kamer-stukjens,
ten Peking, ook in verscheide andere yder 12 2 1300 pond zwaar,  en een
Steden van TSJINA, voor al zedert half pond schietende, met verzoek , dat
Ao. 1584 2 1685 , hebben weten in te deze Specx wanneer zi n Majesteyts Ge-
dringen, gelyk zy nog hier en daar in zant derwaards vertrok, mede onder

zyn gevolg zou mogen reizen.dit Land, dog niet om te handelen (al-
zoo zy daar een geheel anderen toeleg Daar beneven vertrok hy ook zelf,

na dat hy eenige Tsjineesen in zynenhebben) verspreyd zyn.
dienst genomen had , den 27 dito vanWat nu de Engelsen , Fransen , enVaart

der En Patani na Canton, een vermaarde StadOostendenaars betreft , die vry sterk
gelsen op TSJINA varen ; daar van hebben TSJINA, en quam den 25 July

&amp;c. of tusschen de Eilanden van Canton, eenwy reeds in ons eerste deel zoo veel ge-I.
weinig beneden Macauw waar langs hysproken , dat het niet noodig is iets an-NA.
een weg na die laatste Stad meynde teders hier by te voegen.

Gelyk de Nederlanders van den be- vinden , om zoo buiten om , en doorAls ook

den gemeenen weg der Portugeezen, daarginne van hunne komst in Indien dende Ne-

derlan- na t0. te komen, alwaar dezelve ook deHandel, en de Vaart, der Portugeezen
ders. toutheid hadden, om een van onze Sloe-op TSJINA voor een van de voornaam-

en onverwagt met een van de 5 a 6ste gchouden hebben, alzoo hebben zy
agten, waar mede zy voor den dagal van die eerste tyden af hun werk ook

quamen, aan te tasten ; dog zy wierdengemaakt, om dit Land, en dien Handel,
soor de onzen zoo dapper wederstaan,nadser te ontdelken , om daar goederen,
dat zy best keurden , om hen te latendie in Japan getrokken waren, te krygen.
voortzeilen.Ao. 1603. den 6 Juny vertrokken deAo 1603

Den 28 dito beliep hem een zwareSchepen de Erasmus en Nassau, uyt de
storm, waar door hy genoodzaakt wierdVloot van Mybrand van Var-vyk , na
het Land te verlaten, en in Zee te loo-TSJINA, daar zy op de Rhecde van
ven, ’t geen oorzaak was, dat hy zyneMacauw een groot Gallioen , na Japan
Sloepen, met een man, en twee Bootsreisveerdig leggende , veroverden , waar
verloor, die den 2 Augustus eerst weeruit zy de goederen gelost, en ’t Gallioen
by hem quamen.verbrand hebben , waar mede zy by de

Vermits hy nu geen kans zag, omTsjincesen groote eere, en agting ver-
Macauw te konnen bezeilen, liep hy omkregen.

de Oost na ’t Eiland Pehoe, ’t geenA. 1604. heeft die wakkere Neder-
r

onder de Landvoogdy van Tiintsjeoelandse Zeevoogd, zelf mede dien togt
behoord , en dat op 23 en een halveondernomen, en na veel aangewende
graden , recht onder den Tropieus, ofmocite middel gezogt, om eenen Neder-
Zonnckeerkring,en ontrent 22 mylenlander hier na toe te zenden.

Na dat hy den 20 May van Diohor booosten het Eiland Lamon, of LamaoEn Ao

1604. gelegen is.gezeild, en na Patani vertrolcken was,
door daar hy den 30 dito ten anker quam, Hy quam hier aan dit Eiland Pehoe
War¬

was dat wel voornamelyk geschied, om den 7 Augusti aan de westzyde in een
BacyA 3
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zy in January Ao. 1606. tyding uit 1607.Baey ten anker, daar zy voor alle win
Siam van den zelven Specx, dat zyneden bevreid lagen. Hy maakte onder
tocht na TSJINa geen voortgang ge-tusschen eenige brieven klaar, die hy
nomen had, om dat de groote Jonk,met eenige Tsjineesen na het vaste Land
waar mede de Siamse Gezant na TSII-den 9 dito aan den Mandaryn van die
NVA reizen zou , door den oorlog , dievandvoogdy zond , om vriendschap er

in Siam op handen was, niet had kon¬Handel daar te verzoeken.
nen vertrekken. Ook quam de KoningTerwyl hy nu antwoord op zyn

in Siam toen te sterven , diens vervan-schryvens wachtte quam den 27 dito
ger aan Specx zyn hulp wel beloofde,het Jacht de Sphara Mundi op die zelve
e meer, alzoo’er nu by de verhef-Rheede by hem ten anker, zynde me
fing van een nieuwen Koning zekerlykde , volgens hun bericht, door den
een Gezant derwaards gaan moest; dogvoornoemde storm in groot gevaar ge-
an Warwyk, alleen die kosten niet kon-weest

nende dragen , was genoodzaalet SpecxDen 20 October kreeg hy bescheid
ve'er by hem te ontbieden alzoo deop zyne brieven; maar dat behelsde zee
Zeeevoogd Cornelis Sebastiaanszoon de-onaangename tydingen, daar in bestaan
zen Specx met de zynen niet in dienst derde, dat 'er wel eenige lieden met der
groote Maatschappy had willen nemenGevolmagtigden, die de tyding bragt
waar op dus Specx uit Siam we’er na Pa-by den Bestierder der Landvoogdy kon-
ani keerde, vervorderende zyne Reiscden komen, om met den zelven over

net eenige Siamse Gezanten na Bantam,den Handel te spreken, maar dat zy

lwaar hy met het Schip Mauritius indan een geschenk voor den zelven, en
December Ao. 1607. ten anker quam.nog een ander voor den Onder-Koning

moesten brengen, ’t geen niet minder 0. 1607. is de Heer Cornelis Mate. Matelies

lief, die wakkere Zeevoogd , den 12 Ju- gaat Aodan 50000 Ryxdaalders bedragen moest
1607

zonder eens te rekenen, wat zy nog aan ny uit de Moluccos met 4 Schepen van n. 75II.
zyn Vloot te weten , Orangie, Mau- NA.eel anderen moesten geven. Ook wierd
ritius , Erasmus, en een Jacht, waar ophy eindelyk door de komst van een Tsji-
285 blanke koppen , 30 lwarte, en 21aees Hoofd , den Toezy genaamt , die
Tsjineesen van een genomen Jonk wa-daar met 50 Jonken verschenen was,
en, na TSJINA gezeild, van voornemen,renootzaakt onverrichter zake, zonder
om eerst na Macauw te loopen, omdat zy aan Land komen konden, te ver-

trekken , weshalven hy besloot weer na te zien, of hy daar handel zou konnen
krygen, en zoo zy hem dit niet toelater’atani te loopen, onder belofte, dat de

Tsjineesen hem ten eersten met 3  4 vilde , had hy bessoten alle de Tsjinee-
sonken zouden volgen , waar ontreni sen, die hy maar bekomen kon, ge-

vangen te nemen.de Toezy hem belooft had behulpzaam
Hy liep door de straat van Tagima.te zyn

Eindelyk ziende, dat 'er niets op volg- den 1 July, en quam den 25 dito on-
de, zyn zy den 15 December van Pe ler ’t Eiland Lamao , omtrent een myl
hoe vertrokken, liepen na Poelo Combi, an de Kust van TSJINA ten anker,
Poelo Cicir, en Poelo Condore , daar net welk hy bevond in 2 Eilanden ver-

zy den 3 January Ao. 1605. ten anker deeld , en zeer gelegen te zyn, om na
le Rivier van Tsjintsjeoe te loopen.quamen, nemende nog dien zelven avonc

afscheyd van de Boot Sphara Mundi Hy zond ten eersten een Tsjinees na
Land, om te vernemen, of hy daar han-die na Patani vertrok, en welke de Tsji

nesen, die Warwyk van daar medegeno¬ sel zou konnen krygen, dog merkte
men had , weder derwaards medenamen laar na, dat men geen vreemdelingen in

of aan dit Land hebben wilde gelykalzoo hy die reeds uit zynen dienst ont
slagen had sy ook zelf geen verlof kon krygen;

Ondertusschen kreeg de Heer Zee om maar wat veirversching te koopen
voogd van Waruyk ook uit Siam een weshalven hy den 16 Augusti goed vond
brief van Cornelis Specx van Septembe van daar in Zee en den 1 September na
1604 verzoekende wat meer voorraac Canton te loopen; dog hy koner de
tot zyne Tsjinecse Reize, schoon hy, Tsjjneesen niet toe krygen, om hem zoo
by zyn vertrek, al met een fraye Car diep Landewaart in den weg te wyzen.

Hy kreeg ondertusschen berigt, datga van koopmanschappen, en met eenig
er te Macauw 6 Portugeesse Schepengeld te zamen 40oo gulden weerdig
over 10 dagen pas van Malakka geko-voorzien was.

Hy verzogt dit te ernstiger, alzoo nen, op de Rheede lagen, van welke
anders zyn Reize na TSJINA geen 2 Koopvaardy- en de andere 4 Oorlog-

schepen warenvoortgang hebben zou, weshalven hem
nog 2600 Ryksdaalders van Patani toe¬ Hy schreef aan den Mandaryn van

aanton, zeilende den 3 dito na Lan-gezonden zyn; dog ’t jaar daar aan kreef
thau,
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1607. thau, alwaar zyn Geheymschryver, A
braham van den Brock, met nog een jong-
man, en met eenig geld aan de wal ging,
om met den Mandaryn te spreken , dog
ondertusschen belette men hen niet al-
leen de minste ververschinge of water te
bekomen; maar zy zogten ook uitstel om
Oorlogs-Jonken, en de Portugeesse Sche

pen ondertusschen klaar te maken, om ze
dan aan te tasten en te verdryven. Al-

toos den 9 dito zag hy 6 Portugeesse
Schepen op hem afkomen, weshalven de
Heer Matelief den 10 dito best keurde

zyne Schepen, en alle zyne middelen hier
aan niet te wagen , waar op hy dan der
13 dito van daar na ’t Eyland Sanchoam

licp, maarvernemende, dat hy 'er al voor-
by was besloot hy den 15 dito de Kust
van TSJINA te verlaten, al mede on-
verrichter zaake van daar we 'er na Patai

Djohor en Bantam loopende , om nog
dat zelve jaar na ’t Vaderland te vertrek-
ken.

Lang na dien tyd et geen al vry won
der is) schynt'erby onse Natie om TSJI-
NA niet meer gedacht te zyn tot Ao
1622. ; wanneer de Opper-Landvoogd.
de Heer Koen, goedvond den Bevelheb-
ber Cornelis Reyerszoon van Gouda met een
Vloot van S Schepen na TSJINA te zen-

den, met last, om of Macauw te verove

ren, of om anders na de Piscadores (ook

de Eylanden van Pehoe of Tayouan ge-
noemd, en van welke wy hier na in 't
byzonder spreken) te gaan, ten eyndt
aldaar verder te zien, of ’t niet mogelyk

was , om in en op dat Land een vasten
Handel, en Vaart te krygen.

Om dese Vloot nogsterker te doen aan-
groeyen was'er door zyn Edelheid na
veel andere plaatzen om meer Schepen ge-
schreven, en uitdrukkelyk belast, dat
zich dezelve by de Vloot van de Heer
Reyerszoon zouden hebben te voegen

Hy vertrok den 10 April van Batavia
met de Schepen Groningen, de Galias
de Engelsse Beer , Vlissingen, de St. Ni-
colaas (die na Manilha liep, om na meer
Schepen te zien) en meer andere, waar
by daar na de Hoop, de Bul , de St.

Kruys, ’t Jacht de Haan, en meer ande-
re bodems, die tot een getal van 15 Sche-
pen allenskens aangroeyden, gekomen zyn.

Den 22 dito quam hy voor Macauw
met deze Vloot, waar by zich ook twee

Engelsse Schepen bevonden, ten an-
ker.

Den 23 dito liepen 'er 3 Schepen, na-
melyk de Galias, de Engelsse Beer, en
Gromngen, digt onder de Stad, zoo dat
zy 'er zeer gemakkelyk in konden schie-
ten, waar van zy nog dien zelven avond de
proef met s Kanon-schooten namen. Dien
zelven nacht noch liep Groningen en de

Galias tot op een Snaphaan-schoot onder

INA. 7

de Stad, alwaar zy op  vadem ten an-
ker quamen.

Men had in 't eerst besloten, dat de

Schipper van 't Schip Groningen,met

zynen Koopman Bosschaart van Delft, on-
dersteund door eenig volk, ten eersten na
Land zouden varen, om te zien, of zy
de Stad niet zouden konnen bestormen
maar men vond naderhand goed dit be-
sluit te staken, en altoos den Schipper
van dien bodem aan boord te laten, en dat

in zyn plaats de Bevelhebber Reyerszoon
zelf als Hoofd van deze onderneming aan
de wal zou gaan.

’s Morgens den 24 dito schoot men met
het aanbreken van den dag alles los, ge-
vende hen de volle laag, waar door men
het niet weinig in de Stad hoorde ring-
kinken

Als dit maar pas gedaan was, ging de
Hecr Reyerszoon met 600 walkere en uit
gelezene Soldaten na Land, ondersteund
door z Jachten, die zoo dicht by de wal
liepen, als het mogelyk was, op dat de
onzen in tyd van nood hun toevlugt tot de-
zelve zouden konnen nemen, als mede om
de Schuyten en Boots te dekken

De Portugeezen ondertusschen hadden
zoo ras deze Vloot niet vernomen, of zy
stelden zich aanstonds ten vollen in po-
stuur, om hen wel te ontfangen, alzoo
zy wel zien konden, dat daar zoo veel
Schepen niet quamen, om vliegen te van-
gen, maar om hunne Stad, was het moge-
lyk, te veroveren.

Ten eynde zy zich dan wat beter tegen
dezelve zouden konnen verdedigen, had¬
den zy ter plaatze , daar de onze landen
moesten, een hegte borst-weering met 'er
haast opgeworpen, om van daar de onzen
wel waar te nemen ; dog zoo ras zy de-

zelve zagen naderen, en met eenig geweld
op hen aandringen, koozen zy 't Hazen-
pad, en namen na een Klooster, op ze-

kere hoogte gelegen, de vlugt. Onder-
tusschendrongen de onzen hoe langer hoe
meer op de Portugeezen, waar op zy ee-
nige uytvallen deden; dog de Heer Reyers-
zoou dreef hen met een groote moedigheid
we’er te rug; zoo dat hy op dezen voet
zeer waarschynelyk meester van deze Stad
zou geworden zyn, indien hen kort daar
na de lust daar toe door een zonderling
ongeval, niet was benomen geweest.

Terwyl hy dus bezig wasmet den vyand
afbreuk te doen, geraakte, by ongeluk
de brand in eenige kruyt-vaten, waar

door de onzen in de uiterste verlegenheid
geraakten, alzoo 'er geen middel was, on
ten eersten ander kruyt in plaats te kry-
gen. Ook kreeg de vyand terstond ken-
nis hier van, dewyl'er eenige bange Ja¬
panse Soldaten tot hen overliepen.

Het beste, dat voor den Heer Reyers-
zoon hier op te doen viel, was, maar zon-
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Tsjineesen was, alle vicemdelingen uit hun1622. der uitstel voorzigtig met zyn volk af te
Land te weeren.trekken, dat wel ten eersten geschiedde;

Eenige jaren 'er na wierd hun Landmaar de Portugeezen, dit mede wel vast-
door den Oost-Tarter van Nioeche vero-gesteld hebbende, quamen’er aanstonds
verd, en toen wierd de Handel in Can-opin vallen, en sloegen velen van dezelve.
ton (dat Ao. 1650., den 24 November,die door gebick van kruyt niet in staat
ingenomen wierd) voor de vreemde vol-waren, om zich te verdedigen, dood,
ken opengesteld, waar af haar Edelhedenterwyl de anderen met een groote verwar-
wat voor Ao. 1653. vast bericht door Pa-ring de vlugt na de Boots, die tan strand
ter Martinus Martini kregen , die 10 ja-lagen, namen, en zich met'er haast weer
ren in TSJInAgeweest, en met een Por-na boord begaven,
tugeesch Jacht op Macasser gekomenMen bevond, na een goede monste-
25.ring, dat men 130. man verloren, en on-

Hier op vonden haar Edelheden goedtrent ook zoo veel gequetsten had.
eerst den Koopman Fredrik Schedel den 2cOnder de laatste was de Heer Reyerszoon
January uit Tayouan met 't Jacht demede, die al in 't eerst, zoo als de onzen
Bruynvisch en een kostelyke lading(gelanden wilden, door zyn buyk geschoten
lyk men by Nieuwhof in 't eerste Gezant-wierd, waar van hy echter naderhand ge-
schap na TSIINA zien kan) na Canton

nas.
te zenden, daar hy na o dagen wel aan-Zooras het volk weër aan boord ge-
quam; maar daar hem de Portugeezen vankomen was, vond men goed, om on-
Macauw zoo swart, als ’t mogelyk was,trent drie vierde myl van daar te zeylen,
afschilderden, en hun best deden, om zynen eenig water op een Eiland bezuiden
ganschen tocht te verydelen. Altoos zyMacauw te halen

wisten door een Gevolmachtigden, on-Waar op toen vermits men zonder
bylangs van ’t Hof van Peking gekomen.kruyt niet vegten kan, behalven dat ook.

den Onder-Koning te bewerken, dathyzonder dat ik de reden bezeffe, de moed
den 19 Maart van daar weder vertrekkender onzen geheel ter nederlag, bessoten
moestwierd van dezen toeleg op Macauw voor

Zy hadden hem brieven aan den Heerdeze reis af te zien.

Verburg, Landvoogd in Tayouan, en aanDaar op vertrokken de 2 Engelsse Sche-
zyn Edelheidop Batavia, den Heer Maat-pen, met ’t Schip de Trouw, na Japan,
uyker, medegegeven, en hem geraden,en men gaf last, dat de Schepen de Beer
dat hy, om den vryen handel daar te be¬en de St. Kruys na de Kust van TSJINA
komen, eerst zoude moeten bezorgen,zouden loopen, om dat Land van na by
dat 'er een Gezant na 't Hof met een grootte bezigtigen.
geschenk, om dien handel van den KeizerDe andere Schepen liepen den 29 dito
te verwerven , van Batavia gezondenna de Piscadores, of de Vifschers-Eilanden,
wierd.alwaar zy den 10 July ten anker quamen,

Zoo ras hy dit bericht op Batavia ge-hebbende pas bevorens noch 't Schip de
bracht had, vonden haar Edelheden goed,Beer van de Kust van TSJINA weer by
om met allen ernst aan de Heeren zeven-zich gekregen.
tienen verlof tot het zenden van een Ge-Ik zal hier niet verder byvoegen, wat

zy daar deden, alzoo wy dit te berde bren- zant derwaarts te verzoelten

Schoon hier mede eenigen tyd verliep,gen zullen, wanneer wy van de stoffe
echter zaten haar Edelheden niet stil;van Tajouan zullen handelen.
maar hielden deze Vaart levendig, en zon-Ao 1623. den 18 April vertrok de Heer
den den Koopman Zacharias Wagenaar metJacob l'Heremite, om Manilha in te ne-
de geladene Jachten de Schelvisch, endemen, en om zich meester van den Handel
Bruynvisch na deze kust, hebbende Sche-van TSJINA te maken.
del we'er by zich; maar de PortugeezenAo. 1624 zynter uit de Stad Hoksieuw
hadden onze Natie te Canton zoo swarteenige Gezanten op Batavia gekomen, die
en zich zelven, door ’t af betalen van hunwel groote hopeaan de onzengaven, van
achterstallen aan die Regeering, zoo aanden Handel op TSJINA eens vast te zul-

genaam weten te maken, dat men aan Wla-len maken; dog daar quam geen vervolg
genaar vermits hy geen brieven, nog ge-op-
chenken aan den Keizer had, mede be-Ao. 1632., den 23 en 24 July, ver-
lastte onverrigter zake te vertrekken.trok de Heer Bailliu , Antoni Caan, met

Ondertusschen quam 'er last van de Hec-SSchepen van Batavia na deze Kust, en
ren zeventienen om Gezanten na TSJINAAo. 1634. liep het Schip het Wapen van
te schikken, waartoe de Kooplieden Piete-Delft den 12 November uit Japan der-
de Goyer en Jacob de Keizer, verkorenwaarts; dog alle deze tochten der onzen
en derwaards den 14Juny 1655. met heer-waren meest vrugteloos, en geen won-
lyke geschenken aan dien Vorst door haander, alzoo het van ouds her een stale wet,
Edelheden afgezonden wierden.en de vyfde Set-Regel van Staat by de
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1655. Zy vertrokken met de Jachten Kouw

755I. kerken, en Bloemendaal , hebbende een
NA. gevolg van 14 persoonen, onder welke de

Onder-Kooplieden Leonard de Leonardis

en Henrik Baron ; welken laatsten vriend

ik daarom aanhale, om dat men hem meest

te danken heeft , ’t geen men van TSJI-
NA weet , alzoo hy de Opsteller van al-
les is , waar van zich anderen daar na be¬

diend hebben zoo my door een Heer
die 't zeer wel wist, gezegt is

De Hee
Terwyl nu deze Gezanten na 't Hof

Lands
reisden bleef Francois Landsman, Op-

matoen
Hoofd er-Koopman, als Hoofd in Canton, om
van den den Handel daar waar te nemen , hebben-
Handel

de daar Henrik Gramsbergen tot zyn nood-
in Can-

hulp.
ton.

Wat nadeel de Jesuit, Adam Schal, een
Keulenaar, en nog anderen, onze Gezan

ten aan 't Hof te dier tyd deden, vertoond

de Heer Nieuwhof uitvoerig, als mede dat

pas om de 8 jaren eens door den Keizer
aan de Hollanders vergund wierd tot Can
ton, of aan ’t Hof, te verschynen.

De Gezanten zogten dien tyd wel ver-

kort te krygen ; dog daar was niet ver-
der in te doen, zynde het voor hun gunst
genoeg ( zoo men zeide) dat zy jegen-
woordig als vrienden erkend, en aange-
nomen waren ; dog als zy nu eens weër

quamen , dan twyffelden de Tsjinecsche of
Tartarise Grooten niet, of men zou her

den Handel ook wel toestaan.

Hoe onbeleefd zy verder van de On-
der-Koningen, niet alleen in 't afvergen.
maar zelf ook in’t afdwingen van eenige
geschenken, daar de handel nog niet toe-
gestaan was, en zelf met het inhouden van
1400. Thayl, en meen undere geweldena-
ryen, gehandeld, en geplaagt wierden.
kan men mede by Nieuwhof zien.

Alle deze onhebbelykheden waren oor-
zaak , dat zy, na zoo veel vergeefze on-
kosten, op zulke slegte hope van daar
om de 8 jaar eens te mogen komen, maal
hun best deden, om ten eersten, alzoc

men hen en hun volk zeer veragtelyk be¬
gon te handelen , van daar te vertiekken
gelyk den 1 Maart Ao. 1657. geschiede.

Sy quamen den 31 dito op Batavia, en
hadden , behalven ’t verlies van een Ge¬
schenk van 55552 16 9f

Op de reize nog verteerd f 43278- 8-

Dat te zamen een schade
ƒ98831 54gaf van

Voorne- Ao. 1660. was'er we’er een toeleg op
men A9. Batavia , om Macauw te veroveren ; doc
1660.

dit voornemen verdween ook in rook
om Ma-
cauwte alzoo’er de Portugeezen ten eersten de snuf
verove¬ af in den neus kregen.
ren. Ondertusschen verloren wy in't begin

van Ao. 1662. die schoone Landvoogdy
Tayouan of Formosa, die de Rover Co-

xinja den Heer Frederik Coyett dwong aan
IV. DEEL.

INA.

hem over te geven.
Om ’t zelve te wrecken , vonden haa

Edelheden goed den Heer Balthacar Bori
als Zeevoogd , Jan van Campen als On-
der-Zeevoogd, en den Heer Constaniyn No-
bel, als Geüant, Ao. 1662. na TSIINA
met een brief van zyn Edelheid den Hee
Maatsuyker aan den Fokjeusen Onder
Koning , Singlamong, in antwoord van
den zynen onlangs aan den Landvoogd
van Tavouan , en nog een anderen , aan
den Velheer, Taising Lipoui, in welke hen

zyn Edelheid te gelyk verzogt, om daar
te mogen handelen, voegende daar ook
een geschenk by, om te meer ingang by
hen te krygen.

Zyn Vloot bestond in deze 12 Schepen
Naarden, Domburg, Overveen, Anke
veen, Terboede , Liericzee, Hoogeland
Meliskerke , de Zeehond, de Vink, Loe-
nen, en Breukelen.

Zoo als zy by de Eilanden van Macauw
ten anker quamen verstonden zy, dat
Coxinja overleden was.

Zy wierden daar (gelyk men in de be¬
schryving, daar van wereldkundig, zien
kan) na dat de Heer Bort de Stad Sotia,
op de Rivier van Hoksieuw veroverd

had , zeer wel ontsangen, en in de gemel¬
de Stad wierd van Campen en Novel van
dien Onder-Koning, en dien Veld-Heer,
zeer vriendelyk (zoo het ten minsten uy-
terlyk geleek ) bejegend. Men verzogt
onze 39 gevangenen , nog onder Coxinja'
volk op Aymuy en Quemuy zynde, we-
derom , daar tegen aanbiedende een groo¬
ten Mandaryn, en eenige andere Tsjjnee-
sen van Batavia medegebragt waar toe zy
wel beloofden hun best te zullen doen;
maar verklaarden geen magt te hebben,
om den handel aan de onzen toe te staan,
alzoo dat een werk des Keizers was , waar

over zy nader beloofden te schryven.
Ondertusschen, vond de Heer Bori

goed, met de Vloot om den Noord te
lopen, en een Schip met van Campen en
Nobel alleen op de Rivier van Hoksieuw
met de Geschenken te laten , om te zien,
wat 'er van de beloften , hem doorde Tsji-
neesen of Tarters gedaan, komen zoude;
maar naderhand ziende , dat zy hem maar
ophielden , en met woorden paeiden ont-
bood hy de Heeren van Campen en No-
bel ook by zich, daar hy om de Noord
voor Tinghay lag, die ook met het Schip
Domburg by hem quamen, en , na eeni-
ge veroveringen aldaar gedaan te hebben,
weer zamen na Batavia vertrokken , daar
hy den 28 Maart Ao. 1663. met zyne
Vloot aanlandde, hebbende het Schip An-
keveen voor de Guyl, of de Kreek van
Hoksieuw verloren

Hoe slegt ook deze togt uitgevallen
was, lieten haar Edelheden het egter hier
by geenzins berusten, maar besloten den
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Na dat nu alles hier dus verre verwoest1663. 20 Juny des zelven jaars den Heer Bori
was verzogten de Tarters, dat de onzenmet 16 Schepen we’er na TSJINA te
na Soansjcfoe imet hun Schepen wildenzenden , welke de Nooteboom, Tertho-
komen, om nader met den Onder-Ko¬len, Vlaardingen, Mars, Naarden, Vlis-
ning, Singlamong, en den Veldheer, Li-singen, ’t Wapen van Zeeland , de Kog
pout, te sprecken , willende ook geernege , de Zeehond, Ziericzce, Overveen,
hebben , dat de onzen na Tangsoa en La-Jonker, Meliskerke, Buyksloot, Nieu-
moa (alwaar Coxinja 's Soon zich met alwendam, en Vink genaamd, en met 1382
het zyne, in 260 Jonken overgevoert,Bootsgezellen, 1234 Soldaten, en nog 47
onthicld) zouden gaan ; dog zy floegenonbesoldigden, alle walker volk, bezet

om nadit beleefd af, alzoo hun last was,waren.
De Heer Tavouan, of Formosa te zeylen, en ver-De Heer Bort wierd door zyn Edelheid
Bort Ao. zogten, dat de Heeren Nobel en PedelMaatsuyker eerst, en daar na door den Di-
7. die eenigen tyd in Hoksieuw gelegen had¬recteur Generaal , den Heer Karel Hart-

we er
Cnden, eens na Batavia mogten gaan,met 16 sink vergezelschapt van de Heeren Adriaan

Schepen indoor den Heer Hoogenhock (die langvan der Meyden, en Jacob Hustaart, voor-
der¬ Japan gelegen had) vervangen werden.gesteld , zullende als zynen Onder-Zee
waards

’t geen hen door Singlamong toegestaanvoogd den Heer Huybert de Larefse, en alsvertrok-
wierd; dog zy wilde niet toelaten, dat deSchout-by-Nacht, en Opperhoofd van Ja-ken.
onzen bezit van de veroverdc Eylanden ne-pan , de Heer Willem Volgers , benevens
men zouden , hoewel hy ons eindelykden Koopman Ernst Hogenhock, en de dap-
toestond, eenige bezetting in Goutsoe tepere Hoplieden, Christiaan Poleman (een
leggen, dat de onzen afssoegen, zeggende,Heer, die by na over al geweest is, daar
dat zy voorgenomen hadden na Tayouanwat te doen viel, en zig daar wonderlyk
te gaan, en dat te bezetten, waar op deklockmoedig gedragen heeft) en Adriaan
Onder-Koning tegen Kapiteyn PolemanSchimmelpenning mede derwaards voeren.
zey , dat die van Tayouan reeds de Vre-Men kreeg een nadere bevestiging van
de verzogt, en belooft hadden, hun hairCoxinja'’s dood, en dat hy door zyn Zoon
te zullen korten.vervangen was.

Daar op verzeylde de Vloot den 1 Ja-Hy liep daar op in Augustus met 10
nuary Ao. 1664. na Pehoe, of de Vis-Schepen op de Rheede van Hoksieuw,
schers-Eilanden, en quam ontrent de Zuyd-daar hy den 29 dito ten anker quam, zond
Oost-Baey van ’t gemelde Eiland ten an-de andere na Tinghay, en de Behouden
kerFortuyn; en men besloot met de Tarters,

Zoo ras de Hopman Poleman daar aandat wy, en hun Veldheer, Tongampck, te
de wal gekomen was, vond hy eenigenzamen de Coxinse Rovers aantasten zou-
wederstand, kreeg een dooden , en 526den.

gequetsten, onder welke laatste ook deZy stonden ook toe, dat de Heer No-
Hopman de Binter was ; dog eindelykbel ondertusschen zig na Hoksieuw zou
quamen de Boeren van Pehoe zich zelvenmogen begeven , om zyne medegebragte
aan de onzen, mits belofte van goede be-koopmanschappen daar te verkoopen
handeling, onderwerpen.Ondertusschen was de Hopman Pole-

Na Pehoe’s verovering liep de Vlootman met eenig volk op ’t Eiland Quemuy
den 13 dito voor Zeelandia, de Hoofdte Land getreden, en vervolgde den vyand
vesting van Tayouan, ten ankerniet alleen tot by de groote Stad van dien

omMen deed den onzen aanbiedennaam; maar bestormde dezelve ook, waar
ookde gevangene Hollanders en zelfsop de Soon van Coxinja aan de onzen we-
cnTayouan (zoo ons zeker Veld-Heerten liet, dat de Weduwe van den Land-
7eenige Tsyjineesen beloofden) wederdrost Jacob Valentyn, en nog veel andere

zullen bestellen ; dog men vorderde vanvrouwen, mannen, en kinderen der Hol-

ons voor af coooThayl zilver, en daarlanders, wel ontrent 100 perzoonen sterk.
na nog eens zoo veel. De onzen eischtenop Sakam waren, bood ons den Hande
eerst de gevangenen, waar toe zy niet wil¬in Tayouan weder aan, en verblyfop

den komen, en waar op dat gansch vatTamsuy, en Kelang, bevorens by ons
in duigen geraakte.bewoond , radende ons, dat wy ons

Ook boden zy Kelang, Tamsuy, Pe-dog geenzins op de Tarters vertrouwen
hoe, of Lamoa, aan, belovende dit aanzouden, en betuygende by den Hemel,

de onze te zullen inruimen; waar op menSon, en Maan, dat hy de waarheid sprak.
goedvond , hen eenige Gevolmagtigden,De onzen, met hun zaaken voortgaan-
te weten , den Luitenant Hendrik. Noor-de, verdreven den vyand van Quemuy
den, den Onder-Koopman Joannes Re-en Aymuy, na Goutsoe, en namen ook
naldus en den Boekhouder Joannes Mel¬deze Eilanden in, terwyl de Tarters daar
man, ( die voor Tolk dienen zou) toe teop een schrikkelyke wyse alles in de pan
zenden, om met hen te handelen.hakten, willende ook die laatste Stad af-

Deze deden uit onzen naam wel groo-breken, en verbranden.
te
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hun medehulp (gelyk zy hem aanboden)166. te eisschen, niet alleen van Tayouan, en
daar toe gebruykt hadde.al het andere daar by ons verloren; maar

De Schout-by-Nacht Verwey bleef metook om alle de onkosten van de Vlooten.

4 Schepen tot den 3 Maart nog ontrentdaarom nu twee jaren aan een gezonden,
de kust van TSJINA; maar vertrok toenen wel 6o tonnen gouds beloopende, we-
mede na Batavia.der te hebben; maar de Tsjineczen lach-

Dc Heer Constantyn Nobel onderrusschenten hier mede, en bleven by hun voorige
tot den I Maart Ao. 1664. in Hoksieuwaanbiedinge van de voornoernde Eilanden.

enals Hoofd van den Handel gebleven,die de onzen niet begeerden, alzoo zy die
door den Heer Ernst Hoogenboek daar ver-rvgen konden, als zy die maar wilden
vangen zynde, wierd den onzen nu doorlebben.

den Keizer Conghi of Cazzhi toegestaan,En dus liep deze gansche handelingte

dat zy daar om de twee jaren eens zou-niet, zonder dat de onzen daar iet verder

den mogen komen handelen.konden uitwerken. Ook had Renaldus
Ondertusschen bespeurde de Heer Hoo-cenige Geschenken gedaan, om eenige van

genhoek , dat de Tartaren van een vastenonze gevangenen los te krygen; dog men
Handel in hun Land, of van het weder-kon hen daar toe ook niet bewegen , waar
geven van Tayouan in 't geheel niet repten,op dan de Gyzelaars over en weder te rug
hy sprak daar nader met den Onder-Ko-gezonden wierden.
ning over , die weer , om een nieuwenAangezien dan voor de onzen niet meer

Gezant aan den Keizer te zenden, aan-te doen viel, dede de Heer Poleman on-
hield, meinende, dat dan alles beter gaanze troepen , die reeds geland waren,
zou, staande voor eerst aan ons toe, omweer na boord brengen, en de Heer Bort
alle twee jaren in Hoksieuw te moogenvertrok in Februury met 10 Schepen van

komen.daar na Batavia, daar hy den 20 dito aan-
Het verdere tusschen hem en den On-quam, zonder dat ik zien kan, dat hy veel

der-Koning voorgevallen , kan men om-van gewicht met deze Vloot uytgevoerd
standig, in ’t geene daar over reedsin 'thad, en ’t was beter geweest, dat hy, ge-
licht gegeven is, zien, waar na wy denlyk de Tarters hem raadden , de Coxin-
bescheyden Lezer wyzen.ders uit Tayouan geheel verdreven, en

TWEEDE HOOFDSTUK.

E Heer van Hoorn Ao. 1666. als Gezant aan den Keizer gezonden. Het EilandV
Kelang Ao. 1668. verlaten. Tsjineesche Gezanten Ao. 1679. op Batavia. De Heer
Levison Ao. 1684. derwaards. Waren hier getrokken. En die hier vallen. De Hee-
ren Paats, en de Keizer, als Gezanten Ao. 1685. derwaards Groote Handel der Tsii-
neesse Jonken op Batavia, die Ao 1717. de laatstemaal daar verscheenen, om dat zy
te streng door haar Edelheden gehandeld wierden. Vaart der Batavise Vrylieden op
die Kust. Vaart der Portugeezen op Batavia na Ao. 1717. Bericht over verscheide
zoorten van Thee, nu bekend, en ’t verdere daar toe behoorende. Waar zy al valt, en
maar alleen grocit. Brief van den Heer Baron aan den Heer Buschhof over Tsijna.
Van hoe verre de Tsjjneesche Schriften bericht geven. Jao, hun eerste Koning Ao Mundi
800. Cui-Piohan bouwd de groote Muur 246. jaar voor Christi Geboorte. Die nader

beschreven werd Onder wat Keizer de Heere Jesus is gebooren Hun twee eerste Wetgevers.
Het invoeren van een nieuwe Secte in Tsjina, Tonkin, Cambodia, en Siam, 16 jaar
na Christus Geboorte. Hunne zeldzame gedagten over de onsterflykheid der Ziel. Hun
Geloove over de Opstandinge. Hunne gebeden en besweeringen ten beste der dooden,
Zyn Pythagoristen. De verovering van Tsjina door de Tarters van Nioeche. Marcus
Paulus de Venetiaan hier gekomen Ao. 1275. Bericht van waar Hy de namen Cathay
en Cambaloe ontleend heeft. Sware koude hier op 30 graden Noorder breette. Reden
van dien. Peking, by de Mooren en Mogolders Cambaloe. Betekenis van dien naaen.
’t Woord Cathay, van de Oost-Tarters ontleend. Verdere gevallen der West-Tartaren
hier onder de Regeering van Hiu. Droevig einde van den Keizer Tyryn ontrent Ao-

71280. Xico veroverd de Ryken van Lauw, Siam, Cambodia , Tsjampa, Tonkin.
Cc. Humvu verdryft de West-Tartaren Ao. 1568. De Tonkinders vallen van den
Tsjinceschen Keizer nu af. Tonkin nader beschreven Desselfs naam by andere Volken.
In hoe veel Landschappen dit verdeeld werd. Slegte voortgang der Jesuiten hier. A¬
lexander de Rhodes eerste Prediker bier, Ao. 1626. De Jesuiten Ao. 1663. gelast uit
Tonkin te vertrekken.
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12 BESCHRYVINGE VAN
Specerven; waar van een Picol Nage- 1684.o 1666. wierd de Heer Pieter van

len 83 Thayl kostte.Hoorn , Buiten Gemeen-Raac
Peper, waar van een Picol tusschen devan Indien, en Algemein Ont-

7en 8 Thayl kost.fanger, als Gezant, nevens den
Schuyt-lood.Heer Nobel, als eersten Raad des Gezant-
Borax.schaps, en een zeer statelyk gevolg, we-
Camfer.der aan den Tartarisen Keizer afgevaar-
Plat-lood, waar af ’t Picol op 3 Thayldigt, met de Schepen Vlaardingen, Al-

627 Maas komt.sen, Constance, de vergulde Tyger, en
Snaphanen.Bleyswyk, zodanig, dat de Kooplieden
PistolenNobel en Harthouwer als Hoofden van den

Degens, en allerley zeldzaam GeweerHandel alles in Hoksieuw zouden waar-
Allerley gesnedene en geschilderde Gla-waarnemen.

zen.Hoe bits de Gezant van den Tsjjnees-
Spiegels.sen of Tartarisen Veldheer bejegend wierd,

WaarLakenen, van allerley zoorten ,kan men omstandig in de beschryving van
af’t roode drie, dog t swarte, &amp;c. tweehet derde Gezandschap aan dien Keizer
Thayl, 8 Maas gold.zien.

Perpetuanen.Hy ging wel na boven, om aan dien
En dieDe Waren, die hier vallen , zyn deVorst den Handel jaarlyks op zyn Ryk
nier val¬

ze :te verzoeken ; dog daar quam niet meer, len.
Allerley ruwe Zyde, zoo eerste Cabes-dan bevorens, af; weshalven hy Ao. 1667.

se, tegen 190 Thayl een Picol, als deden 17 December weer na Batavia ver-
eerste en tweede Bariga ’t Picol a 185 entrok, daar hy den 7 January A, 1668. met
180 Thayl.drie volladene Schepen weer ter Rheede

Deze Zyde komt uit Tsjina niet alleen;quam, met last, van den Keizer om de 8
maar ook uit Cambodia, Bengale,enjaar eens te mogen zien, en van om de2
Persien ; de laatste is de sterkste endejaar eens, niet in Hoksieuw, maar in
dierste; dog de Tsjineesche de fynsteenCanton, te mogen komen handelen.
de Bengaalsche tusschen beyde ; dogdieEn alzoo de Handel in TSJINA geen
werd meest met de Tiineesche verwerkt.voortgang genomen had , had men ook

Allerley Damasten.roedgevonden, al onzen omssag van het
Zyde Rollen.Eiland Quelang, of Kelang te lichten, de
Pelangs.sterkte daar te slechten , en ’t Eiland in
Pansjes groote en kleene ; de eersteNovember Ao. 1668. te verlaten.

een Thayi7 Maas ’t stuk, en de kleeneOntrent dezen tyd, of Ao. 1668, had-
een Thayl, 3 Maas, 5 Condryn.den de Tarters ook Nederlandse Gezanten

Hokjens.verzogt, maar wete niet, dat 'er toen der-
Gilams, a ieder een Thayl, 7  8waarts vertrokken; maar wel dat 'er Ao.

Maas.1676. na de dood des Keizers, en by op-
Speauter , tegen ; Thayl, 223 Maastreding van zyn Zoon, we 'er vrye Han-

7 Picol.del aan ons toegestaan , en daar op ook
Aluyn.1679. in December twee Tsijineesse Ge¬
Radix Tsijna.zanten uit Hoksieuw op Batavia zyn ge-
Thee, van allerley zoort.weest, zonder dat egter haar Edelheden

Porcelyn.met hen over het stuk van den Handel, om
Som, of Ginseng.voor altyd jaar om jaar op hun Land te
Galiga.varen, 't eens geworden zyn.
Yzere Pannen, om in te braden.Ao. 1684. den 23 Juny zonden haar

Sampsoe, of Tsjjnees Bier.Edelheden den Heer Levison, als Opper-
Geconfyte Limnoenen, en allerley ande¬hoofd van den Handel, en als Hoofd over
Confituuren.Schepen, na TSJINA.4
Latsea of Tsjineesse Castanien.Hy had bevorens 4 jaren met de Tsji-
Tiinees Papier.neezen omgegaan, en kende hunnen han-
Allerley Huisraad van zeker Metaal,del, en ommegang grondig ; weshalven

zynde ’t naast aan ’t zilver.men een beter verwagting daar van had
Sonneschermen, groote en kleenc.dan van Bernard Broeder , die geen Han-
Sandelhoute Beeldjens.del had konnen bekomen.

Spek-steene ditoos, Bekers, &amp;c. vanDe Waren, die hier getrokken wer-
Steen.dieden, zyn deze:

Tsjineesse Waeyers, groote en kleenc.Sandelhout, waar of ’t Picol 13 14
Een Mineraal of Berg-stoffe, Calin ge-Thayl kost.

naamt, die hier, en in Pegu mede, valt,Quikzilver,'t Picol op 110 Thayl.
zynde een zoort tusschen het Tin en Lood,Barn-steen.

dog dat zoo heerlyk van glans is, dat menAllerley Coraal, en voor al Bloed-Coraal
het
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1685. het voor zilver zou aanzien, gelyk het in
vierde ver-prys ook ontrent maar een

schild; en hoet langer gebruikt, hoe 't

schoonder en glansiger werd, en meer na
zilver gelykt.

De Hee Men vond Aoi 1685. ook op Batavia
ren Paats

goed , twee Gezanten derwaarts te zenden,
en de

alzoo men verstond, dat de Tsjineesen nuKeizer

als Ge¬ vryheid gegeven hadden aan Vreemdelin-
zanten gen, om derwaarts te zeilen, en hun Land
Ao. 1685 te bezoeken, waar toe als de laatste, dieder

ik wete, dat derwaarts gingen , de Hec-waarts

ren Vincent Paats , van Rotterdam , en
Dr. Louis de Keizer, verkoren, gelyk die
ook in dat zelve jaar met 't Schip Kroo-
nenburg, en 't Huys te Merwe, met
groote Geschenken aan dien Keizer ver-
trokken zyn; dog haar Edelheden hebben
ook toen het groot oogwit, van jaarlyks
pdic Kust te mogen handelen, niet kon¬

nen bereyken. Men heeft my bericht,
dat 'er zedert nog een Scheepje, Drake-
teyn genaamt, gewecst is; maar zonder
dat 'er toen ook eenige verandering in dit
stuk gevallen is.

Groote Ondertusschen zyn naderhand van jaar
Handel

tot jaar zoo veele Tsjineesse Jonken met
der Tsii

allerley Waren op Batavia gekomen, datneesse

men verder onnoodig achtte den HandelJonken

op Bata¬ pdat Land weder met zulke zware on-
vi2. kosten, zoo van Geschenken, als van zulk

een Gezantschap, te verzoeken, alzoo men
door die Jonken van alles, wat men wen-

schen kon, rykelyk voorzien wierd, be-
halven dat ook deze Jonken, zeer veel

Waren jaarlyks van Batavia na hun Land,
en, voor al, zeer veel Peper derwaarts
voerden , waar onder (gelyk men Ao.
1713. ontdekte) ook wel andere verbo-
dene Speceryen geloopen , en waar over
verscheidene Tsjineezen openbare schan-
dalen ondergaan en geleden hebben

Het ware voor Batavia te wenschen ge-Die Ao.

1717. de weest, dat men dit komen der Jonken uit
laatste-

TSJIINA aangehouden had; dog wy heb-
maal

ben onder de stoffe van Batavia aangewe-daar ver-

zen, hoe zy ten tyde van den Heer Op-schenen

per-Landvoogd van Swol opgehouden heb-
ben daar te komen , om dat haar Edelhe-

den hen gedwongen hadden hunne Thee,
veel beter koop, dan hen doenlyk was,
en zelf tot hunne groote schade (zoc
my bericht is) aan de E. Maatschappy
over te laten, of anders, zonder hun La-

ding te breken, te vertrekken.
Om dat De nood dwong hen van twee quaden
zy te het beste te kiezen, en dus een Picol Thee
streng

voor die gestelde prys, schoon ’t haar
gehan-

zelfs veel meer kostte, aan de E. Maat-deld

wierden. chappy over te laten; dog zy swoeren,
dat zy noit weder zouden komen, behal-
ven dat hen dit ook uitdrukkelyk door
hunnen Keizer verboden wierd , en na
dien tyd zyn'er ook geen Jonken weder
verschenen ; dog na de dood van dien

13INA.

Keizer zyn ’er Ao. 1723. , op toelating
van den nieuwen Keizer we ’er eenige
Jonken op Batavia gekomen, dat ze-
dert jaarlyks geschied is. Buiten dat
die Jonken nu bevorens op Batavia qua-

men, zyn'er ook wel tochten door deze
en geene Vrylieden van Batavia, te we
ten , door Leenderd Veermans , en meer

anderen ondernomen, die allerley kostely-
ke Tsjineesse Waren op Batavia bragten,
hoedanige ik gelove dat 'er nu nog wel
geschieden.

Na dat nu de Tsjineesche Jonken op Ba-
tavia niet meer quamen, en dus de ge-
hecle Tsjineesche Handel als in de assche
ag, zyn'er eenige Portugeesse Scheper
van Macauw met allerley Tsjineesse Wa-
ren op Batavia verscheenen, gelyk dat tot
nog toe zynen gang gaat: maar daar is
een groot onderscheid ontrent het inkoo¬

pen van die Waren van hen, of ontrent
den inkoop der zelve van de Tsjjneezen,
alzoo die laatsten dezelve veel beter koop
overlieten.

Echter leefde men in die hoope, dat
de wakkere , zeer Bescheiden, en ver-

tandige Heer Swaardekroon metter tyd
nog wel gelegentheid maken, en uitvin-
den zou, om dien voordeeligen Handel als

bevorens te herstellen, gelyk dat ook Ao.
1723. gevolgd is.

Een van de beroemste gewasschen van

Tsjina is de Thee, diens heilzame drank

in Europa nog niet lang is bekend geweest.
Daar men in de eerste tyden, Ao. 1670.

en 1680. maar van Boey Thee, en Groe-
ne Thee wist, zoo heeft men in die later

tyden van verscheide andere zoorten be-
ginnen te melden : want nu weet men te

spreken van Thee Congo, zynde, zoo
zommige zeggen , 't eerste uitbotzel der
takjens, en wel het duurzaamste van al-
le Thee, komende van blad, en weerde,
t naast aan de Thee Pego, zoo men voor-

geeft.
De Thee Pego is, zoo men al mede

voorgeeft, 't eerst uitbottend blad ( dat
wat meer, dan ’t eerste uitbotzel is) heb-
pende witte punten ; dog niet boven een
aar konnende duuren, en zy werd (zoo

men al mede zegt) op Nieuwejaar ge-
neenlyk, en buiten dien nog op twee an-

dere byzondere tyden in’t jaar, ieder 2
maanden na malkanderen, geplukt.

De Thee Tongge zou het derde a vier-

de blad zyn; dog ook geen jaar konnen
duuren , waarom zy ook niet verre kan
vervoerd werden.

By alle welke zoorten men de Rosma¬
17¬ryn-Inee wel voegen mag zynde zeldzaam,

en zeer dier, alzoo'er voor een pond Ao-
1714. wel 50 gulden betaald is.

De Liefhebsters en rechte Kensters van

de Thee hebben ook hier te Lande ( want

in Indien kennen de Tiineezen geen ande-
EB 3
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re zoorten, dan de Boey-Thee, Bing-(of Het is een vry teeder boomken, dat 1685.
Keizers-) Thee, de bloem of bloessem over al, en in allerley aarde niet groeyen
der Thee , en de Groene Thce, die zy wil: want zoo de grond, waar in men
ook wel de witte Thee noemen) nog ver- de zaadjens werpt, brak, of modderag-
scheide andere zoorten, wetende van een tin of wel al te zandig, en niet gema-
zeepje, een bloemetje, een boontie ti7d is, zal 'er niets van voortkomen.
een roosje, en wat dies meer is, te spre Ook moet men dezelve ’s winters wel dek
ken. ken, zoomen de hopeal mede niet verlic-

Daar zyn ook enkele witte Thee-Boey zen wil; waar uit dan blykt, dat dit ge-
enbladen , Dientsisim genaamt. Men ziet wasch een gematigde lucht en grond,

ze zeer zelden op Batavia komen, en ieder tewel zullce aarde vereischt, die niet
Cati van dien wierd Ao. 1712. (wan warm , nog te koel, nog ook te scherp.
neer ik 'er die zag) 5 Ryxdaalders, be¬ te schraal, nog al te klevig is, alzoober
taalt, daar men anders voor de alderbeste dan niets van opkomen zoude: ook moet
maar een en een halve Ryxdaalder be- men dezelve voor te veel regen, en te-
taalde gen te grooten koude en hitte, en ze ook-

De witte of groene Thee geeft men tegen deze en geene vliegjens, en andere
voor, dat aan groote boomen valt; dog de insecta, bewaren
Boey-Thee (zoo als de Tsjjineezen die Men plant 'er gemeenlyk veel by een,
noemen) aan kleene boomkens, onze Ar- om dat zy zoo best groeyen, en dan fyn-
brenyns niet ongelyk. Zy komt alleen der van hout en teerder van blad werden

in TSJINA (en daar wel best in Nan- Ook willen de boomkens wel ieder alleen

king) Japan, en Siam voort, zonder dat op heuvelkens 2 a 3 voet van een staan,
ik weet , dat zy elders groeit, maan dog de Japanders zetten 'er veel by een.
wy zullen nu den Lezer een netter be- Na dat het zaad in de aarde geworpen
richt van de Thee geven is, heeft men op het derde jaar zulk

Over dit gewasch hebben dezen en een heester. De voortteeling van dien is
genen, maar juist niet zoo onderscheiden, nog geen eeuw by ons bekend gewecst,
als 't wel behoord, geschreven. alzoo de Tsjineezen die met reden voor

Om dit stuk zoo kort en klaar, als het ons op Batavia verborgen hielden; te meer,
mogelyk , is voor te stellen, moet mer alzoo ik vast stelle, dat die heester in ons

weten , dat 'er verscheide Hoofd-soorten Land wel mede groeyen zou, als men

van Thee zyn, die we'er elk hare min ze onder de schaduw van boomen plantte
der soorten, daar onder behoorende, heb- ook is de queking der Thec zelfs in Tsji-
ben. na niet zeer oud, gelyk zy ook in hun

De bladen der Thee (die, voor zoo oude Kruydbocken onbekend is.

verre de langwerpige aangaat, zeer vee Zommige oordelen,dat de eerste blaadjens
na Wilge-bladen gelyken, hoewel de de beste Thee geven; dog de ervarentheid
Thee-bladen zich breeder vertoonen) zyn leerd, dat , zoo de Japanders, als de Tsji-
langwerpig, en rondom aan de kanter neezen , de twee a drie eerste jaren daar
eenigzings met tandekens bezet. Zom- mede wagten, en dan eerst van April tot
mige zoorten der zelve vallen smal, ande- Mey de bladen van de boomkens begin-

re we'er wat breeder ; dog zy zyn alle nen te plukken.
rond, of langwerpig. Na die eerste pluk schieten’er we 'er

Zommige van deze bladen zyn meer, nieuwe bladekens uit, die van de Lente

andere weer minder verdroogende, t'za bladen zeer wel te onderscheiden , alzoo

men trekkende, en wat bitteragtig. de Herfst-bladen veel kleener, en geel-
De Thee-boom zelfs is maar een hee- agtig groen zyn, welke, wat kloek ge-

ster, zoo ik die zelf gezien hebbe in der worden zynde, zy alle uur van den dag,
Thuyn van zyn Edelheid Camphuys, L. en voor al op t heetste van den middag
M. daar zy ontrent als een Aalbessen- plulken, en dan of verder bereiden, of
boomken van groote was. Ook vallen wel aan anderen verkopen
zy in Tsjina doorgaans maar 4a5 voc Daar na werpen zy die bladen in een
ten hoog. yzeren zeer zuiveren gladden en blinkenden

Zy groeit overvloedig en tiert zeer Schotel, die zy in Tsjina daar toe gieten.
wel in de koude Gewesten, zoo van Ja- Deze werd zeer heet over ’t vuur ge-
pan, als wel voornamelyk van Tsjina maakt; dog wat schuyns gezet , om dat
en daar wel byzonderlyk in de Land zy die bladen met de handen gedurig
voogdy van Nanking, en, zoo men Pa¬ moeten wryven en met een byzondere

ter Martinus Martini gelooven mag, nog hand-greep, daar toe vereischt, zoo lang
wel best ontrent desselfs Hoofustad Koei¬ roeren en wenden, tot dat zy slap wer-
tsjeoe, die op 30 graden Noorder breette den ; waar na zy die op zuivere matjens

of iets anders leggen, daar zy die dan ge-segt, hoewel andere zeggen, dat de beste
durig waeyen, om dezelve te verkoelen.Thee ontrent meer andere Steden valt.

Koel zynde , werden zy van die matIn Japan heeft men de beste ontrent Miako
jens
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1717. jens weer in korfjens geworpen, en daar
in zoo lang gerold en gewreven, tot dat
zy beginnen te krullen, dan werpen zy
die weer in eene zuyvere Schotel , die
maar matig heet gemaakt werd, in welkc
zy die bladen weer, gelyk bevorens, met
de handen roeren, zoo lang tot dat zy ee-
nigzins hard beginnen te werden , waar
na zy die weer op eenige matjens leggen
verkoelende die, gelyk bevorens, met een
wacyer.

Na dat zy nu weer koud geworden zyn,
werden die weer in een heet gemaakten
Schotel geworpen , daar weer geroerd,
daar na weer verkoeld, en dan al weer in

cen vierde Schotel, dog met dat on-
derscheid daar in geworpen, dat de der¬
de en vierde by trappen minder heet, dan

de eerste, gemaakt werden, al het welke

met veel voorzigtigheid, opnierking, en
met een byzondere behandeling daar toe
vercyscht, en een yder niet eigen, ge-
schieden moet.

Dus nu bereid zynde, storten zy die
in verglaasde potten, die zy dicht toeslui-
ten, en dus 16 dagen laten staan, waar na
zy die weer openen , leezen ’er dan de
kleenste, teederste, en kragtigste Thee-
bladen, die zy zeer wel kennen, uit, en
werpen die dan in een vyfde Schotel als
de voorige, na welke behandeling die
Thee , dicht gesloten zynde, jaren lang
duuren, en alomme verzonden kan wer-
den.

Daar is een groot onderscheid tusschen
de Thee-bladen , die de Boeren voor t

gemeen, of die de Hovelingen voor zich,
plulcken; want daar de eerste de bladen

zonder onderscheid verzamelen , en die

maar op de grond werpen om wind-drooe
te werden zyn die gene , die de bla-
den voor de Hovelingen vergaderen, ge-
woon alleen de kragtiste, zuiverste, en

envolmaalste blaadjens, en van de fynste
teederste takjens de grootste volwassene en
de frisste bladen af te plulcken, en de zel-
ve dan in de schaduwe wind-droog te la-
ten werden, 't welk, om de kragt van
dit kruid wel te bewaren zeer veel van
de eerste wyze van behandeling verschild.

Dit boomken nu heeft een witte bloes-

sem , die eenigzins na den geelen trekt.
Zy bloeyem in Augustus, waar op dan de

zaadbollckens volgen , die zomtyds een,
zomtyds meer zaden uitleveren. Men
zaeid ze wel op alckers, en zelf ook wel
tusschen andere veldvrugten in.

Zommige meinen , dat de deugd der
Thee in de meerder of minder grootheid
der bladen bestaat, en dat verscheide soor-
ten van Thee aan een en den zelven boom
groeyen, dat de onderste bladen de groot-
ste en de grofste, dierhalven ook de min-
ste in deugd en prys zyn; dat ook de
bladen aan wat synder hout daar aan vol-

15NA.

gen, en dus ook van meer deugd en prys
zyn ; dog dat dan daar na nog al beter
en weerdiger voortkomen, hoewel, na
jun gedagten , aan de uyterste en fynste
akjens de beste en dierste Thee groeyen
zou ; dog dit alles is volslagen mis, en
die zoo van de Thee redenkavelen, zyn 't
spoor byster ; alzoo het onderscheid van
de Hoofdsoorten der Thee (die men eerst

kennen moet, zal men ook kennis van
haar minder soorten, die al weer verschil-
en , krygen) daar niet in bestaat.

Voor af moet men dan weten , dat alle
de Hoofdsoorten ook byzondere scorten

van Thee-boomen zyn, die zeer gemakke-
lyk van de andere zyn te onderscheiden; en
gelyk deze boomen nu weer bladen , die
zeer veel van den anderen verschillen,
uitleveren, alzoo maken die ook de by-
zondere Onder-soorten van deze byzonde-
re Hoofdsoort ; dog die byzondere bla-

den maken geenzins, gelyk zommige
qualyk meinen, 't onderscheid der Hoofd-
oorten uit.

Dus werd de Bing-Thee (anders de
Kerzers-Thee genaamt) om ’t onderscheid
der bladen, in verscheide minder en be¬

ter soorten van Keizers-T’hee onderschei-
den, maar daar uit moet het verschil tus-
schen de Keizers, en tusschen de Groene
Fhee, niet afgeleid werden , om dat ie

der soort van deze een byzondere Hoofd-
soort op zich zelven is, ’t geen men daar
aan laar zien kan, om dat ieder Hoofd-
soort aan byzondere soorten van Thee-
ooomen (dic hen ook als Hoofdsoorten
inderscheiden) groeyt.

De Tsjincezen en Japanders zyn zeer
naeuwkeurig , om de beste Thee-bladen
uit een en dezelve Hoofdfoort uit te le-

zen, verdeelende van een en dezelve soort
van boomkens , verscheide soorten van
Thee , onder die zelve Hoofdsoort zoo

verschillig behoorende , dat 't eene pond
bladen , van dien boom geplukt, zoo veel
als honderd ponden andere, van dien zelven

poom verzamelt , waerd geschat werd.
Ook zyn zommige bladen aan dien zelven
boom zoo grof en hard, dat zy zelf on-
bequaam zyn om van de Verwers tot
het bruin en swart maken van deze en

geene dingen, gebruikt te werden.
Men moet ook niet zeggen, dat deze

fgene soort van Thee langwerpige bla-
den en andere weer ronde, als of dit aan
zoo een soort maar eigen was , heeft :
want onder de witte Keizers-Thee heeft

men Keizers-Thee met lange en ook weer

Keizers-Thee met breede en geelagtige
bladen.

Onder de Songlo, of Groene Thee
werd ook Thee met langwerpige, en
Thee met ronde bladen gevonden, dog

de drooge bladen van de Keizers-Thee
zyn grooter als de drooge bladen van de

Crcc-
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soorten zyn hier van niet bekent.Groene Thee met het lang blad waar

Dus is de Thec Songlo of de Groencuit dan blykt, dat die gene buiten den
Thee met een langwerpig blad mede eenhaak oordelen, die meinen, dat de groot-
Hoofdsoort onder de Groene Thee, omste bladen de slegtste Thee uitleveren
dat 'er van dezelve veel minder soortenOok zyn de bladen der Keizers-T 'hee niet
gevonden werden. En ’t zelve moet menalleen grooter maar ook dikker als die
ook van de Thee Songlo met een rondder Groene Thee, hebbende ook een har¬
blad oordelen , gelyk het ook even zooder middelrib, en ook grover andere rib¬
met de vier Hoofdsoorten van Thee boeyben, dan men in die der Groene Thee
Congo, Pekoe of Pego , de Rosmarynontdekt.

Thee, en de gemeene bruinste) gelegenEgter is 'er ook wel uitnemende Kei¬
iszeis-Thee met kleene fyne bladerkens.

Dit nu zyn geen wezentlyke, maar en-Dus zal iemand, dic 'er maar wel op let
kel toevallige onderscheidene soorten, ombevinden , dat de Thec-bladen van ieder
dat het zeker is, dat van elke Hoofdsoort,Hoofdsoort in haar onderscheide gedaante
’t zy Keizers, of Groene Thce , ’t zyte veel van den anderen verschillen, en rond of lang van blad, ’t zy elle Hoofd-te wezentlyk onderscheiden zyn, om aan
soort van Thee-boey, weer verscheideeen en den zelven boom (gelyk men tot nog
soorten of verdeelingen van bladen kon-toe geloofd heeft) te groeyen.
nen gemaakt werden, met verscheide soor-Gelyk zich nu dat onderscheid ontreni
ten van de beste of slegtste bladen van eende Keizers-, en de Groene Thee zicht-
te scheiden, die dan juist geen Hoofd-baar opdoed , alzoo verneemt men het

soorten uitmaken.zelve ook even eens ontrent de bruyne
De Songlo-Thee werd verdceld in drieThee-bocy, zynde de gemeene Thee-

Hoofdsoorten of Bysmaken. 1. De Bloem-bocy (by de Tsjjneezen Thee-Boewy ge-
Thee. 2. DeZeep-Thee. 3. De Boon-naamt) doorgaans de bruinste van blad,

Thee, welke laatste egter maar toevalligdaar de Thee-boey Congo gemeenelyk
en geenzins de natuurlyke smaak dezerlichter van blad is, en wat na den gee
Thee is, alzoo Thee, die eerst bloemiglen trekt.
van smaak is, daar na, als zy ouder werd,De Thee-boey Pekoe is grys van kou-
begint boonagtig te smaken, en dan zalleur en heeft witte punten; maar de Thee-
t treksel ook rosser van kouleur, dan an-boey, die men de Rosmaryn-Thee noemt
dere , werden.is asch-graeuw van verwe, en by na zoc

De Thee-Songlo met 't langwerpigsmal en lang van blad, als de Rosmaryn.
blad, versch en frisch zynde, zal meestbladen.
altyd bloemig zyn, waarom zy ook door-Waar uit dan klaar blykt
gaans meer, dan de Thec-Songlo met het1. Dat alle soorten van Thee niet aan
groen blad, geagt werd, om dat die laat-een en den zelven boom groeyen.
ste, schoon ook versch en frisch, meest2. Dat de Keizets-Thee (of Thee-
altyd zeepig is, die doorgaansminder, danBing ) en de Songlo (of de gemeene Groe
de Bloem-Thee, geagt werd.ne) mitsgaders de Thee-boey drie ver-

Dog alle de andere Bysmaken, diemenscheide Hoofdsoorten zyn, die ook ieder
nu en dan wel aan de Thee ontdekt, zynaan een byzonderen boom groeyen.
in dezelve niet wezentlyk ; dog maar toe¬3. Dat de Thee-boey een gewasch by-
vallig, alzoo de Thee doorgaans de reu-zonder is, dat geenzins van de Keizers-
ken van Fruyten, Roosen, &amp;c. waar byThee , nog ook van de Groene, maan
zy maar legt, na zig trekt, en daar vandoor konst zoo gemaakt werd.
daan alleen is't, dat men Roosen-Thec,4. Dat ieder van die Hoofdsoorten weer
Citroen-Thee , &amp;c. nu en dan hecft;zyne byzondere mindere soorten heeft,
waarom men voorzigtig moet zyn in 'tdie tot geen andere, dan deze, behooren-
plaatzen der zelve, vooral toeziende, datalzoo zy aan haar onderscheiden blad, en
men dezelve wel droog en na ’t Noordenaan haaren boom , waar aan zy maar alleen
plaatst,alzoo zy ook alle vogt nazich trekt.groeyen zeer wel van alle andere te on-

De Thee-boey , die bruyn van verwderscheiden zyn.
is, heeft ook een geheel byzondere luchtDus heeft de Hoofdsoort der Keizers-

op zich zelven , dan de Keizers- of deThee, eerst de eigentlyke Keizers-Thee
Groene Theemet groote bladen, ten Hoofdsoort, die

Zy is niet alleen anders van bladen,weer in verscheide toevallige Ondersoor-
maar ook anders van verw en lucht, welkten van Keizers-Thee met een groot ge
laatste 'er door konst aangemaakt werd.tal gevonden werd. En zoo is ook de

De Congo-Thee is wel de beste der 4Keizers-Thee-Gaey (die platagtig en geel¬
soorten ; dog ook daar in is zoo eenverwig van blad is) mede een Hoofdsoort

datgroot onderscheid by de Tsjineezen,van Keizeis-Thee op zich zelven, onder
danzommige soorten twee derde dierder,dewelke verscheide soorten van Keizers-

de mindere soort van Congo-Thee, zyn.Thee-Gaey behooren; en meer Hoofd-
Ly
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1717. Sy werd door een zekere daar toe be¬
reide Saucc, of verwsel, dat haar krag-
ten bewaart, zoodanig door de Tsjineczen
gemaakt, en zoo zy die Saucc 'er niet toe
gebruikten, om de Thechaar bruyne cou-
leur te geven, zou ’t ook niet nodig
zyn om in de gryse Thee (anders Peg-
genaamt) zoo veel steelen (die de on-
kundige voor witte punten der Thee aan-

zien) te werpen, dat zy maar doen, om

de menschen te misleiden , alzoo die stee¬
len dog aan de Thee niets geven.

De gedaante der bladen van de Thec-
Boey verschild zeer veel van de ge-
daante der Groene Thee-bladen, en voor
al, zoo men de Thee-boey Pego en de
Rosmaryn-Thee daar tegen ziet, en ver-
gelykt. Behalven dat ook de Thee-bocy-
bladen veel dikker, als die van de Kei-
zers, of van de Songlo-Thee, zyn.

De bladen der Thee-boey Pego zyn
niet donker bruyn, gelyk de gemeene
Thee-boey, of gelyk die van de Congo-
Thee, maar grys-geel, en vol witte steel-
kens. Ook zyn de blaadjens zeer lang-
werpig, fyn, en zoodun, als of het stuk-

ens grof garen waren: ook hebben z1
OC.geen overeenkomst met de bladen der

meene Thee, of der Thec-Congo, dan
dat onder de Pego ook wel gevonden
werden zommige blaadjens, die ook don-
ker bruyn, dog egter zeer dun en fyn

datzyn, waar uit dan ook klaar blykt,
opde Pego een byzondere Hoofdsoort

zich zelve is, gelyk de drie andere Hoofd-
soorten mede zyn. Ook loopen de tand-
jens, die men aan de Pego ziet, heelan-
ders, dan aan de andere Thee, al mede
een klaar bewys, dat zy aan een byzon-
dere en onderscheiden Heester groeid.
En van alle deze vier soorten van Thee-
boey heeft de Rosmaryn-Thee het lang-
verpigste en smalste blad.

Groot onderscheid is'er ontrent ’t ge-
bruik dezer Thee-bladen by de Japanders
en Tsjineezen. De eerste maalen, dog
de laatste trckken die in water uit.

Beide merken zy dit gewasch als eer
Geneesmiddel tegen allerley qualen en
siekten aan. Altoos men weet daar van
geen Graveel, Steen Voet-euvel, Jicht.
of wat dies meer is, alzoo de Thee, na
hun voorgeven alle verstoppingen opent
Dog of nu dit alleen van de Thee komt
en of ook de verscheide lugt-streek, daar
of hier niet een groote verandering on-
trent de werking van de Thee geeft, la-

ten wy aan de Natuur- en Geneeskundi-
gen over. Altoos 't is zeker, dat onze
vogten in de warme Landen uitdroogen
en dat wy derhalven herstelling van dien
van nooden hebben , waar toe de Thee

zeer goed is: maar de vrage is of wy
hier in deze koude Landen , daar onze

vogten zoo niet uitdroogen, en daar men
IV. DEEL.

NA.
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reets te veel water en vogten heeft,ook
Thee, om vogten, die wy alhereyts te veel
hebben, nog te vermeerderen , van noo-
den hebben.

Dus is het zeker, dat de Thee schade-
lyk is.

1. Voor alle drooge, dorre en magerc
lichamen, alzoo de Thec (en voor al de
Songlo, of Groene Thec) nog meer op-
droogt.

2. Zy belet de dagelykse ontlasting der
Gal-deelen door de Pis, en beneemt ook
de rechte couleur aan ons water, behal-
ven dat zy ook eenigzins de levendigheid
der Gal uitblust, en verdooft, gelyk zy
ook de levendigmakende warmte van ons
bloed vermindert.

3. Zy is ook zeer schadelyk voor ver-
ouderde aamborstigen, die met hoest, dam-

ven in de maag, winden , en scheurbuyk
gequeld werden, en voor alle mild-zugtige
fblaeuwbleeke menschen.

4. Voor alle sinkingagtige, en koude
lichamen

5. Zy maakt hardlyvig, en bederft de

koking der magen en verzwakt de inge¬
wanden ; dog dit verneemt men in de ee-
ne meer, als in de andere , hoewel zy
voor alle zwakke magen zeer quaad is

6. Ook zyn'er, die meinen , dat zy
aan de voortteeling schadelyk is, en 't
zaad te veel opdroogt; hoewel ik 'er ken-
ne, die zeer sterk Thee drinken, en zelf

ook die, welke het sterkst opdroogd, en
die meer kinderen, dan anderen, die geen
Thee drinken verwekken.

Om nu te weten, welke best gebruikt
werd , zullen wy eerst alle de soorten
opnoemen , en daar na aanwyzen wel-
ke de beste is. Men heeft dan

1. De witte Keizers- of Bing-Thee,

zoo de Tsjineczen die noemen, die anders
zoo wel deze als de Songlo-Thee , de
witte en ook wel de Groene Thee noe-
men, en dat om die beide van de Boey-
Thee te onderscheiden.

2 De geelagtige Kezers-Thee of Thee-
Gaey.

3. De lichte Groene of Thee Songlo
met ’t langwerpig blad.

Dedonker groene, of Thee-Songlo4.
met ’t kleen blad.

De gemeene of donker bruyne Thee-5.

boey,
6. De Thee-boey Congo, of de licht-

bruyn-roode.
7 De Thee-boey-Pego of de geelag-

ige

8. De Rosmaryn Thee-boey, die on-
getrokken grys van couleur en by na als
dorre Rosmaryn is

Van deze nu is de Keizers-Thee min

schadelyk, dan de groene; dog de Thee-
boey is nog wel de minst schadelyke, en
onder die vier soorten de Congo-Thee de

ge-C
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verfoeying van ons voor Hoy-water uit- 1717.gezondste van alle , daar na de Pego

gekreten, en nu lusten het de allergering-hoewel die egter meer uitdroogd, dan de
ste Lieden al, in zoo verre, dat het, ne-beste Congo-Thee, en schoon de oordee
vens de Cosfi of Cawch , een der voor-len hier over verscheiden zyn.
naamste, en een Hoofd-Handel in ons LandLieden, die sterk studeeren, en hunn.
geworden is, alzoo'er Ao. 1721. alleenherssenen veel werk geven, moeten geen
een en veertigmaal honderd duizend pon-Thee altoos drinken, alzoo hunne kragter
den in Holland , Vrankryk , Engeland,daar door reets genoeg uitgeput werden
of t'Oostende uit Indien gebragt zynzonder dat zy die doorde Thee nog meer

Nu zouden wy wel veel andere zakenbehoeven uit te putten of te doen uitwa-
van Tsjina konnen zeggen; maar aange-zemen, behalven dat zy ook hunne nagtrust
zien ons oogwit alleen is , die dingen opzeer beletten zal, daar nogtans menschen.
te geven, die men of by andere in't ge-die veel denken, dienen te rusten; maar
heel niet, of niet in deze ordre, vind,zy is goed voor al te vette menschen
zoo wyzen wy den Lezer verder tot deen die met een al te heete en geele gal, o
Werken , die door Nieuwhof en ande-met al te heete vogten gequeld, of ook
ren reets in ’t licht gegeven zyn, enwel te slaperig zyn
die volslagen alles, dat ik of zy daar afHoe men de Thee nu sterker drinki
konnen zeggen, vervatten. Weshalven(dat men in Holland nogtans doorgaans
wy het hier by , in opzigt van 't we¬en waar aan men, na 't bericht der Tsji¬
reldlyke , zullen laten , om nog ietsneezen, zeer qualyk doet) hoe zy sterker
van de zaken van den Godsdienst te zeg-uitdroogt, en schadelyker is; weshalven
gen ; dog zullen ’er dezen Brief vanmagere menschen (dien ze minst diend
den Heer Baron aan de Heer Buschhof wc¬ze zeer slap, gelyk de vette lieden vooral
gens Tsjina byvoegen , alzoo die ons inSonglo of Groene Thee met het kleen of
verscheide zaken nog veel licht geven zal.rond blad, alzoo die het sterkste uitdroogt

drinken moeten.
Eerwaardige Hoog-Geleerde en zeerDeLieden, die de galagtigste lichamen

Godvrugtige Heer, myn Heer Herbezitten, hebben doorgaans ook ’t schran-
mannus Buschhof, Bedienaar desderste vernuft, ook zyn die gemeenlyk wat
H. Euangeliums der Gereformeer-oploopende, veeltyds jichtig, graveel-, en
de Kerke ter Stede Batavia.slapsteenagtig. Voor zulke is de Thee,

gedronken zynde, goed. Hoewel ook

MYN HEERdit nog maar matig geschieden moet, al-

vogtenzoo onze maagen geen overtollige
cu23 PUE. ernstige recommandatie helmaardie de koking der zelve bederven

72 pvolgens pligt niet konnen nalatenalleen de noodige vereisschen; even eens,
al, ’t geene by my mogt doenlyk zynelyk ’t lesschen van den dorst noodig.g
na te sporen, daar van ik UE. enigzin-maar , ’t geen daar buiten gaat, schade-
hope contentement te zullen geven; eglyk is.
ter vermits hier nog aan Dubitere, aan-Nu zou het nog wel noodig zyn met
gezien ’t niet uit de afschriften van Preen letter uit de Beschryving van den Thee
Martinius of Alezander de Rhodes, maarbloessem aan te wyzen, tot wat vooreen
uit de waaragtige Tsjincesche ChronykenClassis der Plant-gewassen de Thee recht
met groote moeite gehaald, en my doorbehoord ; maar ik hebbe nog noit iemanc
verscheide van die Societeyt is toegeko¬ontmoet, die my 't recht bericht daar af
men zoo verzoek zeer gedienstig UEheeft weten te geven ; zoo dat hier toe
my gelieve te excuseren, of in dezen ce-schynt vereyscht te werden, dat een goed
nigzins quam mis te tasten, te meer, de-enBotanicus die zelf in Tsjina eens zag
wyl wy hier na voornemens zyn UE-waardie dan na zyne bevinding beschreef
daar in vernoeging te geven, zonder teJapantoe de Heer Willem ten Rhyne in
tragten eenige wyze Historyschryversen Doctor Louis de Keizer (toen hy met
daar in te belopen, na de lesse van Plu-den Heer Paats als Gezant na Tsjjna ging)
tarchus.de beste gelegenheid ter wereld hebben ge

Deze hunne vermaarde afschriften schy-
had , zoo zy daar van toen maar hun

jaarnen dan van 3763. jaren of in 't 189.werk gemaakt hadden.
metna dat God de menschen kinderenHoe zeer dit drinken van Thee in ons
&ameeen generale Vloed quam te straffen,Land in korte jaren doorgebroken is,
100heugenis te hebben. Buiten dit,weten die gene, die maar 502 60 jaren

hebben zy nog zoo eenige fabuleuse enverre heugen: want het heugd my, dat
wydstrekkende Historien van ontelbarcmen Ao. 1670. in Dordrecht van geer
Koningen, die in deeersteeeuwe zoudenThee in ’t geheel nog wiste, en de Hee-
22geregeert hebben, makende mentie vanren van den Brouke, en D. de Leonardis

eenen Ponckun, die zy niet konnen bere-zyn de eersten geweest , die ze daar toen
is totkenen, waar van daan gekomengebragt hebben. Toen wierd het met
op
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I Zybeginnen dan hunne Historien me1717. op den laatsten Koning.

den eersten Koning Jao, die na de Schep¬Zy schynen alles uit de natuur te be-
ping der Wereld, 1800., of na de Sund-grypen,en demenschen in vele wyze kon¬
27vloed 180. jaaren, als een Vader over hersten te onderwyzen ; dog waren meeft

quam te heerschen, en geven getuigenisalle zeer godloos, en den Hemel niet
lat hy 9 jaaren toegebragt heeft, om degehoorzaam, daarom de Tsjineczen hen

27 aarde van de wateren te scheiden, waarook figuurlyker wyze by vreemde bee¬
mede zy bedekt geweest was, en bevon-sten en serpenten afmalen. En voor-
den, na dat 't droog geworden was, ver-waar wanneermen deze hunne linie met

2 scheide voetstappen van beesten , waaraandagt gaat bespeculeren, zoo bevinc
mede de aarde weder van den Hemel ver-men klaarlyk veel overeenkomst, slaan-
vuld en gezegend was. Hy leerde dede op het geen Mozes door Gods Geest
menschen boomen en alle kruiden plan-Gen. 4. geschreven heeft, dat zoo dra 't eer-
ten, en gebood in zyn vier deelen desste schepzel uit pure Duivelsche benyding
Ryks Son en Maan waar te nemen ; reg-zyn Broeder Abel quam dood te slaan
ende mede grooten vlyt aan tot eenige In-was vlugtende naar ’t Oosten, en Goe
strumenten der Musyk. Hy is de eerstesprak : wie Cain dood, diens bloed za

21 Koning, die zynen Stoel vestte in Xensi,zevenvoudig gewroken werden
onder den naam Tang.Want het scheen, dat de eeuwige raad

De Tsjineezen houden hem voor denGods hen ten verderve wilde uitsluiten,
23

Heiligsten mensch, die oit geleeft heeft,en buiten zyn verbond vermenigvuldi-
waarom hy ook van hen nog in allegen laten ; gelyk ook klaar te zien is,

2Tempelen zeer vierig aangebeden werd,dat, zoo dra Lamech, Cains Soon, tot
voornamentlyk van den Akkerman. Synzyn jaaren was gekomen, hy regeliegt
Regering heeft 100 jaar geduurd , entegen Gods Ordonnantie twee vrouwen
quam op zyn 117. jaar te overlydennum en zyn nakomelingen Afgodery
als wanneer een zyner naasten, met na-pleegden, en na den vleesche leefden
me Yun, succederende in die plaats.Deut 14. vs I.
een andere familie onder de naam vanDeze volkeren dan , voor den alge
Ju fundeerde, die zig vlytig toonde ommeinen Sundvloed, van Cain afkomstig

27 den Joop der hemelsche ligten te onder-schenen gedagrig te zyn eener groote Di-
77 zoeken, makende daar van ook een Glo-luvie, waar mede de aarde, ja al de ber-

be, gelyk hy ook de eerste onder hengen bedekt waren, en hoe klaar ook dii
27 was , die de Planeten observeerde enwaar is, zoo houden zy nogtans staande

21 uitgaf, waarom hy ook by hunne Wis-uit hunne Historien te bewyzen,dat 10ooc
konstenaars voor Heylig gehouden werd.menschen op een zeer hooge en spitze

27 y regeerde 33 jaar, en wierd 110. jaa-berg in de Provintie Pensi (mogelyk
7 ren oud.Xensi) hun leven zouden gesalveert heb-
7 Van dezen af tot op den tweeden Ko-ben; want konnen van hun eerste Ko¬
27 ning uithet 6 Geslagt, der Tsjineeschening Jao , waar mede hun Chronyker

familie Tsjin, genaamt Cui Pihoan, zyn inaanvang nemen, niet anders bereekenen.
1858. jaaren 81. Koningen successive ge-als dat hy uit het maagschap van den
weest, welkers namen wy hier om delaatsten Koning Chin geweest moet zyn.
kortheid niet zullen noemen.Even dit zelve verhaald ons fosephus de

23 Deze Cui Pihoan dan maakte een be- Cui Pi-oodsche History-Schryver in zyn 1 Deel
hoan

27 gin van Regering 246. jaaren voor deen 4 Cap. daar hy over de Sundvloed
bouwd

2 comste Christi, zynde van natuure eerhandeld van eenen Damascenus, die in 't de groote

2 isstout en dapper Oorlogs-man. Hy muuro6 Bock zyner Geschiedenissen daar van
de Koning, die de wyd beroemde muur 246jaaraldus schryft: Daar legt in Armenia. by

vOOorvan separatie, tusschen Tsjina en Tartaryender Minjaders Landschap, een hooge
Christi

27 bouwde , daar van huune Chronykerberg, Baris genaamt, op welken in de 2oorre
aldus schryven. Onze Koning Cui Pi-Sundvloed velen gevloden, en in’t leven
hoan, zynde wys en verstandig , ja degebleven zyn; dog dit alles is maar valsch,
kloekmoedigste in oorlog van al onzedewyl wy ons gehegt moeten houden
stammen, vraagde in’t 6 jaar zyner Re-aan de Chronyk-schriften, die getuige

2gering een Waarzegger, na dat hy bynis geven, dat al, wat eenen adem des
'na der Tartaren Dwingland gewordenGeestes en leven in zyn neusgaten had
was, wie na hem zyn Ryk destruerenvan alles dat op het drooge was, gestor-
zou en wierd geantwoord Huyeven is Gen. 7. 22. Hierom mag men
welk de Tartaren zyn. Daarom heefthen wel voor de afkomelingen Cains
hy in der yl van de Stad Kin, leggen-houden.
de in de Provintie Exu, nog tot in deWy zeggen zulks van de Tsijneezen

Die na-groote Zee van Leaotong belast langsen niet van de Schythen, of Tartaren,
der be¬zyn Grensen heen, ieder in zyn Gewestdie van Japhet herkomstig, en uit Magog schreven

27een groote muur van 28 cubiten hoog, dat werd.gesproten zyn.
257C2IV. DEEL.
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hunne Chronyken onder den 14 Koning57 Foutvoeten is, aan den anderen ge-
Quam-vn aldus schryven : In ’t 7 jaar,hegt, op te bouwen , om zich alzoo
de 3 manc, en 15 dag van onzen rege-van die woeste volkeren te separeren;
renden Koning , wierd een groote enmaar gemerkt de Duivel een Vader der
noit meer bespeurde duisternis aan deleugenen is, en in 't gemein, zeer du-
Son in den Stier gezien, in somma onderbieus iets voorzegt; zoo begreep de Ko¬
dezen Koning zyn Regering heest Chri-ning deze Prognosticatie niet : want zy
stus geleden, en is gestorven-gaan voort, en getuigen , dat na ver-

Tot hier toe onder den 15 Koningloop van 31 jarcn, wanneer hy 37 jaren
Mintie hadden deze volken nog geengeregeerd had, en aflyvig wierd, zyn
andere Secte, of Wet gehad, die henSoon, Huye genaamt, om zyn dartel en
tot de deugd aanzettede, als ’t geen, alonbehoorlyk leven , van den Hertog
ruim 300 jaaren geleden , hen onder denTsjao-Cao wierd omgebragt, en de-
13 Koning van ’t 5 Geslagt Tyjin doorstrueerde doen, volgens de voorzegging,
twee valsche Leeraars geleerd was, zeg-het gansche Ryk.
gende met name Metie, dat alle men-Vele van onze Europianen zullen ap-
schen onder malkanderen zich zoudenparent het contrary schryven,alhoewel dit
liefhebben, en veel liever sterven, alsvolgens de teneur van hunne caracters uit
der menschen, of malkanders vyandhunne Chronyken overgezet is, waar aan
zyn. Waar uit toen is voortgekomenik my derhalven vast houde.
33 de vuile en grouwelyke SodomitischeDus wierd het Tsijincesche Ryk als
zonde : want de mannen hingen mal-dwalende van zynen Koning bevonden
kanderen als klitsen in stinkende wel-waar door dit 6 Geslagt, onder den naam
lusten aan ’t lyf. Zyn wederpartyvan Stin, maar 4 fuccessive Heerschers
Janchu leerde , dat de menschen maargehad heeft, na welken tyd eene Han-
hen zelven zouden lieven, en geenra-Oco, zynde wel scherpzinnig van ver-
moeite met anderen hebben; ja zoo hystand, dog gering van conditie, en een
met een hair van ’t hoofd alle menschenScheepsgezel geweest, door grooten aan-
kon verlossen , hy zoude het niet wil-hang zig als Koning verklaarde, en de
len doen; maar hier na, ik en weet nietzevende familie, onder den Tytel van
door wat geest der Prophetie, in deHan, fundeerde, by welkers Successeu-
borgerlyke Steden, en Vlekken, komenren onder dat huis, by de Regering van
deze gerugten tot dezen Koning, dat inden 11. Koning Nigaytre in zyn laat-
t Westen een groote Wet geleerd wierd,ste jaar, of in ’t 42. van Augustus,
die de menschen tot deugd en zaligheidwanneer ’t hier alomme in vrede was,
aandreef.de God en Mensch Jesus van de maagt

dat De Koning, hier toe genegen, heeftMaria geboren is. Zy getuigen,
een wys en verstandig mensch, met na-ofde Son, te dier tyd geeclipzeert,
me Quay Naugan, nevens nog 18 man-dat in Aquarius zig een Comeet ver-
nen, afgezonden, om deze Wet te gaantoont heeft , 't welk die uitmuntende
afhalen, op datze in Tsjina mogt wer-Star, ja die treffelyke tong des Hemels,

den ingevoert : dog dezen zyn na eenals Augustinus zegt, geweest is, die
langduurige reize in ’t Ryk Tiencho inboven Bethlehem aan ’t firmament des

Indiën leggende, aangekomen, alwaarHemels de Geboorte-plaats van Jesus
zy zyn onlustig geworden, om verderverkondigde. Men zegt, dat deze plaats

277te reizen , en een zekere valsche SecteXent genaamt is, en zig meest Oost
genaamt Ree, meinende, dat het deen West van een vertoonde, en dat
regte en by hen gezogte was, aangeno¬zy ongevaar 4 uuren, of 60 graden,

men hebben. Nevens hen nu hebbenin den Meridiaan verschild; maar hiei
zy een Discipel van die andere, Hamenwerd tegen ingebragt  ’t geen Origenes
2

genaamt, met 42 daar over geschrevenschryft, dat d’AEgyptische en Chaldesche
Starkundigen na 't Joodsche Land gereist eugentalige boeken , en een groot ge-
zyn, om die wonderbare Ster by Chry- schildert beeld, na de gewoonte van hun-
sostomus voor een Engel des lichts ge- ne Afgoden, geobtineert, en zyn alzoo
houden , te aanschouwen. Derhalven na 3 jaaren uitblyvens, weer by hunnen
kan dezelve niet zeer boven den Hori- Koning, en in hun Land, gekomen

die terstond dit beeld aangebeden,zont hebben gestaan, of zoude anders en

2belast heeft, deze Wet niet alleen doorwel van de gebuuren hebben konnen
2 gansch Tsjina, maar ook in Tonkinwaargenomen werden.

Cambodia, en Siam , gelyk zy daar van’t Gene hier aan feild, zullen wy met
aldaar nog 't schemerkligt hebben,te ver-t lyden en sterven Christi , wanneer
kondigen.de Son tegen den Joop der Nature ver-
Dit is 16 jaaren na Christigeboortedonkerde , klaar bewyzen, en toonen,

7geschied, en heeft van dien tyd af tot nudat die volkeren van die waartekenen
toe die Afgodische Secte zulken voortniet onkundig gebleven zyn, waar van

gang
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gang gekregen, dat nu hier in de Pro-
vincie Maakcin over de 1300 van hunne
Tempelen, of Pagoden , geteld wer-
den.

Deze Wet is eerst na den naam van
hare Patronesse genoemt; dog uit een
oude Secte gesproten, met name Tauzu.
welk woord zy in twee namen verdec-
len. Eerstelyk betekent Tau eenige vui-
ligheid of verrotting der Papen. Zu
daar mede drulcken zy uit verscheide let-
teren van deze of gene geleerde mannen

die nagt en dag over deze boeken te be¬
schryven zig roemelyk gedragen hebben.
Dze hebben eerst vele visschen, en met
namen den visch Tnkoan, als Goden in
t water, aangebeden; dog by verder
onderzock verdeilden zy die wederom
in de namen van Nuytan, en Vaytan
met het woord Nuytan, dat ook Cin-
cin genoemt werd een vermenging van
inwendige Geesten , dat de Ziel is, te

tennen gevende
Want zy gelooven, dat, zoo ’s men-

33schen Ziel hem met de dood is vergezel-
schappende, dat dan de Ziel by 't af-
wezen des lichaams onsterffelyk is , en

daarom gebruiken zy ook deze tegen-
stellingen met de navolgende woorden,
Cin het zaad , Ki den adem, Kin 't her-
te. En aangemerkt zy zeggen, dat het
herte de wortel van den adem , en den
adem de wortel van ’t zaad is, zoo zal

dat zaad weer tot den adem, en den adem
tot t hert der menschen zyn keer moe

ten nemen: want zy bevestigen het met
het tweede woord Vaytan, of zeggen
zulks dikwils met het woord Liensien

waar mede zy ’s menschen lichaam on-
telbare toebehoorigheden ontrent de na-

tuurlyke gedeelten komen toe te eige-
nen.
Van d’Opstanding gelooven zy, dat

na de scheiding der ziel van ’t lichaam

zy in een plaats, Tarsyen genaamt ver-
huist, alwaar zy zoolang blyft, tot dat zy
weer in ’t een of ’t ander lichaam ver-

huizen zal
Hicrombestroyen zy ook de dooden mer

'Sout, geloovende, dat ze hierdoor geen
errotting onderworpen zyn, Zy bid-

7 den en roepen door supplicatien en offer-
27 nanden ook voor de dooden en sie-

ken, en besweeren de booze geesten door
suivelsche Characters, die zy Sozin noe-
men. Tweemaal daags doen zy met hun-

ne onderhoorige Paapen in hunne Afgodi¬
sche Tempelen om den Autaar een
Choor-gezang, waar in de Prioor voor-
gaat, en eeten ook niet, wat leven ont-
angen heeft.

Tot dezen tyd toe bleef ’t Tsiineesche
ryk nog in goede voorspoed, hoewe
’t veel rooving onderwoirpen was tot
den 13 Koning Nikom, uit het twintig

7

2

21A.N

ste Geslacht Zun, dat Ao. 1195. 'er is
gewecst, en werden by de linie der Ko¬
ningen in hunne Chronyken, zedert den
17 15 Koning Niutie, daar wy hier voor
by opgehouden hebben, nog 99 Ko-

ningen tot den 12 Koning van het
20 Geslagt gesteld , wier naam, en
stamhuizen, wy hier voorby gaan,en over¬

treden tot der Tartaren Victorie die van
hetNiuche, welke onder den naam Kin,

irnoordelyk deel des Tsjinceschen Ryks
possessie namen, hunnen stoel vestigden in
de Provintie Honan, gouverneerden al-
zoo, geduurende den oorlog tegen de
Tsjineezen , die gesubjungeerde Provin-
tie 30 jaren, wanneer de westelyke Tar-
taren, onder den naam Juen, uit de Mo¬

7narchy Hiu, die al 182 jaren gestaan
had en Ao. 1043. in Tartaryen was
opgeregt geweest, quamen, en dreven

de Oost-Tartaren van Kin uit Honan,
nemende hunnen Koning gevangen, en,
na gedood te zyn, zyn stoel in possessie

Dit is Ao. 1275. geschied, in wel-
ken tyd onder deze bende Hopilie

wy noemenze dus , om dat hun Ko-
ning en Veldheer zoo genaamt wierd
een Venetiaan , Marcus Pauluxzen ge-
naamt , door het Zuidelyk deel der

Provintie Xensi met hen in Tsjina ge-

komen is, weshalven wy hier een wei-

nig tot beter berigt aanroeren zullen,
waar uit de misverstanden van ’t ge-
zogte Cathay, en Cambalu, ontstaan

zyn.
Deze Pater Venetiaan is dan onge-

twyfseld uit India hier in 't Zuidelykste
deel Xensi, dat qualyk de 30 graden

Noorder breette beryken kan, aange-
20komen, om dat hy niet eens mentie van
de groote muur maakt, die hy anders
by contrarie, noodzakelyk moest gepas-
2seert zyn, of gezien hebben, egter door

17de extreme koude, die hy aldaar ont-
moettede, zoo heeft hy calculatie ge-

maakt ontrent den Noorder pool van s0

graden geweest te moeten zyn, ’t geen
ook niet vreemd is, te meer alzoo dit
Tsjina’s Climaat van 30 graden Noorder
breette met onze Europische Noorder
Landen van 50 graden wel mag verge
leken werden. Ik heb zelfs in de Stad
Nanking, leggende op 32 en een halve
graad , den 24 November met Patei
Emanuel de Koolen, en andere Krui-

den, meer als drie voeten diep onder de
snecuw uit de aarde gehaald. De Bin-
newateren lagen toebevroozen, en de
boomen in ’t geheel van hare lommer
beroofd. Op de 29 en 28 graden, on-
trent de Hoofdstad van de Provintie
Kiansi, was het in de maand Decem-
ber, doen wy daar voor by reisden,
23vermits de harde wind, gemengd met
22 hagel en sneeuw, zoo bitter koud, dat

nietC3
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niet konden voortreizen, werwaarts dar doenmaals onttrokken, 't welk al mede

onwilden. In de Provintie Pcking, yniet regt is: want zy zeggen tegen de Tsji-
trent op 37 graden, hebben wy ver ncezen Manso, of Barbaren. In somma
scheidemalen in de maand July, wan dcze Provintie Peking word voor dat
neer ’t onlydelyk heet was , bronner waaragtige Cathay, en des zelfs Hoofd-

gevonden, waar in het water 3 endvoe stad Xientien, dat gehoorzaam heid betee-

ten beneden de aarde nog hart bevrorer kend, voor ’t vermaard Cambalu gehou¬
lag den: want van deze Stad Noordwaard

Met deze, en nog meer diergelyke, on- tot 50 graden en vind men niet anders
dervindingen, knoope ik myn reden vast, als ongecultiveerde zandagtige woesty-
s dat deze Paulus Venetus misleyd is ge- nen, welkers oever aldaar lang, de Noord¬

worden, te meer dewyl, gelyk ’t uiter- zee van de Inpitaat, om datze met Vif-
lyk schynd, hy den Joop der Son niei schen-vellen bekleed zyn, werd bewoond.

waargenomen heeft; en zoo my imand die nu onder deze kroon mede sorteren,
na de reden van deze buitennatuurlyke en in onze presentie voor den Throon la-

koude vraagd; ik kan niet anders zeggen gen, om eerbiedigheid te bewyzen, doen
dan ’t gene al de hier verblyvende Euro wy in Peking ter audientie wierden ge-

pianen daar af oordeelen, te weten, dat bragt Hoc Pater Emanuel dit van Ca-
het van de Salpeteragtige aard of deelen thay, en Cambaloe debatteerd, geliefd
komt, waar mede geheel Tsjjna zeer be UE: by zynen nieuwen Atlas naakter te
swangerd gaat beoogen. Het isaltyd zoo, dat het by alle

Hy nu hier in Xensi aanlandende, diens Jesuit n, in Tsjinaremorerende, voor waar
westelyke deel meest van de Mooren, en gehouden werd.
Westersche Tsiinezen bewoond wierd Wy keeren nu weer tot de Westelyke
en merkende den op-en afsoop van de bo- Tartaaren onder de Monarchie Hir wan
ven Noordze Volkeren, zoo heeft hy 125e1na dat zy de Oostelyke, onder den
sonder eenige bedugting, na die Stad en Tsjineschen Keyzer, uit de Provintie Ho-
Landstreck gezogt, en heeft van de Mo¬ nan gedreven, en die zich onderworpen
golze kant berigt gekregen , van eent hadden, zoo bragten zy nog wel 55 ja¬
groote Stad Cambaloe genaamt : wan ren door, eer zy heel Tsjna conquesteer
soo werd Peking by de Mooren tot he¬ den, vermits veel van die Oostelyke Vol
den toe nog genoemd, gelyk ik zulks in ken zich door de nederlaag met de Tsji-
Persoon den taalman van de Mogereetst neezen conjungeerden, en de West-Tar-
Gezanten, by myn arrivement in Pe- ters tegenstand boden.
jking, afgevraagd heb, die my voorde Daar door bevind men in hunne Chro-
berigtte, dat 't woord Cambaloe een Stad nyken, datze nog in den genoemden tyd
van’t opperste gebied , ja een Stad de zes successive Koningen gehad hebben,
Heeren uitdrukte waar van Tyzyn, den 181 uit dat Huis

Het woord Cathay nu heeft hy zig van de laatste geweest zy: want zoo ras de
de Oost-Tartaaren, door de westelyker Tartaaren in de Provintie Fokjen qua
doen aldaar overheerscht, toegeeigend men , ging deze jongeling, hebbende
’tgeen ook geen Cathay maar Sjjtay is nog qualyk 2 jaren Koning geweest
en voor een bastaard Tsjineesch woorc uit de Stad Hokspouw t’ scheep, om de
gehouden werd; hoewel de Oost-Tartaa- vlugt t'zeewaarts te nemen; dog vermits
ren het nogtans gebruiken. Zy drukker de wind groot, en ’t water te hol was
er dit mede uit : Chu of Sji beteekenc 200 wierd hy met Schip met al omge-
West, en Tay 't Zuiden; dikwils ook wel worpen, opofferende alzoo, met zyn by.
een menschen-hand, land ter zyden van hebbend geselschap, zyn leven aan de Zee
van de hand, na de discourzen vallen benevens zyn Scepter en Kroon, tot een
daar dit woord Tay in te pas gebragt besluyt van dit zote gaslagt, dat 320 jaren
word; dog als deze twee woorden aan over Tsjina geregeerd had. Nu nam dan
een geschakeld werden, zoo wil Sjitay te eerst het 21 Geslagt onder den naam Juen
kennen geven een Land Zuidwest var van de Westelyke Tartaaren zyn intrede,
vonze hand gelegen , gelyk ook de Pro zynde Ae 1280, waar van Yico de eerste
vintie Peking in der daad Zuid-West- was, die zyn stoel weer vestigde onder de
waard van’t Ryk Kin, of Oost-Tartaa- Monarchic Hia, waar van een Sedes Bell
ryen legt gestrekt, en op dit fundament (Stoel des Oorlogs) te Samarcand by der
heeft die Venetiaan, ’t Noordelykste deel grooten Cham als doen gehouden wierd
van Asia meer als 15 graden te lang uit In de Stad Peking latende zyn verdert
gestrekt, en daar ’t Koninkryk Cathay bende , die in groote heurkrachten be
van gemaakt, waar in de Stad van Cam- stond, vorder Zuidwaards af’t Konink
balu, zoo vermaard, zou gelegen zyn; ryk Lauw, een gedeelte van Caramani-
en even al eens heeft hy 't woord Man Siam , Cambodia , Tsjampa, Quinam

er

gus, daar mede hy het Tsjjnesche Ryk ven eindelyk ’t Ryk Tonkin, dat hen
noemd, van de Oostelyke Tartaaren ool wel het naaste lag, door de wapenen sub-
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1717.  ject maken; funderende ook in dit Ryk
cen aanzienelyke Stad en Fortresse van
magt, en Oorlogs-gereedschappen, om
met 'er haast die tegen de wederspanni-
gen te konnen gebruiken. In summa
dit was nu alles wel, hadden de Tartaa
ren de Tsjineezen, die altyd in twister
twecspalt tegen hen ingenomen waren
maar wat beter beteugeld ; dog dit nu
niet geschiedende, zooquam, na verloop
van 88 jaren, onder den 104en Onder-
Koning Tuncun, een Man met name
Humvu, geboortig van Fumiam, in de
Provintie Kiansi, een Heyrleger by een
te roepen, nemende daar mede veel Ste
den geweldelyk in, en onder anderen de
Hooldstad Nanking, van waar zyn Sol-
daaten inder yl, om goeden buit te er-

langen, hen sogten na de Stad Peking

te spoeden. De Tartaarische Onder
Koning, zoo haast geen Volk by een
konnende krygen, wierd gedwongen met
Vrouw en Kinderen te vlugten na de Pro

vintie Xantom, alwaar hy omgekomen
is, en alzoo een einde van de zaake der

westelyke Schyten gemaakt heeft
Deze Hamvu, die voor dezen een

valsche Afgodische Paaps Knegt geweest
27

was, ziende, dat ’t geluk hem diende

verklaarde zig Ao 1568 voorKoning der
17sjincezen, en fundeerde het 2zste ge

slagt, dat Martinins Taminga noemd, Hem
den naam van Taico den eersten toeeige-
nende, die ook alles, wat nog eenigzins ne
Tartaryen smaken mogt, uitroeide.

Hy sond mede herwaards een der On-

der-Koningen, Lieuthaney genaamt, om
dit Ryk Tonkin in deplaats der vorige
Tartaaren te Gouverneren,; maar gemerkt
deze Volkeren, hoewel verbasterde Tsii-
neezen, na zulke ordonnantien nietmeei
wilden hooren, te meer zy by de Tar-
taarische Regering zulx gesmaakt hadden

200 begonnen zy te rebelleren; schud.
dende ’t jok van hunne schouderen, na-
men die Voogdy zelfs in possessie, en
verdeelden hun Volkeren in’t Westen
tegen de Ryken der Lauwen, en Bau-
wen, en andere op d’uiterste grenzen, van
den opgang tot in ’t Noorden langs ’t Ko
ninkryk der Tsjineezen, om die Lander
jals vry en erfelyk te blyven bezitten,ge
lyk zy nu ook al in verscheide Previn
ten verdeeld zyn , welker situatie wy
wat nader zullen ontleden.

Dit Koninkryk Tonkin, dat ontrent

5z00 groot als Portugal is, schynd, vol-
gens de taal dezer Volkeren wel zyn ei-
gen naam te hebben; hoewel ’t van ouds

by de uitlandige en aangrenzende Volker
vandere namen gehad heeft. De Tarters
noemen dit Ryk Jannaru, om dat ver in ’t
Zuyden de Pinang eeten, en de tan-
den verwen, dat met de Indianen gemeen-
schap heeft.

IN A. 23
De Tsjincezen , en de Tartaaren Man-

sogenaamd, noemen dit Ryk Cauthin,
gelyk ook de Japanders, om dat hunne in
geboornen bloots vo-ts gaan, en hun
regter groote toon , dat wonderlyk is,
dwars ter syden af staat ; g-lyk het noc
by eenige onverbasterde gezien kan wer¬
den.

Des zelfs limiten begrypen in zig 12
Provintien , waar van de yde meest ten
deele van ’t Oosten, op a1 graden 6 mi
ten, tot in 't Zuyd-westen aan de Rie-
vier Poetsit, tegens Quinam, de Asiati
sche Zee bogts wyze langs zynen oever
omarmd ; en stooten de vorige vyf Pro-
vintien met hun bergen zoo in den onder-
gang tegens ’t Koninkryk der Lauwen.
in’t Noordwesten aan de Provintie In-
nam, en ’t Koninkryk Cabang, dat een
afvallige van deze Kroon is, en eindelyl
komen te emdigen in den middernagt or 't
Zuiden als ontrent ’t Noord-oosten, langs
de Provintie Quansi , wiens wegen al-
daar, om uit dit in 't Tsjneesche Ryk
te komen, zeer rysbaar zyn; wel verstaan-
de van de Zee-kant door de Provintie
Quinam de Tsjjneesche Hoofdstad Sim-
migfoi, die ordinair in drie dagen gaans
verdeeld werd: maar ter contrary, zoc
een vreemdeling genegen was van hier
door de Provincie Banuw in Innam, of
door Ay, en Lokjouw, in de Provintie
Quansi over te treden, en bevorens li-
centie daar toe van deze Kroon had, zoo
mogt hy wel verzekerd zyn, dat zouaan-
gerand werden, hoewel zulx veeltyds
door de Jesuiten hier onderzogt, en som-
wylen door hunne Tsjincesche Habiten,
daar mede omkleed waren , ook gelukt
is; dog wat hebben zy in't kort hier te
weeg gebragt, of in’t aangroejen van 't
H. Euangelium gewonnen. Wel is waar
dat de roep daar af zeer groot by ’t Paus-
dom is gemerkt hunne Leeraars meeff
alle doorde Tsjineesche, en ook deze Ton-
kinsche Provintien zich verdeeld hebben,
te weten, by die gene, die arm, en nood-
druftig zyn, gelyk wy eens een zekeren
Pater Emanuel tot Nanking vraagden, of
in de voortplanting, en oegst des H.
Euangeliums, al wat te accresceren quam.
waar op hy antwoorde : ik heb'er veel
gedoopt, dog vermits zy egter, op hunne
wyze, meinende hier door ryk te worden.
al even arm blyven zoo vallen zy even
eens af, en plegen in hunne Tempels af-
goderyen. In summa, men kan hier uit

genoeg bewyzen , datze dit meer doen
om den broode, als door ware aanprik-
keling, en liefde tot het geloove

Ten anderen, zoo deze Predikheeren
hun keer nemen tot de Grooten en Ry-
ke lieden, daar werden zy , wegens
hun wiskunde voor wyze Lieden ge-
taxeerd, en verder gehouden voor ver-
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In 't Comptoir Tonkin Ady ultimo 1717.1717. , kondigers van vreemde Goden, gelyk
Paulus by die van Athenen October 1663.

tIs nu 37 jaren geleden (of Ao 1626
Was geteckend,dat in dit Ryk door Pater Alexander de

Rhodes voor d’eerstemaal het Euangelium
Hendrick Baron.voor deze Volkeren gepredikt wierd;

en nu komt de Duivel de Oppermagten
Indien men aan’t zeggen der Tsjineezenvalhier door dreigementen van hooge wa

geloof geven mogt, zoo zou hun Keizer-tervloeden, quade gewassen , en groote
ryk al 4oooo jaren gestaan hebben; maarsterfte, plagen en dat nogmeer is, her
dit is hoog opgeven zonder eenig bewyswys maken, dat de Chuisten Soldater

Wat het voor een volk is, hebben wyzoodanig niet wilden vegten, als die
elders al klaar genoeg getoond, hoewelvoor hare Duivels-Tempelen geen eer-
vy hier met een letter wel konnen aan-biedigheid willen bewyzen.

Aleran- roeren, dat het zeer schrandere, en noesteDeze arme verblinde menschen zoekt
de Pho¬ menschen zyn, die groote Koopmans-haphy zeo te bewegen , om de Christenen
des eerste

dryven, en die al het leven aan Bataviate doen vertrekken, en hen te verstooPrediker

geven. Het zyn stoute en vernuftigehier Ao- ten, om het Euangelium niet meer hier
166. Kooplieden, weergadelooze Landbouwers,te prediken; gelyk nu den 25 Septem-

en schrandere Ambagtslieden, die by naber verleden hen van die Majesteit aan
De Jesui- alles , wat men op Batavia van noodengezegt, en ons gelast is hen uit dit Ryk
ten Ao heeft, maken, en die in hun eigen Landte vervoeren; en dit is, myn Heer,
1663 8

y na even eens leven, gelyk men ge-nog zeer genadig, in vergelyking vanlast uit

woon is in Holland, daar niet een hoek-by de Tsjjneezen gehandeld, die opTonkir

te ver- je Land onbebouwd blyft, en daar meneenen dag binnen de Stad Nanking Ao
trekken. niet als van Knegts en Meyden, dog geen-1616., door ordre van den Keizer Van-

zins van Slaven, weet. Zy beminnenli, over de ettelyke duizenden gemaak-
zeer de lange nagels en ydele lange baardente Christenen moesten ombrengen , om
en veranderen noit van Modens, hoeweldatze in ’s Keizers oogen te groot in ge-
zy al vry statieus en prachtig, voor altal wierden. Wat zullen wy dan zeg-
by openbare bezoeken , voor den dagzeggen: Kan ’t anders zyn, dat we de
komenjongste 1000 jaren niet en beleven, in

't Zyn groote Konstenaars in Vuurwerwelke de Duivel voor een kleinen tyd
ten ; dog slegte Schilders; maar om al¬moet ontbonden worden om te vergade-

les hen betreffende verder te weten, moetren den Gog en Magog tot den kryg,
men de stoffe van Amboina en BataviaApoc. 20. Waar mede &amp;c.
nazien.

DERDE HOOFDSTUK.

VAaken van den Godsdienst. Verscheide Godsdiensten in Tsjina. Van den Heiden-
schen Godsdienst. Verscheide Secten onder hen, als die van Confutius. Van

Sjekia of Sjjeawia, die Pythagoristen zyn. En van Lau-zu. Veel andere Secten, en
Gezindheden. Die groote Dag-verkiezers, en zeer bygeloovig zyn. Van den Gods-
dienst der Lamas, zynde de West-Tartaren. Van den Mohhammedaanschen Godsdienst.

Welkers Belyders hier zeer weinig; dog al van onds her bekend geweest zyn. De Room-
sche Godedienst. De Apostel Thomas werd gezegt, dog niet bewezen, in dit Land
reweest te zyn. Xaverius komt hier Ao. 1550. En stierf 'er kort 'er aan. Rugieri

hier Ao. 1581. Riccius, &amp;c. Ao. 1583. Adam Schaal Ao. 1631. hier. Die Ao
1664. vervolgd werd. Ferdinand Verbiest, Voorzitter der Wiskunde Ao. 1657. Die
de Jesuiten red. De zes Fransche Wiskundige Jesuiten Ao. 1685. na Indien gezon-
den. Hun aanzien in Tsjina door de Vrede tusschen den Keizer, en den Caaar Ao-
1689. door twee van hen bewerkt. Last des Keizers om den Christelyken Godsdienst
hier te mogen voortzetten. Hoe slegt dit werk der bekeering deor de Jesuiten , en wat
daar van te wagten is. Het slegt oordeel der Sorbonne van hun gedaante. En slegte
gevolgen van dien. Die geen goeden uitslag konnen nemen. Nader aanmerking des Schry-
vers hier over. Grond van zyue gedagten, en aanrading, die met een wensch over hen
besloten werd.
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ZAAKEN van den GODSDIENST
in TSJINA.

Oewel wy onder de stofte van

Amboina en Batavia al in ver-
scheide voorvallen van den Gods-

dienst der Tsjineezen, het een en
het ander verhandeld, en 't wezentlyk-
ste van den zelve aangewezen hebben
konnen wy egter niet nalaten alhier, daar

wy van den Handel op de Kust van
TSINA nu in't byzonder gesprooken
hebben, 'er nog 't een en ’t ander van
hunnen Godsdienst, en van de andere,

daar tot nu toe stand grypende, mede
een woordje te spreken.

De Godsdiensten, in dit Land bekend
zyn of de Heidensche, of de Mohham-

medaansche, of de Roomsch-Catholyke.

De HEIDENSCHE GODSDIENST

Waar in de rechte en Heidensche Gods-
dienst der Tsjineezen bestaat, is zeer uit-
voerig door den Jesuit Nicolaus Trigau-
rins die 20 jaren dit Land doorkruist
heeft, beschreven

Zy erkennen allen wel een Opper-we-
zen, dat zy als den Schepper van Hemel
en Aarde eeren; maar daar zyn ’er on-
der hen velen, die deze eere ook aan den
Hemel en de Aarde zelf, of ook wel aan
't Heyr des Hemels, bewyzen.

Buiten dit Opper-wezen zyn'er ver-
scheiden andere mindere Goden, die zy

dienen, die men veel eer, als de Helder
der Oude Romeinen, of wel als door hen

Vergoodden, zou mogen aanmerken, al-
zoo dit niet dan zekere imenschen van een
grooten naam geweest zyn, die by hen
bekend staan of het een of ’t ander groot
stuk onder hen uitgevoerd, of wel de
cene of de andere beroemde konst, of een
nuttige zaak voor ’t gemeen, uitgevon-
den te hebben; alle dewelke zy, om de-

ze uitvindingen, Goddelyke eere bewy-
zen.

Zoo hebben zy hunne Veld-Goden,
hunne Land- en Zee-Goden in menigte
als hunne Maizo (een Zee-Godin) hun-
ne Quanté (een Zee-God) en meer an-
deren, aan dewelke zy, als zy op een
Tocht zullen gaan, of wel als zy van een

behouden Reize komen, in't gemeen het
een en ’t ander zullen opofferen, en de-
zelve, met het verbranden van manden

vol verguld papier, en ’t rooken van
reukwerk (gelyk ik meenigmaal in hun
nen Tempel buiten Batavia, en elders
gezien hebbe ) veel eere aandoen, niet
ontziende , zich voor dezelven ter aar-
de neder te werpen, en driemaal met hun-
ne hoofden tegen de grond te slaan, waar
by zy dezelve dan, of hunne gunst ver-
zocken, of voor de genade, hen op de Rei-

IV. DEEL.

N A. 25
ze bewezen, eerbiedig danken, dat met
veel zedigheid toegaat

Als zy zich in nood op Zee bevinden,
of een storm zien aankomen, of ontrent
plaatzen van gevaar zyn, zullen zy of

dood stil zyn, en houte of papiere Scheep-
kens stil over boord zetten of met een
haak of pols voor uit op de voorplecht
staan, en by wylen weer schreeuwen, of
zy bezeten waren om ’t quaad weder, of
de Duivels, die hen (zoo zy zich inbeel¬
den) hinderen, te verdryven. Hoedanige
zottigheden zy menigvuldig bedryven.

Ontrent de gronden van hunnen Gods¬
dienst zyn zy 't ook onder malkanderen
niet eens , maar men vind (buiten een
groote andere menigte van minder ver-
ichillende ) drie Hoofd-Secten, of Ge-
zindheden.

Deeerste en voornaamste is die van hun-
nen Hoofd-Wysgeer Confutins by hen Coem-
Tyje genaamt, een man, die ontrent 483
jaren voor Christus geleeft heeft.

Wat zyne stellingen zyn, zal men my
niet vergen in dit kleen bestek voor te
stellen, aangezien’er van zyn Leere al-
leen een groot Foliant in’t licht, en by
de Geleerden bekend is , tot welken wy
den verstandigen Lezer wyzen.

Gelyk hy een man van een voorbeelde-
lyke Godviugtigheid, en Zedigheid ge-
weest is , alzoo vervatte zyne Leerc ook
zeer heerlyke Zedenlessen, en groote Set-
regels, die van geen Christen beter zou-
den konnen bedacht werden , willende.
dat men eerst zyn eigen gebreken, en
daar na ook die van zynen even-naasten.

zal trachten te verbeteren, om aldus zich

zelven, en ook anderen, op ’t rechte spoor
van de deugd te leiden, ’t geen ons tot
het bezit, en genot van het hoogste goed
brengen kan.

Hy liet vier werken na , handelende,
zoo van hunnen Godsdienst, en oorsprong
der Goden, als mede van de Sterrekun-
de, Sangkunde, Meetkunde, Dichtkun-
de, en van zeer veel andere gewigtige
zaaken.

Zyne Leere dringt ongemeen sterk op
de eerbied, die men zyn Ouders, en alle
Overheden, schuldig is, aan. Ook verwerpt
hy allen dienst der Beelden, niet willende,
dat men eenige andere Goden , dan het
Opperwezen, en den Schepper van het
Geheel-al, van herten eeren zal, hoewel
'er zommigen van zyne Aanhangers zyn
die niet willen toestaan, dat de wereld ge-
schapen zy

In alle Steden hebben zy Tempels en
Beelden ter eere van hem opgeregt, hoe¬
wel dit geen van beyden voor het opper-
ste wezen geschied.

Hy leeraard mede , dat de goeden en
vroomen zekerlyk beloont, en dat de quaden
van dat Opper-wezen zullen gestraft wer-
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wat men van de gronden van hunnen 1717.1717. den, hoewel'er ook onder zyne aanhan-
Godsdienst, van hun Priesters, Ofserhan-geis zyn, di- wel toestaan, dat de boo
den, &amp;c., behoord t. wet- n.zen zullen gestraft, maar dat hun die straffc Veelan-Men 2.gr ook, dat '-r buiten deze drieook in dit ieven nog toeg-bragt zal wer-

ereHoofd-gez ndheden nog wel 350 andereden. of
zyn, die schoon zy in 't w ze nt'ykesteVan Ste De tweede Sccte is die van Sjieawia nd.

kia of van den Godsdienst ovcr-een-st mmen, heden.(van anderen Sjekia genaamt) mede een
Sjjcaw a. nogtans in deze en gene gevoelens vrygroot Wysgeer, en de derd-, die van den

veel van malkanderen verschillen.grooten Lan zu g. w est.
Veelen van hen eeren niet alleen de Son,De weede nam Ao Christi 602 70 haa-Die Py

Maan , en Sterren, maar bidden ook o-rin oorsprong uit Indien, of uit het Landthocori-
penbaar den Duivel aan , vast stellende,sten zyn. van den Groot-n Mogol. Zy Ieren ze1
dat God, die ten uit-rsten goed is, hensterk de onsterffelykh id der Ziele, en de
geen nadeel , dog dat de Daivel , diezkerheid, van dat het opperste Wezen hier

quaadaardig en boos is hen dit zekerlykna devroom-n eens beloonen, en de boo
wel kan, en zal to-brengen, om ’t wel-zen st affen 21.
ke te beletten zy vaststellen, dat men doorDze S-cte dryft ook zeer sterk de Ver-
off-rharden zyn gunst moet zoeken tehuizing der Ziesen, door Pyhagoras ge
winnen.le raard, en ook na die vergelegene Lan-

Die gro-Dat zy groote Dag-verkiezers zyn erden overg bragt, dat dan ook de grond
t. Dagzoo wel honne geluk ig als ongelukkigeby hen is, waarom zy (eenigzins Gds-
verc

dagen hebben en ni-t alieen met eendienstig zynde geen vleesch, nog iets ers, en

sterk geloof voor de Tovarye b zet, maar er by-dat leven ontfangen heeft, eeten zullen.
oovigook ten uitersten bygelovig zyn, is reedsNogtans maken veelen onder hen, die
zyn.genoog g. bl ken uit het gene wy bevojuist zoo naauw niet bezet zyn, geen zwa

righeid, om vlecsch te eeten, wetende de rens al van dit volk, in 't beschryven van
andere stoffen, gezegt hebben, behalvenPriesters hier of daar mede de handen te

vullen, en te b wegen, om hen die zon- dat ook alle die genen , die over de
de te don vergeven g-loovende, dat zy Tsjineczen, en hunnen Godsdienst, maar
macht hebbe, om dit door hunne G-b- eenigzins geschreven hebben, het wezent-

lykste, van ’t gene wy hier ter neder-den uit te werken.

Zy hebben in hunne Tempelen een stellen, zeer wydluftig bevestigen, waar
menigte van all-rley Beelden die zy als na toe wy den Lezer wyzen. Ook zyn
min-ere Goden eeren, en door welkers hunne Almanachen vol'er af om uit de

voorb-de zy het Opp-r-w zen tragten tt zelve de gelukkige en ongelukkige dagen
bewegen hu ne gebeden te verhoo en- aan te toon-n, buiten welk zy ook niets

zullen ondernemen.De der de G-zindheid Lai-zu genaamt,En van
heeft haaren oorsp ong van een groot Behalven dezen H-idenschen Go s ienst

Lau zu.

Wysgeer, die een tyd genoot van Coem- der Tsjineczen , kend men hier nog
Tije gweest is, en van welken zy veelc een byzonderen Godsdienst der West-Tar-

taaren, die veer geheel en al op zich zel-bespott lyke vardichtzelen verhalen, voor-

ven is, gelyk zy ook hanne byzonder-gevende, dat hy dien naam van Lanz
dat is, Ouden Wysgeer, droeg, om dat Priesters hebben, die zy Lamas noomen
zyn Moed.r 8m0 jaren van hem zouzwan- om dat zy den Groo-n Lamas als han

ger grgaan hbben, van hoedanige ver- Hoofd, en by na als hun God eeran.
dichtz.en de Schriften d.r Tsijneezen vol Dit volk legt wel 3oo van onze mylen
zyn. van de groote Muur, die TSJINA van

Deze heeft zelf zyn Leere niet in Ge hen afscheid

schrift nagelaten, maar zyne Aanhang rs Deze Lamas of Priesters zyn in een
hebben 'er cen opstel af g-maakt, in ver- byzondere hooge ayting, zoo by 't ge neen
scheide werken b-staande. volk, als by de Hovelingen. Men zietze

Hy erkend mede een Opper wezen : by Neuwhof in zyn Ge-zantschap aan den
dog steld vast, dat het zelve lichamelyk Tartarischen Cham Fol 172 na’t leven af-
is, op welken grond hy ook aan dat Op- gebeeld.
per-weezen veel ongerymde dingen , die Het zyn mede zeer botte Afgoden-ie-
daar in onmogelyk vallen konnen, toe¬ naars, en die ook den Dinivel, zoy we als
schryft de Tsjineezen, van welke zy dit mogelyk

Ook stelde hy , buiten dit Opper-we- geleerd hebben, aanbidd n; dogegrer met
zen , nog drie mindere Goden, van alle zull'en verschil, dat de Ts incesche Geeste-

dewelke wy zeer veel zouden konnen zeg lyken, pes voorden inval der Tartaren in
gen, zoo dit Trigautius voor ons niet in TSINA, goedvonden han a le te zamen

’t breede gedaan, en in zyn werk uitvoe¬ uit het Ryk te verdryven, wanneer zy na
rig van alles , ’t geen tot hun gevoeler West-Tartaryen meest gevlugt zyn; dog
behoord, gesproken had, waar na toe wy na dat nu de Tartarische Keizer Sunthe

TSJINA veroverd had , hebben zyden Lezer wyzen; zeer klaar toonende
door
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1550. door Gezanten aan dit Hof doen verzoe-
ken, om weer hier te mogen komen.

De MOHHAMMEDAANSCHE
GODSDIENST.

Van de Dat de Mohhammedaansche Godsdienst
Moh- hier en daar in dit Land mede doorgedron-
ham me-

gen is, kan die genen, die maar eenig-daansche

zins kennis van dit Land hebben, nietGods-

dienst. onbekend zyn.
Zy hebben tot Hamtsjeoe, de Hoofd-

stad der Landvoogdye van Tsjekiam
zelf een openbaren Tempel , waar in zy
hunnen Godsdienst in alle vryheid ple-

gen.
ok is t Wester-Deel der Landvoog-

dy Xensi vol Mooren.
En het is zeker, dat de Veel-Wyvery

die men by de Mooren en by de Tsjjnec-
zen even sterk vind groote aanleiding
hier toe heeft gegeven, behalven, dat ook
de Tsjincesche Vrouwen doorgaans zeer ge-
negen zyn, om de Hhakajats, en vertel-
lingen, die de Moorsche Priesters , daar
zy hunne vergaderingen hebben, voorle-
zen , te gaan hooren, daar toe geen tyd
en zelf de nachten niet, ontziende; waar-
mook doorgaans eerst de Vrouwen door
die Moorsche Priesters gewonnen werden.
die naderhand ook hare Mans weten te
overreeden.

Om nogtans over de uitbreiding der
Mohhammedaanen zeer veel te roemen,

daar hebben de Priesters der Mooren-

schoon zy'er hun best genoeg toe doen,
geen reden toe. Men kan niet looche-
nen , dat zy 'er zyn, maar inen moet zeg-

gen, dat hun getal, in vergelyking van
anderen, zeer kleen is behalven dat zy 'er

ook maar by oogluiking geduld werden;
zoo dat van dezelve niet veel te zeggen

valt, dan dat zy 'er egter wel 300 jaaren
al bekend, en bestierders van de Wiskun-

de geweest zyn, gelyk zy dat tot de komst
van Adam Schaal in gehouden hebben, aan

den welken de Keizer van TSJINA dit
e1g.

De ROOMSCHE GODSDIENST.

Behalven de Heidensche, en Mohham-
medaansche, kend men hier ook, zedert

eenige honderd jaaren , den Roomschen
Jodsdienst.

De Portugeezen, die zich al vroeg in
Indien vertoonden, hebben ook van eer-

sten af aan hun best gedaan, om hunnen
Godsdienst alomme en dus voor alf in

TSJINA, voort te zetten.

De eerste Christen egter, die men voor-
geeft , dat in TSJINA geweest, en het

Euangelium Christi daar verkondigd zou
hebben, zou de Apostel Thomas geweest
zyn ; dog de bewyzen daar van verdienen

IV. DEEL.

27IA.
by ons geen geloof-

lk weet wel, dat die van de Roomsche

inKerk voorgeven, dat'er op Malabar
een oud Chaldeesch Breviarium gelezen
werd, dat de Tsjineezen en A-thiopiers
door den H. Thomas bekeerd zyn, en dat

hyook Indien, TSJINA , Persien, en
meer Oosterse Landen doorreisd zou heb-
ben; maar wy konnen aan dit zeggen,
zonder eenig bewys , geen meer geloof,
dan aan veel andere verdichtzelen van dien

aard, waar van deze Kerke vol is, ge-
ven.

Wy stellen dan als den eersten, die na
TSJINA gezeild is, om de Heidenen te
bekeeren, dien vermaarden Portugeeschen
Leeraar Franciscus Taverius , gemeenlyk
den Apostel van Indien genaamt, die 'er
Ao. 1550. uit Japan eerst aanquam.

Hy vertrok den 15 April Ao. 1552.
met den Vader Pereira,en 2 anderen, nog
geen Priesters zynde, mitsgaders met een
jongen Tsjinees van Goa, na Malakka,
met voornemen , om nu die zoo lang ge-
wenschte tocht na TSJINA, die hem door

den vorigen Malakschen Landvoogd, Don
Alvares Ataido, belet was, te hervatten.

Hy ondernam dit derhalven nu van Ma-
lalka, en quam allereerst op het Eiland
Sansjan, onder de Landvoogdy van Can-

ton, zynde dit in zich zelven een zeer

woest Eiland in TSJINA, ontrent dertig
mylen van de Stad Canton gelegen, daar
hy bevorens by zyn komst uit Japanal
aangewecst was.

Hy heeft wel getracht, om het werk
der bekeering hier wakker voort te zetten;
dog heeft niet lang daar na geleefd, alzoo
hy op dit zelve Eiland den 2 December
des zelven jaars 1552. overleden is.

Men begroef hem in levende kalk, en
ny was (zoo de Jesuit Jarricus zegt
eenige maanden daar na nog in zyn geheel
in de aarde, en is zoo van daar eerst na

Malakka, en verder na Goa vervoerd, al-
waar die Heilig lang na zyn dood nog
reel Paapsche wonderen gedaan heeft, die
veel meer bespotting, dan geloove (zelf
by de verstandigen onder hen ) verdienen,
en door hoedanige verdichte wonderdaden

zy veel Heidenen aan de waarheid en zui-
verheid van hunnen Godsdienst met veel

reden doen twyffelen: want dat deze dor-
re doodsbeenderen de kragt zouden gehad
hebben, om Ao 1553. den 22 Maart een

mensch tot Malakka van sware pynof

ism die Stad van de Pest, te verlossen,
immers een zaak, die geen man van ver-
stand zal, of kan gelooven.

Men ziet hier dan, dat Yavier eigent-
lyk maar voor en niet in TSJINA ge-
weest is.

Op deze gronden nu hebben hem an-
deren gevolgd, die naderhand ook in het
Land doorgedrongen zyn.
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De eerste, die hem op ’t spoor volgde,
is Michiel Rugiers, mede een Jesuit, ge
weest, die Ao. 1581. in dit Land quam,
om Christus daar op de wyze der Rooms-

gezinden te prediken; maar deze Vader
is al mede kort daar aan hier overleden.

Hy wierd Ao. 1583. door den Jesuit
Mattheus Riccius gevolgd , die eenen Di-
dacus Pantoya Roger, en meer anderen tot
zyn hulp by zich gehad, en ’t middel ge
vonden heeft, om aller eerst tot in 't Hof

van Peking (na dat hy zich lang in Nan-
king onthouden had) door te dringen, en

zich by den Keizer Vansi, Ao. 1600, en
in de volgende jaaren, zeer bemind te
maken; hebbende in de voorige jaaren nu

al 4 Kerken in dit Ryk, te Macauw, te
Canton, te Nanking, en te Nanchan, opge-
richt gekregen.

Debeginzelen, die op zyne Leere volg-
den. waren vry gelukkig, maar zy duur-

den niet lang, alzoo 'er Ao. 1615. na de
dood van Riccius, en met het ondergaan
van de Regeering van dezen Vorst een
sware vervolging opquam , door eener
Tyjinkie, een Nankings Mandaryn, on-
dersteund door de Portugeezen van Ma.

cauw (die de Jesuiten een doodelyken

haat toedroegen) eerst wel zeer hevig on
dernomen, alzoo men zich niet ontzag de-
ze Vaders (waar onder Martinez mede

was) alomme gevangen te nemen, te pla¬
gen, te slaan, te bannen , en hen alle
smaadheden, ook zelfs met het omverre

halen van Kerken, aan te doen; maar die

egter mede van geen langen duur was, al-

enzoo men aan de eene zyde zyn bedrog,
aan de andere zyde de onschuld dezer Vaders,
zonneklaar ontdekte, waar op zy ontsla
gen, en, gelyk bevorens, weer een lan-
gen tyd zeer wel gehandeld wierden.

Ondertusschen daagde Adam Schaal, een
Keulenaar, hier op, die deze Kerk groo
ten dienst dede, en in groot aanzien aan het
Hof Ao. 1631. was, breidende zyn Kerk

wakker uit, terwyl hy Voorzitter der Wis
kunde onder Tsjuntsii of Zunten, geworden
was.

Dit duurde tot Ao. 1664., wanneer eer
groot Tsjineesch Vervolger, Jamkam-zien.
zich weer met veel drift tegen deze Pater
aankantede, en die dezen Jesuit, Adam
Schaal, met alle die van zyn Gezelschap
(waar onder ook Francois Faber, een
Franschman van geboorte,) ten uiterster
vervolgde. Hy bewerkte met zynen aan
hang, dat hy in de ketenen geraakte, ja
dat alle de Geestelyken, die men maar krys
gen kon, gevangen genomen, en dat af
nunne Boeken, Paternosters, &amp;c. ver-
brand wierden.

Men verwees hem eerst, om geworgd,
daar na om in duizend stulken gehakt te
werden; hoewel een tusschen beide voor-

gevaller- aardbeving aanleiding gaf, om

VINGE VAN
hem van zyne banden te ontslaan, en in 1657.
zyne volle vryheid te herstellen, dog hy
stierf niet lang na alle deze martelingen, te
veten den 15 Augusti Ao. 1665.

Wel is waar , dat deze Jamkam-zien in

Adam Schaals plaats Voorzitter der Wis-

kundigen wierd; dog hy quam, vermits

hem ook de zorg van den Almanach te
maken opgelegt was, niet zeer veel cere
daar by in te leggen , alzoo de walkere
Jesuil , Ferdinand Verbiest, zich openbaar
tegen hem aankantede, en in het bywezen
van den Kerzer zelf hem aanwees, dat zy-
ne gronden niet goed waren , en dat hy
sierhalven onweerdig was , die plaats te
bekleeden , gelyk hy daar over ook ver-
wezen wierd, niet alleen om zyn Ampt te
verlaten, maar ook om zyn leven te ver-
liezen, ’t geen de Keizer om zyn hooge
aaren belettede, hoewel hyegter niet lang

’t geen hemdaar na door een ongemak,
aantastte, quaim te sterven.

Kort te voren , of Ao. 1657., quam
Ferdinand Verbiest in zeer groot aannien

en in veel agting by den Keizer Cambi
en nu nog meer, alzoo die hem tot Hoofc

der Wiskunde Ao. 1669. aanstelde, en
op zyn voorbeede, ook de gunst dede
van de andere Zendelingen weder toe te
laten tot hunne oude Kerken, die zy reeds
in dit Land hadden , weder te keeren, hoe¬

wel hen wel uitdrukkelyk verboden wierd

geen nieuwe aan te houwen.
Ondertusschen kreeg Prosper Intorcetta

Overste der Jesuiten in Hamtsjeoe, de

Hoofdstad van de Landvoogdye Tsjekiam
zoo wegens zichzelven, als naderhand ook

wegens de Jesuiten, die Ao. 1685. in In-
diën quamen, groote moeyelykheden met
den Landvoogd van Hamtsjeoe,en met den
Onder-Koning van Tsjekiam , die door
hulp der Tsjineesche Geestelyken, en Bon-
zes, de Christenen ’er geheel en al zogten
uit te dryven tegen welker aanslagen
zich de Jesuit Verbiest, door zyn groot

vermogen by den Keizer (na dat Iytor-

cetta al in het uiterste gevaar geraakt was
zoo sterk aankantte, dat hy volslagenein-
delyk de overhand, en zoodanigen voor-
schryvens kreeg; waar door niet alleen
hy, maar ook alle de anderen, die met hem
leden (onder welke Alcals mede was

gered, en verlost wierden; dog uitnemene
veel verloren deze Zendelingen aan dezen

Heer, die Ao. 1688 quam te steiven
Met hoe grootc statie hy begraven wierd,
ziet men by Pero le Gobien

Hoe grooten voortgang nu deze zaaken
der bekeering van deze Jesuiten tot nog

toe gehad hadden, meind men egter, dat
die nog stofker voortgang kregen, na dat
Koning, Lodewyk de XIV. zes Wiskundi-
gen Ao. 1685. na Indienigezonden heeft

Dit waren de Vaders, Tachart, Fonta-

n7y , le Comte, Gerbillon, de Visdelou, en
Bou¬

Ferdi.
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1657. Bouvet, van welke zich zommigen byzon-
der in de Tsjineesche Taal oefsenden, en
zich zoodanig in de gunst van den Keizer
Camhi indrongen, dat zy zich metter tyd
voor dien Vorst zeer noodzakelyk ge
maakt hebben, om hem ook in verschei-

de zaken van Staat, en zelf tot het suiten var
Fun een Vredc-verbond met hunne Caaarse Ma.
21ie1 jesteyten van Moscovien, te gebruiken
in 75)

gelyk ook door tusschen-spraak der Jesui-Ndoo

ten Thomas Pereyra, en Francois Gerbillonde Vrede
tusscher den 3 Scptember Ao. 1689. te Niptsjoe
den Iei dezelve tusschen den Keizer van TSJI-
zer en

NA, en de beide Czaaren , getroffen is,de Czaars

Ao. 166 waar toe de Jesuit, Philippus Grimaldi
bewerkt. die in de plaats van Ferdinand Verbies

Voorzitter in 't Hof der Wiskunde wierd
mede zeer veel gedaan heeft. Een zaak

waar van wy in ons eerste Deel breder
spreeken.

Hier door kregen de Jesuiten zulken
aanzien aan het Hof alhier, dat ook daar

door den 20 Maart Ao. 1692., en in de

volgende tyd , een zeer goede grond tot
voortgang van den Godsdienst, en van ’t
werk, der bekcering gelegt wierd, alzoo
de Keizer , op de voorspraak van der
Prins Sosan of wel van zyn Oom , en
Schoon-Vader ( Voorstander dezer Zen
delingen, en voor al een Vriend van

Gerbillon) hen nu volkomen vryheid gaf,
om den Christelyken Godsdienst in zyn gan-
sche Ryk voort te mogen zetten, en onLast des
alle Tsjineezen, en Tartaaren , die daarKeizers

om der toe maar genegen waren, te mogen on-
Christen. derwyzen , en doopen, waar op dan zeer
Gods

veelen van deze Heidenen Ao. 1694, 1695
dienst

en vervolgens van tyd tot tyd, en zelfhier

voort te ook verscheide Mandaryns (zoo men zegt
mogen bekeerd zyn.
zetten

Dit nu is het groot opgeven van deze se
suiten, en die van hun aanhang zelf, dat 'es
in dit groot Land reeds duizenden, zoc

groote als gemeene Lieden, door hen be-
keerd en Christen gemaakt zyn; maan
daar zyn’er onder die van hun streng zelf
die loochenen , dat deze Tsjincezen er

Hoc Tartaaren op goede gronden gedoopt zyn
segt di ofen die met ons wel hartelyk twyffelen,
werke de hen wel oit de Leere der waarheid in ha-
oekee¬

re rechte zuiverheid (ik sprecke nu noo
ing

maar van ’t zuiver Roomsch Geloove, dat

wy echter voor zeer onzuiver houden
voorgesteld is; ja daar zyn'er, die zom
migen van deze Zendelingen openbaar als
bedriegers beschuldigd, en hen te last
gelegt hebben, dat die Tsjjneezen en Tar
taaren door hen niet Christen gemaalt.
maar dat zy zelfs, van Christen, Hei
densch geworden zyn, en dat zy zich, om
die Herdenen te behagen, en maar hun ei-

gegen tydelyk voordeel te bejagen, niet
schaamd hebben zich in alles na hunne Af-

godische en Bygeloovige diensten te schik
ken, het welk, zoo dit waar, gelyk het
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uit het bericht, in Augustus Ao. 1699. uit
het voorsz. Ryk aan’t gemeen medegedeelt
uit dat van Augustus Ao. 1700 als mede
wel zeer waarschynelyk is, ons een zeer

slegt denkbeeld van ’t werk van hunne
bekeering, behalven dat het ons ook zeen
slegte gedagten voor ’t gevolg van dien
reeft: te meer, alzoo het zeker is, dat de
Mandaryns, en Grooten , deze Jesuiten

en dit werk van de zoo genaamde of schyn-
bekeering , doodelyk haaten, en dit alles
maar voor een tyd, om den Keizer te be-

hagen , inschikken terwyl zy zoo ras
deze Keizer eens zal overleden zyn,
maar na dien tyd met hert en ziel verlan-

gen, om zich dan eens ter degen aan alle
die Paters te gelyk, die zy voor de groot-
ste bedriegers ter wereld (zoo men ons
gezegt heeft) houden, op het schrikke-
lykste te wreeken, en dan eens klaps dat
gansch werk der bekeering op een jam-
merlyke en beklagens-waerdige wyze tot
de grond toe zoo, gelyk in Japan geschied

uit te roeyen.is,
Wat groote berigten men Ao. 1695 den

21 September en den 12 November uit
TSINA, en uit Peking zelf, daar van
opgegeven heeft, kan men mede uit de
tydingen van daar van Ao. 1697. in de
maand February omstandig nalezen , be-
halven dat ook de Jesuit Bouvet, die Ao-

1697. in de maand Maart weer in Vrank-
ryk quam, en ’t jaar daar aan weer na
TSJINA vertrok, zeer breed daar van,
en zelfs ook zeer hoog van de hoope tot
’s Keizers bekeering, opgegeven heeft,

daar egter tot nu toe (zynde wel 25 jaar
daar na) nog niets op gevolgd is.

De geleerde wereld weet ook, wat von-
nis 'er by die van de Sorbonne over deze
bedryven der Jesuiten in TSJINA Ao
1700. geveld is, en hoe eenige van deze
Jesuiten in ’t laatste van dit jaar wel daar
tegen sterke betuigingen gedaan hebben
maar daar mede heeft de Vader le Gobien

nog de Jesuit le Comte, geenzins weggeno-
men degedagten welke die van de Sorbon-
ne, en ook alle andere Geleerden, daar
over by zich reeds vastgesteld hadden.

Na dien tyd heeft men nog verscheide
van deze Zendelingen na TSjINA afge-
vaardigd; dog de meeste tydingen, die
men van daar bekomen heeft, zyn zeer
slegt, waar van’t verjagen van den laatst-
gezonden Hecr Merzabarba (die, zoo
men den 2 Augustus Ao1722. van Romen
schreef, van daar verdreven is) een zeer
levendig bewys was gelyk uit de later
tydingen blykt, dat die Keyzer geen Jesui-
ten meer in zyn Ryk hebben wilde, al-
zoo zy oproer in zyn Land verwekten.

Zedert zyn vertrck uit Tsjjna is die Kei-

zer ziek geworden, en zyne ziekte in het
begin van December Ao. 1722. zoodanig
toegenomen, dat hy, Camby genaamt
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zyn eigen belydenis van zyn Geloof spot- 1722.(welken men in 't 2 Deel Fol. 78. van N.
ten, te zeggen , dat men als een bloed-en O. Tartaaryen door den Heer Borgemee-
getuige, en standvastig Belyder van zynster Nic. Witzen, en ook voor aan in het
Geloove , sterft, terwyl men het zelvewerk van den Jesuit Louis le Comte zeer
noit recht daar beleden, nog verkondigdnet na’t leven afgebeeld ziet) den 22 di
heeft.to daar aan, na dat hy 69 jaaren, 7maan-

Zy zullen daar door niet de allerminste
den, en 25 dagen oud geworden was, en

eere by de verstandige wereld, en zelf niet61 jaaren, 10 maanden , en 13 dagen ge
by de gemeene Belyders van hun Geloo-regeert had, overleden is.
ve, inleggen, en, zoo zy gelooven, datHy liet als Vader en Groot-vader 150
er een God is, die hen rekenschap vanof kinds-kinderenZoonen, (kinderen
hun geloove, en belydenis, mitsgaders vanna.behalven de Dogters
zulk een bedriegelyke bediening van hunIn zyn plaats nu is weder als Keizer van
Ampt (zoo dat gene, dat van hen gezegtTsjina en ’t Noorder-Tartaryen zyn vier-
werd , waar is) afvorderen zal, zoo heb-de Zoon, Joen-Tsjin , een Vorst van ac
ben 2y op zulken valschelyk-ingebeeldenjaarcn, gekooren-
Martel-dood niet anders dan het tydig enDat dit een groote verandering in alle
eeuwig rechtveerdig oordeel van een Rich-de zaaken des Ryks, en ook ontrent die
ter, diens last zy immers geenzins gevolgdvan ’t voortzetten van den Godsdienst der
hebben, te wagten.Jesuiten in't zelve zal konnen geven, is

Behalven dat zy ook op zich laden, omwel te denken; en wat hier nu verder
te moeten verantwoorden voor zoo veelvan groeyen zal, moet ons de tyd leeren
duizenden menschen, als zy door zulk eendog ik vreeze, (op de slegte gerugten,
Dwaal-Leer , die zy wisten, dat hen on-van daar overgevlogen, nu nog meer, als
mogelyk behouden kon, op dezelve grondte vooren) van hunnent wegen, dat de ge
al mede misseid hebben.volgen voor hen allen, by de minste veran-

Het ware te wenschen, dat zy zich aandering der Regering, doodelyk, dat hun
zoo veel elendige zoogenaamde Japanscheeinde verschrikkelyk, en dat 'er ook niei
Christenen, en aan het afgrysselyk eindeanders, dan een algemeene uitroeying, en
van hunne broederen aldaar veel lieverbittere moord van allen, die dan de bely-
spiegelden, op dat zy mede niet hier, ge-denis van dat swak Christendom nog zullen
lyk die zoo jammerlyk gemartelde Jesui-willen staande houden, te wagten za
ten in Japan, den grond mogten leggen,zyn, hoewel ik voor het naast geloove, dat de
en den weg baanen , om na hun dood nietmeesten, zoo niet allen (alzoo zy doggeen
alleen die Naam-Christenen, die dan zichgoede gronden van hun geloof hebben
zelven zullen durven openbaaren, maarimmers zoo licht weder zullen afvallen.
ook geheele Straaten, om zoo eenen Naam-als zy tot dat Naam-Christendom gemak
Christen, dieniet de allerminste grond nogkelyk overgekomen zyn
kennis van zyn voorgewend geloove heeft,Het zoude derhalven, myns oordeels,
op de wreedste wyze te zien aan hun cin-vry beter zyn, dat alle deze Jesuiten,
de brengen, en geheel uitroeyenom zoo veel duizenden van beklagens-

Ik zegge dit met een ongeveinsde meiweerdige Tsjineezen, die daar mogelyk
ning, om dat ik veel grond hebbe, vantenog te vergeefs om lyden zullen,
wel te mogen gelooven; dat het met dabehouden, of om hen ten minsten van de
werk van nunne bekeering niet minderongemakken , die hen daar over zullen
dan zoo breed, als zy daar van opgeven,konnen overkomen, te bevryden, eens

taat, altoos zoo ik eenig geloove aan ver-besluit namen, om dit Ryk ten eer-
scheide eerlyke Tsjincezen , welke ik oversten te verlaten, ten einde aldus cen zeke
dit stuk gesproken heb, geven magre en sware dood, die zy hier maar te
want die hebben my eenparig verzekert,wagten hebben, en die hen dog geer
dat de Tsjineezen in hun Land, die devrugt ter wereld geven kan, te ontgaan
naam van bekeerden dragen , daarom geen-Ik weet wel, dat zy, en veelen met
zins nalaten aan hunne Afgoden, en aanhen, daar roem in stellen zullen, om zul
len Duivel , even eens , gelyk toen zyken Martel-dood (zoo zy dat noemen) te
nog Heidenen waren, te offeren, en datlyden; maar hoe kan men dog dit zulken
zy even eens , als bevorens , hun goedenaam geven, daar zy in hun gemoed over-
en quade dagen verkiezende, voortgaantuigd, en door zoo veel andere van hun
y hun oud bygeloof te leven, en alleeigen Geloofs-genooten daar af beschul
hunne bedryven dagelyks daar na te rich-digd, of ten minsten daar van zeer ver-
ten.dagt zyn, dat zy het Euangelium Christ.

Waar uit ik dan immers met reden zeg-noit zelfs zoodanig, als dit by hen hier te
gen mag, dat dit geen ware RoomscheLande, of in Europa beleden, en gepre-
Bekeerden, maar alleen Naam-Christe-dikt werd, aan die Heidenen verkondigd
nen zyn, die dierhalven ook niet verdie-hebben.
nen , dat men om dezelve zoo veel on-ls dat niet openbaar met God, en met
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1725. noozel bloed storten zal, als daarom wel
metter tyd vrugteloos zou konnen ver-
goten werden.

Het bericht, dat ik met het Delfs Schip
in de pas verledene maand November
dezes jaais bekomen heb , behelst een ty-
ding, waar by de Gordyne van dit Treur-
toneel voor de Jesuiten, en hunne elen-
dige Leerlingen, zoo al van verre begon
geopend te werden.

De Keizer had zyn gansch Ryk door
last gegeven, om in yder Stad, Vlck, er
Dorp, ’t getal de naamen niet alleen van alle
de Jesuiten, maar ook van alle de zoc

genaainde Christenen, op te nemen, zon

der voor cerst nog aan iemand te later
blyken, met wat oogmerk hy dit alom
me zoo geboden had.

En op dat zy dog niet denken moch-

ten, dat dit ten quade geschiedde, had hy
aan zyne groote Mandaryns doen bela-
sten, dat zy hen zelfs beter en minnely-
ker, dan bevorens, wilden handelen, om

hen (zoo men zegt) dog allen in de va
te krygen.

Ook had hy zommigen van hen, die al
erbevorens uit het Hof geboend waren,

zeer listig weer in gelokt, en zelfs eenigen
schyn gegeven als of hy zelf ook wel
nader wegens hunnen Godsdienst onder-
richt, en op den rechten weg der zalig-
heid wilde gebragt werden, waar op deze Je¬
suiten vry verder , dan oit, uitgekomer
waren, en zich zelven ook verstout had-

den met de uiterste veragting van den
Godsdienst der Tsjineezen, meer dan zy
oit bevorens gedaan hadden, te sprecken

&a

*

INA. 31

het welk dezen Vorst eindelyk verveelen-
de, vond hy gocd dit alles zeer plotselyk
af te snyden, en hen zeer fors te beveelen
uit zyn gezicht, en Hof te gaan, zonder
oit daar weder in te komen, alzoo by nu
in den grond met eigen ooren gehoord
had , waar in hunne leere bestond , en

hoedanig zoort van Leeraars zy wa-
ren

Daar op begon het blaadje zeer schie-
lyk over al om te keeren, en de Keizer
trok, by een streng Placcaat voor af den
last in, door zyn overleden Vader gegeven,
van hunnen Godsdienst en Leere alomme

in’t Ryk te konnen voortzetten, op
straffe des doods dit, zoo aan de Jesuiten,
als mede het aannemen van die Leere aan
alle zyne onderzaaten verbiedende.

Dit zyn de beginzelen en voorloopers
enrnvan veel grooter rampen voor hen

voor veel elendige Christen-Tsuneezen
die ik middag-klaar voorzie , dog wen
sche, dat God dezelve genadelyk gelieve
af te wenden, en het bloed van zoo veel
schuldigen onder de Jesuiten, en van zoo
veel beklagensweerdigen onder die blinde
Christenen, tot een beter einde gelieve te
spaaren, en dat het God behage eens hen
zelf, en ook zoo veel blinde en zoo dier
in hunne Afgodery gedompelde Tsijineezen
en Tartaaren door’t ware licht des Euan-
geliums te bekeeren, en deze zoo elendig
dwalende schapen tot de schaapskoye van
dien grooten en oppersten Herder Jesus

te brengen; waar mede wy ons bericht
van Tsjuna sluiten , om tot de zaaken van
Formosa, of Tayouan, over te gaan.
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DESCMRTVITNUE

TATUUAIN,

POR. VOUTA,

En onzen HANDEL aldaar.

VIERDEBOEK,

EERSTE HOOFDSTUK.

DNze Handel in Tayouan ef Formosa. Naam des Eilands. Kaart van For-y mosa. Gelegenheid, breette en grootte deszelfs; en beschryving van ’t Eiland en
van de Piscadores of Visschers-Eilanden. De Lugtstreek. Geen Steden, maar veel
Dorpen hier. Gewasschen des Velds. Dieren. Bergwerken. Veele en zware Aard-
bevingen. Het is zeer Volk-ryk. En de Mans zyn grof van gestalte, en luy. Hoe
de Vrouwen , en haar bedryf. Wat de Mans doen. Aard dezer Volkeren. Hun oor-
deel en begrip. Hun spys en drank. Hunne Huizen, Huisraad en Klederen. Hun-
ne Regering. Magt der Overheden. Agting voor Oude Lieden. Hunne Huwely-
ken. Bruydschat. Hun zeldzame zamenwooning. En wanneer de Mans eerst by hun-
ne Vrouwen mogen woonen. Hunne Echtscheiding. Leven by na zonder Wetten, of
straffen. Hunne Oorlogen. Wapenen. Na den stryd regten zy een Feest aan. Ag-
ting voor dappere Mannen.

dores bewesten ’t zelve in deze Kaart leg-At’t Eiland Formosa, of Tayouan
gen.groote betrekking tot den Han-

del van Japan heeft, is ons reets Het legt met zyn Zuider-hoek 40, en Gelegen-
met zyn Noorder-hoek 17 Duytsche my- heid.klaar genoeg gebleken , om aan
len van 't Landschap Fokjen , waar on-wyzen de reden, die ons noodzaakt omte

over deze Landvoogdy te spreken der het eigentlyk ook staat, of plagt te
staan.Om een nette Land-beschryving van

Het legt onder den Kreefts Zonne-dit Eiland, of wel van deze Eilanden te Breette,
lengte, enkeer-kring, strekt zich van den twaalfdengeven, is onze toeleg zoo zeer niet, als
grootte.tot den vyf-en-twintigsten graad 20 mi-wel, om aan te wyzen, hoe wy daar on-

nuten Noorder breette (op welke laatstezen Handel gedreven , by wat gelegen-
breette de Noorder-hoek legt) en op deheid wy dat begonnen, en tot wat tyd
lengte van 142 graden, en 28 minuten,toe wy dat gedaan hebben.
beslaande in zyne lengte in de veertigDit groot Eiland werd van de Ingeze¬
mylen aan de Oost-kant, in de vyftig aantenen zelf Pak-An, of Pak-Ande , van
de West-kant, heeft de breette in ’t Noor-de Tsjineezen Ya-Likijeu (dat is, Groot-
den van 8, en aan de Zuyd-hoek van pasLikijeu, vermits ’er nog een kleen Likijeu
mylen, hoewel ’t anders in’t midden,gelyk de Portugeezen, of Castiliaa-i5 )
en doorgaans meest 18  19 mylen, ennen, dit om deszelfs schoon en verlusti-

verder in omtrek tusschen de 130 en 140gend gezicht, en vermakelyke Velden.
mylen uitmaakt; dog andere stellen dit pasIha Tormosa, en de Nederlanders ’t Ei-

3graden lang te zyn, gelyk 't in dezeland Formosa noemen. Wy vertoonen
Kaart zoodanig mede voorkomtvan dit Eiland een redelyke nette Kaart,

Het is hieren daar zeer bergagtig; maarNo. 33. gemerkt, waar uit ons blykt,
dat het in de veertig mylen Noorden en zoodanig niet, of daar zyn ook veele schoone
Zuiden lang, en 14 of 15 mylen Oost Vlaktens en groote Velden tusschen bey-
en West breed is. Ook ziet men de Pisca- den, die men voornamelyk ontrent de

EIV. DEEL. Zee-
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Een myl Noord-Oost van de fraajeZee-kant heeft, van waar het zich onge-

Baay van St. Laurens heeft men den schepmeen fraey en vermikelyk voor het ge-
uitstekenden hock, Caydan, een myl ver-zicht, gelyk het zich mede zoo byzonder
der Noorden Tranquidan, en den dikkengelegen voor den Handel van Tsjuna ten
hock St. Jacob een myl verder; daar na 'tWesten van Japan ten Noorden, en van
Eilandie Gaclay een myl buiten de Walde Philippincs ten Zuyden, opdoet, dat
na 't Oosten; waar na men drie mylenmen geen gelegener Eiland daar toe zou
verder den Noord-Oost hock heeft.konnen vinden.

Soo als men dien Noord-Oost hock,Doch om dit Eyland, zoo veel ’t ons
ontrent 2 mylen na den Noord-West hock,mogelyk is, te beschryven, zullen wy
om is, ontmoet men zeer dicht by de Walvan den Zuid-Oost hock, die wat meer
wee kleene Eilandekens dicht by eenals drie mylen breed is, beginnen. Van
Zuid-Oost en Noord-West van een ge-den zelven strekt wel anderhalf myl na 't
strelct, en een weinig verder op, na denZuiden een rif, dat in ’t Noorden aan
Noord-West hoek, heeft men ’t Eilandiede wal vast, en daar ontrent een groote
Kelang (ook wel Quelang genaamd, eenhalve myl breed is, loopende, van ’t mid-
myl van de Wal na't Noord-Oosten,den af na 't Zuiden, aan des zelfs Noord-
en tusschen ’t zelve en de Wal, nog eenkant hoe langer hoe scherper uit.

ander, dat wat grooter, wel een mylEerst ontmoet men langs de Oost-
ang, en 7 en een half myl breed is, voorkant, Nood- Oost aan een myl van de
cen groote Rievier leggen , by de welkeZuid-Oost hock 't Eilandie kleen Taba-
men twee Dorpen zonder naam zietco, een myl Noordelyker een Dorpie,

Twee mylen verder vertoonen zichMatasar genaamd, en nog een myl verder
twec kleene hoeken, met een kleen Baay-’t groot Eilandje Tabaco. Drie mylen al
ken ’er tusschen beiden, en daar ontrentNoord-Oost op gaande (hoedanig de kust
ook de klip Tellada, en nog 3 mylendaar strekt) heeft men, ontrent vier mylen
ruim verder heeft men den Noord-Westervan de Wal, na 't Zuid-Oosten, het kleen

hoek , die de hoek van Camatiao ge-VyfEilandje Moaritus in Zee leggen.
naamd werd, en wel i en een half mylA¬myl Noord Oostelyker legt 't Dorp
Oost en West breed, Zuid en Noordlangar, en twee myl verder Natsibay, en
wel 2mylen lang, en van buiten vol kars-Laruhali. Ontrent acht mylen Noord-

Oost aan legt een stompe hock, die wel koppen is, waar na men dien hock na 't

Westen toe pas omgegaan zynde, 't Dorpen een halve myl na’t Oosten uitsteekt,
en ontrent een halve myl breed is. Een Tamkay, en nog 2 andere, Medoldarea,
weinig van den zelven t'Zuidwaard leg- en Sabragoga genaamd, en nog wat ver-
gen twee kleene Eilandekens Oost Zuid- der van daar dan de Baay van Casidor,

met een zwaar Rif 'er in leggen heeft,Oost gestrekt, en 't verste 3 en een half
myl van de Wal gelegen, en de Meeu- in’t midden van welke sich ook een kleen

rivierken opdoed.ven Eilanden genaamd. Pas be-Zuiden
dien hock is een Rievier. Be-Noorden Elf mylen na 't Zuid-Westen toe heeft
dezen hoek, den hoek van Penimbos ge- men een kleenen hoek, van waareen smal

naamd, 6 mylen is een Baey, die Zuid rifje6 mylen langs de Wal zig, met twee
kleene Baajen ontrent in’t midden, ander-en Noord wel een groote myl breed,en Oost

half myl van een, vertoond met een smalen West wel een myl diep is, zynde meest
Oost ten Noorden of Oost-Noord-Oost rif, dat Zuid-West aan een groote myl

verre, en i achtste myl breed, zeer scherpgestrekt.
in Zee zich uitstrekt. Het werd ’t Vif-Van daar een half myl Noord-Oost aan

heeft men ’t kleen Eilandie kleen Doatri. schers-rif genaamd, waar ontrent men aan

even be Noorden dien hoek dicht by de de Wal ook veel zand-duinen heeft cn

Wal en 3 myl verder ’t Eiland Sapiat, van dat Visschers-rif gaat dan ’t smal rif
dat Zuid en Noorden wel 3 mylen lang, langs de Wal nog 2  3 mylen voort,
en pas een half myl breed is, en nog een daar men by een breed rif komt, ool heeft
weynig verder ’t driekant Eilandie Denual. men be-Zuiden de Baay van Casidor een
daar ook een Baey van dien zelven naam dikken hoek , de groenen hoek genaamd,
tusschen beiden de zelve is. en 't Dorp Geruys  mylen verder leg-

Een myl van den Noord hoek van Sapiat gen.
heeft men de Riever en 't Dorp Doero, Wanneer wy nu 2 3 mylen Zuide-
en een myl verder de Baay van St. Lau- lyker van ’t Visschers-rif aangaan, ontmoet
rens, be-Oostende welke 7 a8 mylen van men een groot rif langs de Wal, dat op
de Wal Noord-Oost aan (omtrent een sommige plaatzen een myl en op sommi-
myl van een) 3 Eilanden , Dos Reys ge wel ander half myl breed, en tot aan de
Magos genaamd, gestrekt leggen, van wel groote Rievier van Tafarlan, wel 6mylen

langs de Wal lang is; alwaar men 4 25ke het middelste ’t grootste of wel 3 my-
mylen ten Zuid-Oosten van ’t Vissers-riflen lang, en een myl breed, en ’t Noord

Oostelykste ’t kleenste is. eenige groote Bosschen ziet.
Joor
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en Noorden, digt by een op een Rif leg-Voor de Rivier van Tafarlan heeft men
gen , hoedanige twee Eilanden zich digtniet alleen een Dorp van dien naam, maar
aan de wal en tusschen dat Rif, yder me-bezuiden dezelve ook 6 Eilandekens dig
de op een Rifje leggende en yder on-by een, met een rif'er om, en nog een

trent een of twee mylen in't rond zynde,zeer smal Eiland, dat zig als een lang
vertoonen.krom sny-mes , wel twee mylen lang,

Tusschen Visschers-hoek aan de vasteZuyden en Noorden gestrekt, vertoond.
wal, schiet dezelve met vier gebroke hoe¬De Rivier van Tafarlan schiet met
ken na 't Zuyd-Westen, by welke derdetakken ( waar van'er een uit het Zuyd-
hock men wat Landwaard in het DortOosten, een uit 't Oosten, en een uit het

de Boeren-schuur, en een myl Zuydely-Noord-Oosten zynen oorspronk heeft, en
ker de Moordenaars-Rivier heeft, bewelke zig ontrent ; mylen van strand
noorden dewelke een kleene Baey met eenvereenigen) van boven af, en ontlast zig
der twee voornoemde digt aan de wal leg-by die G Eilandekens in Zee; dog twee
gende kleene Eilanden, gelyk het Zuy-3 mylen die Rivier op heeft men, Ooss
delyker Eiland een weinig verder, voorten Noorden aan, een swaar bosch.
de Rivier van Hamba is, alwaar menVan deze Rivier af Zuyden aan, heefi
ook een Dorp van dien zelven naam zietmen langs de wal vervolgens tot aan de
waar na zich een weinig Zuydelyker hetdatRivier van Mattajar, een swaar Rif,

Rivierken van Toahimpan vertoond, datby na vyf mylen lang, en ontrent de Ri-
met een Guyl of Canaal tusschen 't Zuy-vier van Tafarlan maar een myl breed is;
delykst aan de wal leggend Eilandje, endog van daar verbreed het wel drie a viei
tusschen een zeer lang en smal Eiland datmylen verre allenskens, en steekt met een

wel een en een half myl Noord-Oost endikken hoek na ’t Westen, die wel een
Zuyd-West gestrekt legt, en zich nevensmyl brecd is, uit, verminderende na de
nog zoo een ander Eiland, dat zich alswal toe dan weer allenskens, waar door
een Slang 'er aan, wel twee mylen Zuydenzich die zand-hoek dan na de wal toe

en Noorden wat gebogen, en dus zichhoe langer, hoe breder, wel tot 2, 3, er
eerst met nog een kleen Etlandje na het4 mylen verre, vertoond, terwyl die Ri
Zuyd-Oosten gestrekt , opdoed, alle daarvier hier dan tusschen dit Rif, en tus-
leggende op een Rif, dat een halveschen de wal, die hier na ’t Westen met

myl van de wal begind, en van de Ri-een dikken hock, de Visschers-hoek ge
vier Toahunpan Noord-Oost en Zuyd-naamt, een Guyl maakt, die zich wel :
West wel twee a drie mylen lang , enmylen West aan uitstrekt, en wel een
Oost en West wel een en een half mylmyl na ’t Noorden, pas bewesten ’t Vis-
breed is, gelyk dit in ’t West-Zuyd-schers-Eiland, tot tegen deVisschers Plaat
Westen buiten dat Eiland, dat zich als

aanloopt
een Slang vertoond , met een scherpenOp dit groot Rif legt digt aan de wal
hock nog wel een myl verre na 't Zuyd-benoorden die Guyl, een kleen Eilande-
Westen uitloopt.ken, ’t Visschers-Eiland genaamt, en een

Op dit zelve Rif leggen nog drie Eia twee mylen Noordelyker nog 2 anderen.
landen in’t Noorden ( van welke ’t mid-Een myl bewesten ’t Visschers-Eiland
delste wel een myl Zuyden en Noordenheeft men’er nog zes dicht by een al me
gestrekt legt) zich zelve van ’t Oosten nade benoorden die Guyl, en een achtste
’t Westen ontrent een halve myl van eenmyl van de Zuydwal of de Visschers-hoek
vertoonende , en nog drie kleene aan deen nog een weinig Westelyker, heeft men
Zuyd-Oost-kant van dit Rif Noord Oostt lang Visschers-Eiland, dat Zuyden er
en Zuyd-West gestrekt, digtby een, vanNoorden wel een myl lang , dog zee
welke het Zuyd-Westelykste ’t Walvischsmal is. Daar na, een myl Noord-weste

been genaamt werd.lyker, legt een dikEilandie, Oosten West
Terwyl zich nu deze buitenste Eilandenwel een myl lang, en wel drie in’t rond,

op dit Rif, leggende als in een half rond,zynde de Visschers-Plaat genaamt; en eer
ontrent iwee a twee en een half myweinig Westelyker is'er nog een zoo zon
van de wal af na ’t Westen vertoonender naam , dat aan weer zyden scherp,
vervolgd deze kring na 't Zuyd-Oostendog wel ’t scherpst na ’t Westen uitloopt,
al verder, eerst met een kleen Eilandeken,en ontrent twee mylen in ’t rond is
dat op een Rifje legt, dat zich Oost tenEen halve myl ten Zuyd-westen van 1
Noorden en West ten Zuyden strekt, enlang Visschers-Eiland legt nog een lang
daar na weer met zoo een lang smal Ei-smal Eiland, Noord-Oost en Zuyd-Wet
landje als 't derde en vierde der vorige Ei-gestrekt, wel een myl lang, en ’t Wan
landen. Dit laatste is eerst na 't Zuydenkams-Eiland, gelyk ook die Guyl daar na
en daar na wat na't Zuyd-Oosten gebo-de Wankams-Guyl of Canaal genaamt is

gen, en Zeeburg genaamt, en legt medeten Noord-Westen van welk Wankams
op een Rif, dat zich na 't Oosten toe welEiland zig vertoond nog een kleen dito,

een halve myl breed langs ’t geheel Ei-gelyk 'er ten Zuyden nog twee, Zuyden
E 2IV. DEEL. land,
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nen na ’t Westen uit, bezuyden welkland, dog aan de West-kant maar van de
hockje, meest Zuyd aan ’t Visschers-Noord-West-hoek dezes Eilands tot on-
Eiland legt, zynde een myl lang , in 't

trent ter helft toe vertoond, daar het met
Noorden een halve myl breed, en in 'teen smalle punt ontrent een vierde myl
Zuyden al scherper gestrekt, met nog 5verre na 't Zuyd-Westen uitsteckt.
kleene Eilandekens in een groote Baey,Dan ziet men nog diergelyken Eiland,
die wel een myl diep, en Zuyden en Noor-Tayouan genaamt, ’t geen zeer smal, een
den wel twee mylen lang is, en met zynen een half myl lang en meest Zuyden en
Zuyd hoek na ’t Noorden, gelyks hetNoorden gestrekt is, leggen. Dit laatste
Visschers Eiland , ombuigt, en daar eenkomt hier by nategen zekeren smallen hoek
Guyl maakt, gelyk de Noord-hock zichbenoorden een versche Rivier, met eer
vas achter dat Eiland vertoond.

kleen Rif, dat 'er meest rondom loopt
Verder doet zich de Zuyd-hock van

(uitgenomen in ’t Noorden) te stuiten : die Baey by na als een driehoek op, ma¬en op het zelve legt het Vlck, en 't Fort
kende bezuyden den zelven een kleen

Zeelandia- Baeyken, dat in den ingang deszelfs zeerTusschen dit Eiland, en ’t Eiland Zee
naeuw, achter in wat wyder, en aan deburg, is een opening, tusschen welke men Noord kant met een Rifje langs de walin een zeer groote Baey loopt, die wel
bezet is. Dit is een Rheede voor klee-drie groote mylen na de Eilanden toe, of
ne Jonken.in ’t Westen , wyd, en wel twee my-

Daar na schiet de wal met een breed
sen Oost en West diep is.

hoekje wel een halve myl na 't Zuyd-Als wy nu van de Moordenaars-Rivier
Westen uit , welke de hoek van Tan-aan de vaste wal weder voort gaan , daar
coya, na ’t Dorpvan dien naam, genaamtwy ’t gelaten hebben, ontmoetten wy
werd, en dan heeft men pas bezuydenwat bezuyden het Zuydelykste Eilande-
dien hoek , die een achtste myl breed is,

ken, dat dicht aan de wal legt, of wat
weer een Baey van twee mylen in't rond,voorby ’t Rivierken Toahimpan , een
met een breed Rif aan de Zuyd-kant, en

groote Guyl, die bezuiden dat Eilandjc
't Handelaars-Eiland dicht tegen de wal,in Zee loopt, en dan langs dat breed Rif
met een zeer naeuwen ingang, bezuyden( waar op die zes Eilandekens, nevens 't
den welken vlak voor de Zuyd-hock de-Walvisch-been leggen 'er op, gelyk men
zer Baey ( welke hock na het Noord-’er aan die kant noch twee kleene pas
Westen van verre zich al uitschiet) debuiten dat Rifziet) henen stroomt, zyn-
Apenberg legt.de door 4 a 5 kleene Rivierkens, die daar

Hier van daan loopt de wal na 't Zuyd¬aan de wal in Zee storten, gemaakt.
Oosten wel drie mylen verre, in ’t mid-Van dit Zuydelykste Eilandje tot het
den van welke strook Lands een mylDop en de Rivier van Soelang (benoor-
van de wal 't Goude Leeuwen Eiland ofden welke een zwaar bosch legt) loopt

anders 't Eiland Lamey legt , dat driede Kust wel twee mylen verre na 't Oo-
vierde myl, Noord- Oost en Zuyd-Weststen als een halve maan ingebogen.
gestrekt, en een halve myl schaars breedBezuyden de Rivier van Soclang ziet
is, met het Eiland Golamto, en nog eenmen een scherpen hoek met een Rifje 'ci
onbekend.langs, daar men die groote Baey, by na

Van den Apenberg ontrent 3 mylenregt voor ’t Eiland Zeeburg, en ten deele
Zuyd Oost aan is weer een kleene naeu-voor ’t Eiland Tayouan heeft leggen, en
we Baey, die naeuw van ingang, metin welkers midden zig nog ’t kleen Ri-
een Rif aan weer zyden, en met een bre-vierken Dorcalam (dat twee mylen Land-
der in ’t midden deszelfs zich vertoonen-

waard in uit een binnen-meirken komt,
de , en met eenige krecken na het’t geen zig Zuyden en Noorden gestrekt
Noord- Westen en Zuyd-Oosten ver-heeft) vertoond, ontrent welk Meirken
deeld.een kleen Dorp is.

De Zuyd-Oost-hock dezer Baey is zeerDrie en een halve myl bezuyden de
dik, en daar na heeft men de Rivier vanZuyd-hoek der Rivier van Soelang heeff
Dolatok , na een Dorp van die naam,men een versche Rivier (anders de Rivier

Pang-wat Zuyd-Oostelyker het Dorpvan Sekam genaamt, na het Dorp van de-
soya, en de Rivier van die zelve naam,zelve naam , ontrent een myl benoorden
van waar de wal dan een langwerpige die-dezelve, nevens nog twee andere Dorpen.

Luyd-'tpe bogt wel van 4 mylen nagelegen) die zich vry Noord-Oostelykei
Luyc-Oosten maakt, die zig tot aan de

opdoed.
West-hoek van Formosa omarmt, pas bui-Even benoorden de Rivier van Sckam

ten welke het Zuyder Eiland op de Zuyd-legt nog een andere, de zoute Rivier ge-
West kant van dit dik wat ditstekenonaamt. En van hier Landwaard in eeni-
hoekje, zich even buiten de wal vertoond.ge mylen ziet men sware bosschen. Binnen in vertoond zich dit Eiland For-Van de Rivier van Sekam, schiet de
mosa van de West-wal af, 10 mylen nawal met een scherp hoekje wat daar bin-

binnen
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binnen toe gerekent, meest vlak en effen-
dog van daar na de Oost-kant doorgaans
van ’t Noorden tot 't Zuyden, en zoc
doorgaans ook na 't Oosten toe vol zwarc
G-bergten en vervaarlyke dilke Bosscha-
gien, uitgenomen ontrent een myl van 1
Oost-strand af, daar 't Land weer vlak
15. De Dorpen op dit Eiland hier en daar
(buiten die wy reeds gemeld hebben
gelegen, zyn deze; Tavocam twee my-
len beoosten Soelang, Favorlang een myl
verder, Baklowang een myl bezuyden
Sckam, Tevoerang een myl beoosten dit
laatst gemelde, Matauw een myl ten Noor
den van Soelang, Tafsakan een myl be-
oosten Matauw, Smeerdorpen Pau, dicht
by een, bezuyden Taffakan, Terenip be¬
noorden Sekam twee mylen, Tisfacoesan
een myl Noordelyker, Assoek 2 mylen

bezuyden Terenip, Tornap een myl ten
Noord-Oosten van Soelang, Mandau een

myl Noordelyker , Tifoelokan nog wat
Noord-Oostelyker, en Teopan 3 mylen
bezuyden Sekam , buiten welke 'er nog
veel andere zyn, die wy niet kennen

Nu zullen wy, eer wy van dit Eiland
verder spreken , nog iet met een woord
van de Piscadores of Visschers-Eilander

onze eerste Zetel, eer wy ons in Ta-

vouan neerzetteden) aanroeren, aangezien
wy hier na breder van dezelve handelen.

Zy leggen ontrent 7 mylen bewesten ’t

Eiland Formosa, ontrent op 23 en een

halve graad Noorder breette
Het grootste der zelve is 't Eiland Phek-

no genaamt, dat meest driehoekig is, ver
toonende een hoek in ’t Noord-Oosten
een in 't Zuydwesten (die nog met een
smallen strook na 't Zuyd-Westen uit
schiet) en een in 't Oosten, zynde wel

8 a10mylen in't rond In’t midden
deszelfs ziet men een Vesting, en op den

Oost hock een Dorp met nog een Tsu¬
neesche Vesting.

Ten Noorden van ’t zelve heeft men 1
Eiland Pchoe, Zuyd-Oost en Noord-West
een myl verre gestrekt ; dog zeer sma
zynde, en digt aan den Noord-Oost-hoek
van Phekno gelegen. Het legt tegen eer
breed Rif na de Zuyd-West-kant, en
heeft in 't West-Noord-Westen, nog een
kleen Eilandje op dat zelve Rif, dat zich
nog wel een myl na 't Noord-Wester
uitstrekt, en nog 3 kleendere op ’t einde
van dit Rif leggen. Een menigte var
andere Eilandekens ziet men ten Noor-
den, ten Zuyden , ten Oosten, en ten
Westen van die twee grootste Eilanden
Pchoe en Phekno , die men verder
met hunne naamen in de Kaart uitge-
diukt vind; maar het rechte Visschers-
Liland, waar na ook alle andere genaamt
zyn, ziet men een groote myl bewe-
sten ’t Eiland Pehoe, het welk aan de
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West-kant ook een fraeye Baey , de Vis-
schers-Baey genaamt, heeft

Wat nu verder het Eiland Formosa be- Deluat-
treft, het is van een byzondere gezonde streek
en zeer gematigde lugt, en een Land, dat
zeer water-ryk, en vol Rivieren is, zyn-
de zeer vrugtbaar in alles. Ontrent de

Noorder-Stranden heeft men veel lage
Landen

GeenMen heeft hier geen groote Steden,
Stedenals wel op andere Eilanden, maar op het
hier.zelve zyn (gelyk wy reeds gezien heb

ben) zeer veel volk-ryke Dorpen , die
onder de Formosaansche Heeren, geduurig
met malkanderen oorlogende , verdeeld
zyn, en die van tyd tot tyd al meer van
malkanderen zoeken in te palmen

Gewaf-Het Land brengt overvloed van aller-
schen derley Boomen, Plant- en Aard-Gewasschen
velds-in groote menigte voort. Zy planter

mede veel eetbare Wortels , die hen voor
brood verstrekken

Men vind'er echter meest Indiaansche
soorten. De Velden geven overvloed
van Ryst, als mede Zuyker-ried, Gem-
ber, &amp;c

Hier is ook allerley wildVee, als Elan- Dieren.

den, Harten, wilde Verkens, Rheetjens
Steenbokjens , Haazen, Konynen, Das-
sen , wilde Katten, Patrysen, Veldhoen-
ders, Duyven, en wat dies meer is; doo
groot of schadelyk Wild-gedierte heeft
men ’er in ’t geheel niet, dan dat men nu

en dan wel eens een Tyger gezien, en
ook geschoten heeft

De Elanden, en Harten zyn'er in zul-
ke groote meenigte, dat men Scheeps-
ladingen met Harte-vellen, en Elands-
huyden, na Japan, en Picols met gedroogd
vleesch, van daar plagt te voeren.

Men vind hier midden in 't Land ook Berg-
Gebergten , waar in men Goud- en Sil- werken.
ver-aderen, als mede Swavel, ontdekt
heeft; maar de Inlander is te luy, en te
bot, om daar mede om te gaan, of om in
zulke Mynen te werken.

Veel, enHet is de Aardbevingen zeer onderwor-
swarepen, die hier zomtyds eenige weken aar
Aardbe

een konnen duuren, en'er al vry swaa
vingen.

vallen , zoo dat alles schud en beeft, wal
er in huis is. Ja daar zyn'er zoo fel en
ongemeen swaar nu en dan geweest, dat
de Dalen, Bergen, en Huizen, zich even
eens, als een Schip op de golven, bewo¬
gen, zoo dat men niet anders menigmaal
er af gedagt heeft, dan dat het geheel Ei-
land wel eens wegzinken mogt.

Het Land is zeer volk-ryk, en vallenIs zeer
volk-de Mans hier doorgaans vry lang van ge
ryk.stalte, en zeer sterken grof van lyf en leden

Men heeft 'er in Tefoerang of Tiverang
dat in ’t Gebergte agter de Stad, of Ve¬
sting, Zeelandia, legt) een soort van by-
zondere woeste en buiten-gemeene lange
mannen, zynde meer als halve Reuzen,

tus-E 3



De Man

zyn grof

van ge
stalte, en

luy.

Poe d’
Vrou-

wen.

Wat de
Man.

doen.

38 BESCHR YVINGE VAN

tusschen 't bruin en ’t geel van verw meeste dat zy doen.en

wel zoo veel na’t geel trekkende Wat den aard van dit volk betreft, die Aard1 gelyk
d12t

de Formozaanen doorgaans vallen is geenzins, als wel die van de meeste Inin de ols

zomer meest moedernaakt loopende, dog de diaanen , te weten , trouwloos , schelim
1en

Vrouwen, die kort en dik zyn agrig of verradersch; in tegendeel zynleeden
zy zeer vriendelyk , gespraakzaam, zeerzig gemeenlyk, hoewel dezelve ten tyde
goedaardig, en genegen om iemand, metals zy zich gaan wasschen (dat tweemaa

alles , wat zy hebben, te onthalen ; endaags geschied) zich mede naakt ontkloe
zoo men met hen eens vriendschap ge-den, en zich zoo zonder eenige schaamtt
maakt heeft, zullen zy die zonder redenaan yder vertoonen
niet brcken, en ook niet heel licht, alsDeze meeste Formosaansche Vrouwen
zy dit maareenigzins myden konnen, daarvallen wel zoo blank, als de Mans; dos
toe komen. Zelfs kan men tot hun lofzyn kort, dik , vet, sterk, en arbeid
zeggen, dat zy iemand, dien zy meenenzaam, gelyk zy ook wel 't meeste werk
tot der dood toe zullen getrouw zyn.moeten doen , vermits de Mans , door

HunZy zyn ook in staat, om redelyk welde bank Jonkers , Lanterfanten, en vri
oordceover allerley zaaken, te oordelen, en geluy zynde, het meest op de Vrouwen la-
en be¬

negen, om ’t gene zy nog nietverstaanten aankomen, zelf oox om 't Land te
grip.

of nadoen konnen , te leeren ,behalvenbouwen, Ryst te planten, en die, als zy
dat zy de zaaken, die zy eens gehoordryp is, te snyden, en by een te verga-
gezien, of geleerd hebben, ook zeer welderen
weten te onthouden.Zy zyn niet gewoon al haar Land te

Spys erHun beste spyze bestaat in allerle-beplanten, of te bezaeyen, maar yder be¬
drank

visch; dog voor al in Krabben, Oestersplant een Veld, zoo groot en zoo verre
en Garneelen, waarby zy maar wat Savorals hy oordeeld voor haar huisgezin ge

of groente nemen , om een smakelykcnoeg te zyn, en als zy hare rype Ryst in
maaltyd te doen , en dit stellen zy verregesameld hebben, zoo zyn zy niet 2

boven het beste wildbraad, dat men henwoon die te gelyk of in 't geheel te dor

zou konnen voorzetten. Hun brood, is.schen; maar zy bewaren die in hare hui
of gekookte Ryst, of wel eenige gekool¬zen, waar van zy dan ’s avonds bevorens,
te wortels, van welke zy 'er 3  4 foortentwee a drie bosschen met Ayren over he
hebben, die zeer smakelyk zyn, en dievyer droogen, die zy dan daags 'er aan,
zy, by gebrek van Ryst, wel alleen nu’s morgens een a twee uuren voor der
en dan , zonder eenige andere spys,dag stampen, nemende niet meer, als zy
gebruiken , alzoo zy zeer voedzaam endien dag van nooden hebben. Als 21
aangenaam zynnog tyd over, en geen werk hebben, we

Hun drank is water, maar zy hebbenten zy zeer wel visch te vangen, daar zy
buiten dien nog een soorte van sterkenmet Vaartuigen op uit gaan
drank, die by na als een soorte van BierDe Mans daar en tegen oeffenen zich
of Mom is, alzoo zy die van Ryst ma-met jagen, en oorlogen.
ken , die zy wat opkoken , dan in eenOm ’t wild te vangen, maken zy strik
Ryst-blok stampen, laten daar na eenigken of springen, van Rotang, en Bam-
meel van Ryst door oude Vrouwen, dieboesen, of anders schieten zy dezelve met

’t niet meer na de gewoonelyke wyzehunne pylen en boogen, of vellen dezel¬
ve ter neder met hunne werpspiessen, die gaat , kacuwen , ter tyd toe, dat zy een

a twce ponden van dit kaeuwzel hebben,van Bamboesen gemaakt zyn, en een steel
dat zy in een Pot uitspuwen, en dan metvan 5 a 6 voeten hebben, waar aan een

dat deeg mengen en doorkneeden, alzocyzer met twee a drie weerhaken, en aar
dit kacuwzel dan als tot gist diend, omwelkers einde een schelleken is , ’t geen

wanneer 't beest gewond is, aan een touw het zelve te doen zieden. Daar na doen zy
dien gekneeden deeg in een Pot, die zy metachter nasseept, waar op zy 't wild ook
water vullen , dicht toestoppen, en danvervolgen.

Zelfs rechten zy wel zulke Jachten met zoo twee maanden laten werken , waar af

twee a drie Dorpen gelyk aan, zynde dan een drank voortkomt, zoo schoon en

zommige van hen zoo snel, dat zy eer liefllyk, als Mée, of Spaansche Wyn
Hart in zyn volle ren weten in te lopen. en zoo fterk, dat men'er wel ter degen
by de hoorens te vatten, en het zoo te dronken af werden kan; dog zy is vry
gelyk te keelen. wat koppig, en ’t hoofd kan'er wel een

Zy gebruiken ’t vleesch der gevangene dag of twee van zeer doen, als men 'ei

een roes van gedronken heeft.Dieren minst voor zich zelven; maar droo¬
gen ’t in de Zon, en verkoopen her aar Zoodanig is het bovenste , dat zich zoc

de Tsijneezen, of andere Volkeren, die klaar als krystal vertoond; doch onder is

het een soort van drab, en bry, die zyhen voorkomen
voor zeer goede spyze opeeten. Ook kanZy oeffenen zich verder sterk in 't oor-

deze drank wel 20 a 30 jaaren bewaardlogen tegen malkanderen, dit is wel het
wor-
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na een ernstig beraad over de zaak, die 'erworden en duuren.
voorgevallen is, of te doen staat, een be¬De Huizen, die zy in hunne Dorpen
sluit, vergaderen daar na al ’t volk vanhebben, zyn redelyk groot, werden ge-
het Dorp, en stellen hen de zaak, en hunmaakt of van hout (dat de grootste en
gevoelen ’er over , voor, en doen hungeen andere doen) of wel meest van Bam-
best, om het volk zoo verre te brengen,boesen, met kley en kalk bestreken. Zy
dat zy hun besluit volgen , ’t genc zyhouden veel van deuren, om aan alle kan-
doen, zoo het hen wel gevalt, en zoo zyten uit hunne huizen na buiten te kon-
t goed oordeelen, en anders nemen zynen gaan; ja zullen aan een zyde wel 2

een ander besluit.3 deuren maken.
Ook moeten deze Quary's alles , datDoorgaans staan hunne huizen in 't

tot den Godsdienst behoord , verzorgen,kruys tegen over malkanderen, en geme-
en mogen de overtreders van hunne Wet-nelyk 3 a4 voeten van de grond verhe-
ten in dit stuk straffen; dog geenzins metven, en om de aardbeving, die men hier
de dood, boeyen , banden, of met eeni-zeer onderheevig is, doorgaans maar van
ge gevankenis, maar alleen met een klec-eene verdieping.
ne boete van een Kleedje, of van eenZy behangen die van binnen met eeni-
Harten-vel, Ryst, een Potdrank, of ietge geschilderde Tsjitzen, of Kattoene Kle-

diergelyks ; dog gelyk de Wetten van hunden, en vercieren dezelve van buiten en

Land, inzonderheid ontrent den Gods-van binnen met de kop en hoornen der
dienst, zeer vreemd zyn, alzoo zyn ookHerten of met Verkens-koppen. Ver-
de straffen daar zeer veel nagericht: want,der weten zy van geen anderen huisraad

by voorbeeld , daar is een tyd van driedan van hun gereedschap om ’t Land te
maanden lang , dat zy moeten naakt gaan,bouwen (zynde eenige schoffelen , hou-
zoo nu een Quaty hen in dien tyd metweelen , houw-messen , bylen , &amp;c.) als
een kleedje aan ’t lyf ontmoet, is datmede van hun Geweer (zynde pylen,
verbeurd, en dan moeten zy 'er nog eenboogen , schilden, swaarden , lange en
boete opleggen, dat deze Quatys wonderkorte spiessen , &amp;c. ) 't welk zy ordente-
wel weten waar te nemen, als zy staatlyk aan de wand ophangen: en die daar
maken, dat ’t volk uit ’t Veld, en na 't't best onder hen van voorzien is, werd
Dorp komen zal.voor een Ridder, en groot Edelman ge

Zoo zyn’er ook tyden op welke zyacht.

wel andere, maar geen Zyde KlederenZy eeten uit uitgeholde houte blokken,
aan mogen hebben, en zoo zy dan daaren hebben ook steene potten en pannen
op betrapt werden , verbeuren zy zulkHunne drink-bekers zyn leden van Bam
een kleed, en een boete boven dien.boesen. En dit is al de opschik van

Ook mogen de Vrouwen niet al te hoo¬hun huis.

vaardig zyn, en te veel fraeye KleediensIn t gemeen hebben zy, of wel geen
aanhebben, of een Quaty heeft de magt,klederen, geheel naakt lopende, en die al
om zulk eene openbaar te bestraffen, encen kleedje aan ’t lyf hebben, gebruiken
haar dat overtollige af te nemen, ja omcen grove Tsjits, of eenig ander grofKat-
het voor hunne oogen in flarden te scheu-toen; maar die zich zeer kostelyk onder
ren, om haar te leeren zediger gekleedhen willen opschikken, kleden zich met
te gaan.een zyde kleed, of met een kleed van

Dit is de eenige Overheid, die zy er-Honden-hair, dat zy zeer net weten te
kennen, en verder staan zy in geen dingspinnen, en te weven.
onder iemand , wetende verder geen onWat de Regecring van dit Land aan-
derscheid ter wereld tusschen een Knegt,gaat, zy weten van geen Koning, of
of Heer. Egter eeren zy byzonder veelOrang Raja'; (gelyk andere Indiaanen
alle Lieden , die van hoogen ouderdom,maar gelyk ’t geheel Land in Dorpen,
of ouder, dan zy, zyn, zonder dat zy ee-zommige groot, andere weer kleen, ver-
nigzins daar na zullen zien of zy ryker,deeld is, alzoo staat yder Dorp op zig
en magtiger van middelen, zyn. Om de-zelven , zonder dat het met een ander te

ze reden zal de jonger altyd voor zyn ou-doen heeft.

der ter zyden uit, en van de weg wat af-In zulk een Dorp is een zekere Raad
wyken, en hem, uit eerbied (al spreektvan twaalf der voornaamste mannen, all

hy zelfs met hem) 2o0 lang de rug toe-ontrent 40 jaaren oud, die om de twee
keeren (als niet weerdig zynde, om hemjaaren gekoren , en zoo t’elkens vervan-
aan te zien, of zich dit niet durvende aan-gen werden
matigen) tot dat de oudste voorby ge-Die dit Ampt by hen Quaty genaamt
gaan is.eens bediend hebben, laten zich al 't hair

En indien een oud aan een jonger manvan hun voorhoofd, en van de slapen des
iets belast, zal hy, al was t dat bhy ee-Hoofds, uitplukken.
nige uuren verre gaan moest, dit nietdur-Hunne magt strckt zich geenzins over
ven wygeren. Ook zullen de Jongelin-’t volk uit; maar zy nemen onder zich,
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gen noit in 't bywezen der oude Lieden weg is, mogende op dien dag niet weer by
spreken (dat wel een deftige gewoonte haar komen.

is) maar alleen neerstig toeluisteren, en By dag komen zy zelden by een, ten
op alles groote opmerking nemen. zy zy malkanderen, op eenige heimelykc

plaats, bescheiden hebben, of ten zy deZoo zy te zamen op eenig Gast maal
zyn, werd het beste altyd den oudster Min zeker weet, dat zy alleen t'huis is
van jaaren eerst aangeboden. Hy verzoekt dit eerst. Staat haar zulles

aan, zoo haald zy hem in; dog zoo niet,Zy laten hunne Jongelingen niet voor
zoo moet hy wederom keeren20, 21 2 22 jaaren; dog de Dogters, zoo

Zy eet en drinkt by haare Ouders, enras zy Vrysters geworden zyn, trouwen.

hy by de zyne, zonder dat hy eenige lastzonder zich eenigzins aan jaaren te bin-
van 't Huwelyk heeft. Yder heeft zynden.

eigen Landeryen , en inkomen, en yderGeen Jongeling mag voor zyn 17 jaa-
van hen leeft dus ook van ’t zyne.ren lang hair dragen, zynde het zelve tot

Krygt zy nu eenige kinderen, die bly-dien tyd toe kort by de ooren afgesneden
ven by haar; dog men moet voor af we-dog na dien tyd laten zy dat zeer lang was¬
ten, dat de Vrouwen hier, voor haar 36 2schen.

37 jaaren , geen kinderen baaren, vermitsHet bestel des Huwelyks hangt hier
meest van de Bruydschat af. De Jong- zy al hare vrugten, waar van zy onder-

tusschen swanger werden, door hare Prie-man doed zyn Vryster door zyn Moeder
steressen op een godlooze wyze laten doodMoey, Suster, of eenige van zyn naaste
duwen, en afdryven uit een verkeerdBloedverwanten verzoeken , die daar of
bygeloove , om dat zy vast stellen, datdan de medegebrachte Bruydschat aan des
het een groote zonde zyn zou, hare kin-Dochters Ouders en Vrienden vertoonen.

Indien hen die behaagd, behouden zy die, deren, in die tusschen-jaaren, in 't leven te
laten; maar alle, die zy na de 37 jaarenen van dien tyd af is 't Huwelyk klaar.

Hy neemd daar op zyn Bruyd als zyr krygen, houd de moeder.

Vrouw na zich, zonder wegens zyn Hu- Na dat nu de Mans 50 jaaren geworden
zyn , dan is 't hen geoorloft by hunnwelyk verder eenige onkosten , ’t zy van
Vrouwen te woonen, by welke zy zicheen Bruyloft, of iet diergelyks, te maken

Deze Bruydschat bestaat, of in 8 a 10 dan in ’t Veld meest houden, en zyn dar
in die jaaren wel gewoon haar hier en daarRokjens, en zoo veel Kleedjens, en in 30c

400 Arm-ringen van Bamboesen, en 10 in te helpen; dog in de jonge jaaren doen
a 12 Metale of andere Vinger-ringen van zy dat noit.
witte Harts-hoorn gemaakt. Deze Rin- Zy nemen noit meer als eene Vrouw

gen zyn wel zoo groot als een Ey in 't dog hoereeren sterk, schoon getroud zynde
rond, en wel een lid van een vinger breed Als zy genegen zyn van malkanderen te
Zy voegen hier nog 4 a 5 Gordels, 10: scheiden, geschied dat niet om deze of
12 Kleedjens van Honds-hair, 30  40 geene wettige reden, ’t zy van ontrouw
Tsjineesche Kleedjens, een grooten bos overspel, of iet anders, maar zy zyn gewoon
Honds-hair, een Muts van Stroo en malkander, enkel op beyder-goedvinden, te
Honds-hair gevlogten, 4 5 paar Kouf verlaten, gaande maar van malkanderen;

dog zoo de Man scheiden wil, en geensen van Harte vellen, of iet diergelyks,
by al het welke, te zamen opgere wettige reden 'er toe heeft, verliest hy de
kent, ontrent de weerde van honderd gul Bruydschat; maar by wettige redenen, als
den uitmaakt. Dit is de Bruydschat de van overspel, of swaar huis-krakeel, moet
Ryksten; dog de mindere konnen met de zy alles hem weder geven
helfte, of met de waarde van 8 a 10, en Wil de Vrouw nu, en zonder reden

zelf van 2 2 3 Ryxdaalders, volstaan. van hem scheiden , zoo moet zy ook de
Schoon zy nu getrouwde Lieden zyn, Bruydschat weer -geven; dog heeft hy zich

voonen zy geenzins by malkanderen; maar ergens in te buiten gegaan, en haar reden
ieder woont in zyn eigen huis, als te vo- er toe gegeven, dan is hy zyn Bruyd-
ren; en als hy by zyn Vrouw komen wil schat quyt en zy scheiden volkomen van
komt hy als een Hoender-dief heime een, zonder dat zy verder eenige betrek-
lyk in huis sluipen, gaande maar stil te king tot malkanderen hebben, konnende

bed leggen, zonder tegen iemand te spre- aanstonds weer een ander trouwen; dos
ken. zullen zich noit met iemand , die hen in

Zoo by iet begeerd te hebben, hoest hy den vierden graad bestaat, verbinden.
maar eens, waar op zyn Vrouw, daar op Zy leven (buiten ’t geene wy bevorens
afgerecht, by hem komt, en hem geeft. van de Magt der Quaty’s aangehaald heb-
dat hy van nooden heeft, gaande weer van ben) by na zonder Wetten, of straffen
hem af by ’t volk van den huize, tot dat Dieven vind men onder hen niet; maar

de Mans zyn groote Hoereerders en Over-het slapens tyd werd, wanneer zy by hem
te bed komt; dog zy moet maken, dat speelders, doende dit wel zoo bedekt voor
hy voor den dag stil uitsluipt, en weer hunne Vrouwen, en voor andere Mans
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ge¬dag op zulken Dorp aanvallen; maar711 als ’t mogelyk is; dog als het uitkomt,
meenlyk doen zy dit heimelyk stll enwreekt zich ieder aan zynen belediger na 7

by nacht, slaande de menschen in hunnenzyn cigen goeddunken, vergaderende (zoo
slaap of dood, of hen de armen en beenenzyn tegenpartyder zich door geen reden
af kappende.wi laten overtuigen, alle zyne Vrienden

Zy weten ook van geen Leger-hoof-by een, om hem zyn goede zaak te hel-
den of Hoofd-lieden ; dog die zig in an-pen uitvoeren; dat egter veel verwarrin-
dere gevallen het dapperste gedragen, engen en moeyelykheden veroorzaken moet.
de meeste koppen gekr-gen heeft, die werd,Ook doen zy wel zaaken by inschik-
als hy iets ondernemen wil , geimeenlykking, met zoo of zoo veel, volgens het
van de anderen gevolgd.gewysde van de tusschen-gaande Vrienden

aan weerzyden, als goede mannen, af- Hunne wapenen zyn pyl en boog, lan-
Zoo een Doodslager ’t niet onvlugt, is ge brecde schilden , swaarden , die kort

en breed zyn , of lange en korte spiessen;hy een man des doods.
Een Dief moet het gestolene, of de dog zonder weerhaaken, of zonder schel-

leken, gelyk zy op de Jacht gebruiken.waarde van dien rykelyk , wedergeven,
of werd ’er anders door geweld toe ge- Na hun te rug-keering van een togt is 'er
dwongen. gemeenlyk een Feest, zingende eenige dank-

lemand, op Overspel, en by een an- liederen,ter eere van hunne Goden over den
ders Vrouw betrapt zynde, mag de zegen , aan hen verleend, en helder op
beledigde man daar voor 2 a 3 Verkens trommelende en juichende over de over¬
uit des beledigers kot halen, en daar mede winning, die zy behaald hebben.

is alles vereffend, zonder dat hy hem daar Die een kop verkregen heeft op wat
over eenigen haat mag toedragen. wyze het ook zy, is in groote eere by hen,

Den meesten tyd oorlogen deze en gee- en een yder zal hem zeer geerne van zy-
ne Dorpen tegen een, vallende nu en dan, nen besten wyn schenken, zy brengen
dog niet zonder eerst te waarschouwen, dien kop in een van hunne Kerken, daur
maar in malkanders huis , daar zy alles zy ’t vleesch’erafkoken, en ’t zelve droo-
dat zy in’t leven vinden, doodslaan, ne- gen laten, met hun wyn begieten, en bo-
mende gemeenlyk de koppen, of indien ven alle hunne schatten achten, en bewa-
hen die te veel beswaren zouden in het ren, gelyk zy over ’t verkrygen daar van
vlugten, maar wat hair; dog zoo zy niet ter eere van hunne Goden ettelyke Ver-
belemmerd zyn, nemen zy wel heeleli¬ kens slachten, en met alle hunne Vrienden
chamen van hunne vyanden mede, daar veel dagen aan een gastereeren zullen.
zy yder een deel uitsnyden, om daar op En dit is wel het voornaamste, dat men
te konnen roemen. van Formosa, en hare Ingezetenen kan

Zullee togten ondernemen zy egter niet zeggen , dewyl ’t nog ten grooten deele
voor de vuist, of zullen niet by lichten voor ons onbekend gebleven is.

TWEEDE HOOFDSTUK.

YAn de Zaaken van Formosa. Wanneer de Portugeezen ’er quamen, is onbekend.
Engelschen. Van de komst der Nederlanders bier. Warwyk komt Ao. 1604.

voor ’t Eiland Pehoe. Het eerste geval van Reyerszoon en van Melderd bier. Revers-
zoons Tocht Ao. 1622. na Macauw mislukt. Waar op by na de Piscadores, en einde-
lyk na Tayouan liep. Eenige Schepen liepen na de wal van Tsijna. Der zelver komst
voor ’t Eiland Lanquyn. Een Vesting op Pehoe gebouwd. De onzen tragten de Tsu-
neeuen tot den Handel te dwingen. Zeldcaam geval van eenig Volk van ons , dat
Schip-breuk leed, en aan de wal van Tsjina dreef. Verdere gevallen der onzen met de
Tsjjneezen Ao 1623. Hun vreeze voor de Hollanders, om een oude voorzegging. De
Heer van Melderd na Aymuy gezonden. Keert vrugteloos weder. Tocht van de Heer
Reyerszoon na Hoksieuw. Den Handel door de Isjineezen geheel verworpen. Han
besuit, om een Schip, en 2 Jonken, na Batavia te zenden. De Heer F'ranszoon na de
Rivier van Tsjintsjeoe gezonden. Krygt hope tot den Handel. Spreekt met zekeren Tsji-
nceschen Profeet. Krygt antwoord van den Totok. Die verzoekt hem iemand te zen¬
den, om nader te handelen. De Heer Franszoon derwaards gezonden; dog schendig door
de Tsjincezen bedrogen. Die ons een van de Schepen , voor Aymuy gekomen, doen ver-
liexen. Besluit, om in Tayouan te handelen , aan de onzen toegestaan; deg alleen in schyn.
Onze Gevolmachtigden gevangen gehouden , en de Jachten door Branders aangetast. Be-
suit, om Pehoe te verlaten, en na Tayouan te verhuixen.

IV. DEEL. P ZAA-

1717.

Gape¬
nen.

Naden
stryd

rechten

zy een
Feest

22n.

Agting
voor

dappere

mannen.



1604.

Zaalen
an For

mosa.

Wan-
neerde

Portu-

geezen
er qua

men , is

crte¬

kend.
Engel¬

’chen

Warwyl

Ao. 1609
voor t

Elland

Pehoe

42 ZAAKEN VAN
nigen Handel te konnen bekomen.

Hoe naderhand de Zeevoogd CornelisZAAKEN van FORMOSA.
Matelief, weer na Tsjjina Ao. 1607. ver-
trokken, by ’t Eiland Lamao ten ankerAt nu de zaaken, in 't Ei-
gekomen is, en wat hy daar verricht heeft,land Formosa voorgeval-
hebben wy onder de stosse van Tsjjna ge-len, belangt, het is zeker,

ziendat de Portugeezen of Span-
Na dien tyd hebben de onzen wel ge-aarden hier lang voor ons geweest, en

tracht dien Handel te krygen , dog zyhet ook dezen naam gegeven hebben; maar
konden de Tsjineezen nergens toe bewe-wanneer zy zich hier eerst na toe bega¬
gen , dan dat zy eerst na Pehoe moestenven, of wat zy hier verricht hebben, we-
vertrekken, en dat men dan daar Jonkenten wy niet.
zoude zenden , om met hen te handelen.Daar zyn'er, die willen, dat hier voor

Groote beloften , die op niet uitqua-ons Engelschen zouden geweest, en dat
menook die op’t groot Eiland een Burgt ge

De Nederlanders, die wel zagen, wathad hebben, die zonder eenigen den min-
de Tsjineezen zogten, en niet gewoonsten grond voorgeven, dat wy hen hier
waren zig door iemand om den Thuin tequaadaardig zouden hebben uitgedreven,
laten lyden, namen besluit van nog eenszonder ’t jaar, of den tyd, op welke dit
eenige van hunne Dienaaren derwaards tegeschied zy, 'er by te voegen, en daarom
zenden.houden wy dit voor een grol van den ny-

De Bevelhebber, Cornelis Reyerszoondigen Tavernier, die 'er meer zulke heeft.
wierd ’er na toe gezonden, en liep weerWat der Nederlanderen komst alhiei
pPchoe aan, om te zien, of hy van daarbetreft, daar van konnen wy netter en
met de Tsjineezen zou konnen te rechtmet meer zekerheid spreken.
raken; dog de Ingezetenen alhier maanWanneer zy eerst na Tsjina begonnen
Visschers, en bang voor de onzen zyndete varen , hebben wy bevorens gezien

dat hun eigentlyken toeleg alleen was, om namen de vlugr, zonder dat zy hen int
Handel op Tsjjna, en daar door goederen eerst konden stand doen houden, dat enn-

die in Japan getrokken waren, te krygen,om delyk evenwel gelukte, wanneer men den
er de Portugeezen zoo uit te boenen; dot Opper-Koopman, Johan van Melderd, met
gelyk de Tsyneezen, volgens hunne Grond een Jacht, en met een witte Vrede-vlac
wetten, geen Vreemdelingen in hun Land achter afwaeyende, na hen toezond, waar
toelaten, en zy dierhalven zeer veel tal door hy 'er eenigen tot stand, en tot spraal-
meryen, en moeyelykheden, met hen had kreeg

den, alzoo zyn zy ten deele daarom ten Na dat zy nu zagen, dat wy niet dan
71deele by andere toevallen eerst voor Vrede zegten, verzogten zy den Heer van

Eiland Pehoe , een van deVirsE Melderd, om in de Baey te komen, om

landen, op 23 en een halve graad Noor met hun Hoofd te spreken, gelyk ge-
der breette, recht onder de Kreefts Zon schiede.

nekeer-kring, 22 mylen ten Oosten van Men maakte daar op 3 Jachten gereed,
’t Eiland Lamoa, en 12 mylen van For- vaar mede de Heer van Melderd na de

mosa gelegen, ten anker gekomen Rivier van Tsjintsjeoe liep.
De eerste die (myns wetens ) hier DeyInlanders alhier begaven zich in 't

quam, was de Zeevoogd Wybrand van eerst mede op de vlugt; dog eindelyk
Waruyk , die, Ao. 1604. van Patani na quam hy met een Mandaryn te sprcken,
Tsjina de stevens den 27 Juny gewend dien hy voorstelde, dat hy daar maar al-
hebbende, en door storm zich belet vin- leen quam, om Handel te dryven, en om
dende, om Macauw (of Macao) te kon- hen te verzoeken , van dog niet met de

71nen bezeilen, den 7 Augustus voor Spanjaards in Manilha te handelen, op al
Eiland Pehoe in een zeer goede Baey aan het welkc deze Mandaryn hem beloofde
de West-zyde ten anker gekomen is, alwaar bescheid te zullen brengen, na dat hy met
den 29 dito 't Jacht de Sphaera Mundi. zyne Overheden daar over nader, en zy
na groot gevaar door dien zelven stormuit- weer met hunnen Vorst, gesproken zou-
gestaan te hebben, by hem gekomen is. den hebben, maar hy bad hem , dat hy

Hy lag daar eenigen tyd, om bescheid voor eerst dog wat van de Rivier ver-
van de Tsjineezen te wagten, die hem niet trekken wilde, om alle ongemakken voor
wilden toestaan, op ’t vaste Land te ko¬ te komen, met toezegging dat hy ten
men, waar na zy, ten deelen op t sterk eersten na Hoksieuw, een Stad, 70 my-
aandringen van den Touzy (een Tsjinees len van Aymuy gelegen, trekken zoude.
Overste, die daar met 5o Jonken verscheen Na dat deze Mandaryn weder gekomen
om hen’t landen te beletten) ten deelen was verkreeg hy, dat 'er 4 Jonken met
om dat zy, volgens hunne beloften, geer eenige Gezanten na Pehoe gezonden
bescheid kregen, den 15 December van vierden , waar onder een zeer fraey en
Pehoe vertrokken, zonder te dier tyd ee welsprekend Heer, Ong Sosi genaaind ,

aan
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1622. aan den Raad der onzen bekend maakte
dat de Handel hen niet ontzegt; maar
toegestaan wierd; dog onder deze voor-
waarde, dat de onze alvorens uit het Ei-
land Pehoe vertrekken zoudens, alzoo dis

’s Keizers cigen Land, en hy niet gene-
gen was met ons te handelen, voor en al
eer wy zyn Land verlaten hadden, niei
konnende goedvinden zich ten Hande
met zulke Lieden in te laten, die tegen
zyn wil en dank in zyn Land quamen
daar Vestingen bouwden, en zich buiten
eenig verlof, daar maar vast maakten; dog
zoo zy vertrekken , en zich op het Ei-
land Formosa sterk maken wilden (da

ik egter niet begrypen kan, alzoo dit den
Keizer mede toequam ) zou hy hun ver-
zock toestaan. Waar toe de onzen om
hun naeuwen last , die zy van Batavi-
hadden (van deze post niet te verlaten

niet konden verstaan
Reyers- Na dat zy dan aldus eenige jaaren tus-
2OOns schen beiden op Tsjina verscheide ver
Tocht

geefze togten gedaan hadden, vonden haar
Ao 1622

Edelheden Ao. 1622. goed , den Bevel¬
. Ma¬
CuO¬ hebber Reyerszoon met een fraeye Vloot
mslukt. weder na Tsjina te zenden, om, of Ma-

cauw te veroveren, of anders na de Pif-
cadores, ofde Visschers-Eilanden, te gaan
om te zien, of men van daar den Hande

op Tsjina zou konnen krygen.
Hy ondernam het eerste, dat (gelyk

wy onder de stoffe van Tsjina getoond
hebben) missukte, en zeer slecht, door

’t springen van eenige kruyt-vaten, uit-
viel, en daar op trokken de twee Engel¬
sche Schepen met het Schip de Trouw
( waar op de Heer Jaques le Febre was
den 27 Juny na Japan, en na dat de Sche-
pen de Beer en St. Kruys na Lamoa ge-
soopen waren, om daar wat nader by de
Tsjincesche Kust te zyn, en een wakenc
oog 'er op te houden, vertrokken de ver-
derc Schepen (uitgenomen dat de Hope
de St. Nicolaas, en Palikatte tot 't einde

van Augustus hier blyven moesten, om
op de Malakse Schepen, die na Macauw
quamen, te passen) den 29 dito na Pe

hoc, alwaar zy den 10 Julius agter cen
van de hoogste Eilanden, dat zich als een

tafel opdede, ten anker quamen, daar zy
tusschen de Eilanden door eenige Visschers.
en zogewapende Jonken, zagen, tot dek
king dezer Visschers, die voor hen de
vlugt namen, daar gezonden.

Zy lichtten hun anker, en liepen in een
schoone Baey op 8 a 9 vadem stek-grond

ten anker.

Het Land hier is vlak, en steenagtig.
zonder boomen, en niet anders, dan wa

lang gras, hebbende Ook vind men daar
geen versch water, dan hier en daar wat
in kleene Putten, dat in het droog Moes¬
son wat brakagtig is. Alle verdere ver-
versching moet 'er van de vaste wal ge-
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bragt werden.
En ein-Vermits nu egter de onzen stipt belast
delyk va

was hier, of wel ergens hier ontrent, post Tayouan

liep.te vatten , deden zy een Haven aan, on-
trent het einde van Formosa op het
Eilandie Tayouan , gelegen, alwaar zy
Handels-halven reeds eenige Tsjjneezen
vonden , van waar zy naderhand , alzoo
het maar 12 2 13 mylen van de Piscado-
res legt, met de Jachten verversching haal-
den , hoewel niet zonder veel ongemak,
alzoo ’er in ’t gat maar ii voet water, en
t zelve zeer krom was , waar door 'er

geen groote Schepen konden inkomen. Eerige¬
Dit Tayouan is in zich zelven maar eer Schepen

kleen Eilandie, of een kleene dorre Zand- na de

wal vanplaat , die pas een myl groot, van het
Tsjjnagroot Eiland Formosa door de Zee afge-

scheiden, en ontrent 2 Kanonschooten
of een halve myl, 'er af gelegen is.

Den 19 gingen de Schepen Groenin-
gen, en de Beer, onder zeyl, om na de
Kust van Tsjina te loopen, zagen ’t va¬
ste Land den 21 dito, en quamen voor de
Rivier van Tsjintsieoe, die aan z heuvels,
op de Noord-Oost-zyde, zeer kenbaar is,
waar van de eene zich als een Pilaar ver-

toond, daar ’t Land aan de andere zyde
der Rivier zeer laag, en vol Duynen, be
halven dat 'er een weinig binnen de Zuyd-
West-hock een Toorn, of iet diergelyks,
te zien is

Den 25 July zagen zy zeer hakkelig
Land op de hoogte van 27 graden en 9
minuten , en hielden dit voor ’t Eiland
Lanquyn , daar zy op 15 vadem waters
ten anker quamen

Den 9 Augustus liepen deze Schepen Deszelfs
komstby de Eilanden van Tsjina, die veel in
voor t

getal zyn, op 15 vadem weer ten anker Eilanc
stevenden den 11 dito weer na Lanquyn Lan-

quyn.dat zy bevonden op 28en een halve graad
Noorder breette te leggen, en van een

goede Haven aan de Noord-kant, redelyk
goed water, dog van weinig verversching
voorzien te zyn.

Zy kregen, terwyl zy daar lagen , een
Tsjampan of een Inlands Vaartuig, met
eenige Tsjineezen aan boord, die aan yder
Schip 5 korven met witte zuyker vereer-
den, hoewel zy hen toescheenen Rovers
te zyn

Den 18 dito quamen zy aan de West
kant dezes Eilands in een beter Baey, daar
zy voor alle winden beschut lagen, ten
anker, alwaar zich deze Zee-Rovers me-
de onthielden, die hen wel eenige ver-
versching toebragten; dog, behalven dat
dit voor al ’t Scheeps-volk weinig helpen
mogt, vond men ook goed hen verder
van de hand te wyzen alzoo men merk-
te, dat zy zogten, onder de vlag van ons
volk buiten gevaar op hun eigen Natie te
rooven, gelyk zy , Princen-Vlaggetiens
opzettende, reeds deden.

F2 Den-
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Dierhalven wierd 'er besloten van daan

weer na Pehoce, of de Piscadores, t'zey
te gaan, daar zy den 22 dito weer b
hunne makkers ten anker quamen, alwan
zy ons volk bezig vonden, om een sterk
te op te werpen, die vier punten had, en

waar op zy twintig stulcken Geschu
plaatsten

Zy vonden hier ook 3 Schepen meer
als zy 'er gelaten hadden, te weten , de
Goude Leeuw , de Samson, en 't Jacht
Singapoera

De plaats, daar men hier ontrent dex

Vesting invoer, was de Zeepunt genaamt
op welke zy voornemens waren6 a7 stuk
ken te leggen, Deze sterkte lag 18 my.
len van Macauw en was zeer dienstig
om den Handel tusschen den Tsiineczen ei
de Spanjaarden af te snyden.

Daags na de komst dezer Schepen, o
den 23 dito, quamen hier nog 2 Jagter
van de Kust van Tsjina, dog die hadder
een Schip, dat op die kust gebleven was

achtergelaten, waar van ’t Volk, en Ge
schut, geborgen was , waar in hen d
Tsjin-ezen veel hulp bewezen hadden.

Deze Jagten, eigentlyk uitgezonder
om te zien, of men in Tsjin- Hande
krygen kon, wierden door de Tsjineezer
eerst lang volgens hunne gewoonte) op
gehouden, en eindelyk met belofte weg.
gezonden, dat de Tsjineezen (gelyk z
bevorens meermaalen toegezegt hadden
een Gezant, om nader over deze zaak te
spreken, na de Piscadores zouden afzen
den, gelyk zy eindelyk deden, maar daan
wierd wegens den Handel niets ter wereld
besloten; zoo dat de onzen wel merkter
dat zy hen daar niet begeerden te hebben,

en dat zy ons door listige redenen maar
zogten te bewegen, om ook deze plaat-
te verlaten, dat de onzen niet konden goed¬
vinden

Men besloot dan den 18 October met
acht Zeylen na de Kust van Tsiina te loo
pen , om te zien, of wy hen door ge-
weld, en uit vreeze, tot den Handel niet

zouden konnen dwingen, dog zy quamen, na
de Rivier van Tsjintsjeoe loopende, dri
mylen te laag, en terwyl drie van hunn
makkers van haar afdwaalden , zette

den de ; andere het in een Baey, daar z
wel 60 a 70 Jonken verbrandden; dos
terwyl ons volk bezig was met 2 genomer
Jonken aan boord te brengen, wierden zi
door de harde wind niet alleen genood
zaakt het Voor-anker te moeten zetten
maar hadden ook het ongeluk om ’s nagt.
van hunne ankers te spillen, hebbende

de Schuyt en Boot by zich
Deze dreven, met 23 Hollanders, en :

Tsjineezen, weg, zonder dat die van het
Jagt Victoria, dat by hen lag, hen hel
pen konden.

Terwyl nu de eene Jonk wegdreef, be¬

1NE VAN

gaven die uit de andere Jonk, die met 1652
hun zessen waren , zig in de Boot, staker

de Jonk in brand, en wierpen, alzoo zi

met de Boot qualyk zeyl konden voeren
en op een Lager-wal waren, hare Dreg von van
uit; dog 2 uuren daar na brak hun Dreg ons dat
gen-Touw, en daar op dreven zy met le- Sch p
vens-gevaar aan de wal, alzoo in ’t stran- breu
den hunne Lonten uitgeraakt waren, bui- lecd, en

nd
en dat zy, maar 4 man en 2 jongens ,a
sterk, te weinig volks waren , om zoo Tsjn-
grooten meenigte, als zy daar te verwag- dreef
ten hadden, tegen te staan

Zy dan hier niet anders, dan een jam-
merlyk einde, voor oogen ziende, baden
God om een genadige uitkomst, bleven met
grooten angst den morgen, in de Eoot zitter
verwagten, wanneer zy, nog voor den
dag eenige Tsjincezen na de Boot hoo-
rende komen, de Zabel in de vuist gre-
pen, en met hun schreeuwen en tieren de
zelve, die wegens de duisternis niet ziei

konden , hoe veel zy in ’t getal waren
weder te rug dreven , dat zy voor een
goed voorteeken opnamen

Met het aankomen van den dag verlie-
ten zy de Boot, alzoo die te verre op 't
Land vervallen, en ’t hen onmogelyk
was, die in Zee te brenger

Dus gingen zy met 't Musket op den
hals en met de Zabel op dezyde, te Land.
en trokken zoo na de Rivier van Sarn-

mitjoe, daar onze twee Jachten voor la
gen

De 23 man, met de andere Jonk weg
gedreven, wierden van de Tsjineezen ge-
vangen genomen van dewelke ettelyke
aaren daar na maar een man te recht ge
komen is; dogde onzen konden nog Jonk,

nog taal, nog eenig teeken van hun stran
den zien, weshalven zy maar voorttrok-
ker

Eenige Tsjineezen , hen ziende, qua-
men op hen aan, en zonden twee man
nen voor uit, om met hen te spreken
dog de onzen, hen niet vertrouwende, lei-
den hunne Musketten op hen aan, wes
halven zy hen gerust lieten voorby gaan.

Onder wecg vonden zy een huisje mef
een Man en Vrouw ’er in, in 't welke
zy hunne Lonten weer aanstaken, hun
Geweer , door natheid in 't stranden on
klaar geraakt, herstelden, en van de Man

wat Ryst te ceten kregen, waar na z1
iem bedankten, voorttrokken, en op de

weg hier en daar wel 6 2 7 Tsjuncezen of
strand, ten proy der honden en vogelen
dood zagen leggen, die de onzen, na allen
schyn , doodgeslagen, en waar door
geen hulp ter wereld, maar wel een be¬
roofd einde, uit wraak over hunne mak-

kers, van de Tsjineezen te wagten hadden
Zy zagen daar na een troep wel van

200 Tsjineezen, die alle de vlugt voor
hen namen.

’s Na
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niet dan de dood, te gemoed zagen o’s Namiddags quamen zy by onze Jach-
’t welk, na hun uiterste vermogen, teten, schooten eenige malen, om van her
beletten, zy eenige reizen’er op inschogehoord, en afgehaald te werden, dog i1
ten, en dezelve, ziende, dat de onze be-plaats dat ons Volk hen zou komen hel¬
sloten hadden hun huid wel dier te ver-pen, ofafhalen, quamen'er, op dat schie

ten, 7 a 8oo Tsjineczen op de been, en koopen, te rug dreven, dog zoodanig, dat
egter eenigen van verre bleven staan , enbegaven zich uit een naby gelegen Dort

na hen toe , van dewelke de onzen, her hen met steenen wierpen.
met Messen en Pieken gewapend ziende, Dit volk scheen niet veel schieten ge-
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eindelyk des -morgens met twee Vlotienshoord te hebben, alzoo zy daar over zeer
aan hunne Jachten.ontsteld, en 'er zeer bevreest voor waren

weshalven zy de onzen de Vrede, en alle Ondertusschen hadden de Tsjjneezen de Verdere
vriendschap aanboden, en hen in hun Dori Boot van alles beroofd, die wy den 2 No

gevallen

vember door t Jacht de St. Nicolaas, tenverzogten te komen. der onze

dien einde, daar zy lag, gezeild, wederZy traden daar in, en vonden’er we
200o Tsjincezen staan, die hen met groo kregen, waar op de onzen den 4 dito ver¬

scheide Jonken verbrandden.te verwondering aanzagen, en geen Ne-
Den 9 dito verloren daar de onzen dederlanders meer schenen gezien te hebben.

Boot van ’t Schip de Beer, waar in deZy bragten hen in een Tempel, alwaar
Schipper, Jan Janszoon, met nog 17man-zy hen eeten, drinken, en Tabak, gaven;
nen , wasdog zoo , dat de onzen, geduurig op hur

Den 29 dito schermutseerden de onzenhoede zynde, zich wel dicht by een, en
nog eens met de Tsjineezen, en verlorenhun Geweer altyd klaar hielden, om niet
den Wondheeler van’t voornoende Schip,overvallen te werden.

zonder te weten, of hy gevangen , danTerwyl zy daar zaten, raakte hun Loni
of by dood was ; staken twee Jonken.l brandende ten einde , weshalven zy
en een Dorp in brand, en quamen metstulcken van hunne Hemden scheurden,
veel kleene Verkens, Bokken, en Hoenen daar af nieuwe Lont draeyden.
deren, aan boord.Dus trokken zy weer met dankzegging

Den 2 December plunderden zy noguit dit Dorp, gelukkig zynde, dat nie

een Dorp, en verbrandden dat ;mand hen vervolgde, alzoo zy geen vier waar

op de Tsjineezen ons 2 brandende Jon-schooten kruyd meer hadden, en raakten
F 3 ken

1622.
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ken aan boord zonden , door welke zy
ons in groot gevaar bragten, dog wy ver
looren ’er maar een Tsjampan by

Den 13 en 14 dito quam 't Schip Haar-
lem uit Japan ontrent de Kust van Tsjina
by de onzen , genegen zynde, om mede
na de Piscadores te loopen , welk Schif
den 4 January 1623. met 84 Tsjineezen
door de onzen van tyd tot tyd gevangen
genomen, na Batavia trok

Ondertusschen deden de onzen in die zel
ve maand verscheide Jonken te vergeef-
aantasten , namen den 28 dito een kleen

Jonkje met eenige gedroogde en zoutt
visch, en 8 Tsjjneezen ’er in.

Den 28 February deden de onzen weer
een Land-tocht met 50 gewapende man-
nen, liepen twee Dorpen af, quamen, na

eenige zakken met Look en Ajuyn vero-
verd te hebben, en wel twee mylen Land-
waard in geweest te zyn, weer aanboord.

Den 20 dito namen zy een Jonk met
714 isjineezen, die ons zeiden, dat zy ui

de Rivier van Tsjintsjeoe quamen, en dat
de Bevelhebber Reyerszoon met die van
Tsjintsjeoe verdragen en over een geko
men was, ’t geen egter niet belette, da
de onzen hen mede namen

Sen 30 Maart kregen zy weder twee
Jonken met een Visscher, en 27 man, en
in de maand Mey namen zy een kostelyk
gelade Jonk , die na Manilha wilde, en
wel 250 Zielen inhad, die wy meest over-
namen, en by ettelyke honderd Tsiinee
zen , bevoorens reeds van ons gevangen
genomen, voegden; onder welke ’er zom-
migen zulken lang hair hadden, dat het
hen, als zy over eind stonden, tot bene-
den aan de voeten hing, ’t geen zy mef
een draey , en een pen’er door, om
hoofd wonden.

Zy hadden zeer groote vreeze en ont-
zag voor de onzen, mogelyk om die oude
voorzegging, onder hen bekend, van dat
hun Land door mannen met roode baar

den en rood hair (waar door zy lieden.
die blond van hair zyn verstaan) zou in
genomen werden, en alzoo Schipper Bon-
tekoe , die een roode baard had, hier me-
de by was, scheenen zy daar voor immers
zoo veel , dan voor de anderen, te vree-
zen, alzoo zy hunne voorzegging hier na

de klare letter vervuld, en een man met

een rooden baard zagen
Alle deze Tsjineezen nu bragten zy na

de Piscadores, daar zy met nog andere var
hunne Landsgenoten, twec aan twee geslo-
ten, en van de onzen gebruikt wierden

om mandekens met aarde voor de nieuwe

Sterkte aan te dragen, en na dat dezelve
voltoid was zyn ’er wel 14 21500Tsji
neezen na Bantam vervoerd, en aldaa
verkogt, zonder dat de Tsjneezen eer
van de onzen tegen dezelve wilden lof
sen.

EN VAN

Men vond dierhalven goed , om der
Opper- Koopman, Johan van Melder-
als Gezant na Aymuy te zenden , voor
den welken een brief op een langwerpig
bord vol Tsjincesche letters, behelzende
de reden van zyn komst gedragen, en
waar op verder, volgens last van den To-
tok goed gevonden wierd, om 2 Jonken
na Batavia klaar te maken , buiten ’t wel-

ke zy ook beloofden, dat 'er dit jaar geen
Jonken na Manilha zouden gezonden wer
den.

Van Meldert tot Aymuy gekomen zyn
de, wierd in een Opper-Pleyn, rondom
met Boomen bezet , gebragt, alwaar hy
een huis meteen afdak vond, onder 't well
7tafelen stonden, yder met een kleed ter

aarde toe behangen, aan yder van welke
een Raadsheer zat, die van hem eischten

dat hy, alvoorens te spreeken, hen de ge
woone eerbied des Lands bewyzen, dat
is, dat hy voor hen ter aarde nedervallen
en de grond met zyn hoofd zoo sterk
kloppen zoude , dat het de omstanders
hooren konden; dog hy, dit oordeelen-
de tegen de agtbaarheid en eere der Chri-
stenen te zyn weigerde dit; maar wilde
hen gaarne volgens de gewoonte van zyn
Land groeten , gelyk hy ook dede, en
hen verder daar op met ongedekten hoof¬
de aansprak , hen ’t zelve, als bevoorens
reeds geschied was, voorstellende; dog hy
was al weder, schoon hy met veel eere te
rug gezonden wierd genoodzaalt onver-
richter zake te scheiden.

Na dat hy dan aan den Bevelhebber
Reyerszoon, die toen als Hoofd in de Pif
cadores lag, verslag van zyn Reize na, er
verrichting tot Aymuy gedaan had, vonc
de Heer Reyerszoon goed, zelf een Land
Tocht te doen, om nader kennis van zaa

ken uit eigen gezicht te krygen.
Daar op vertrok hy met den Heer van

Melderd van de Piscadores na Aymuy
en zoo verder na Hoksieuw, de Hoofd-
stad van de Landvoogdy van Tsjintsjeoe,
zynde een Reize van 12  14 dagen, van
Aymuy de Rivier op te gaan

Zy wierden alle 6 mylen in een Ge-
bouw des Keizers, of des Onder-Konings
geleid, en destig onthaald; ontmoeteden
veel Dorpen , die naeuwlyks een Gote-
ling-schoot van een lagen, en van dewel¬
ke geen voet Lands ledig was. Ook be¬

vonden zy daar den toeloop der menschen
zoo sterk , dat zy daar door belet wier-
den voort te konnen ryzen.

Te Hoksieuw gekomen , wierden z1
in een Koninklyk Paleys gebragt, zynde
een Speelhuis van een Tsjinees, die 10
Vrouwen, en voor yder zulk een Speclhuis
gebouwd had

Het lag in de Voorstad, een en een half
myl van ’t Raadhuis, alwaar zy, voor
den Raad van zeven verschynende , al
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TAYOUAN OF
1023. weer let zelve, als te vooren , hoorden

te weten , dat 'er in eeuwigheid voor hen
geen Handel te hopen was, voor en al
eer zy de Piscadores, of Pehoe, verlieten
en na Formosa trokken.

Den Bevclhebber Reyerszoon zeide, dan he¬

sirom dit in zyn macht niet stond, voor en al
te Bata¬ eer hy andere last van Batavia kreeg. Zy
vi

beloofden dierhalven malkanderen, dat wy
Or

cen Schip, en zy 2 Jonken, om naderandelen.

met haar Edelheden daar over te spreken,
na Batavia zouden zenden.

Hier op zyn zy in vriendschap geschei-
den, en hebben bezorgd , dat 't Schip
en die 2 Jonken, ten eersten na Batavia ge

zonden wierden; dog alzoo dezelve, door
tegen-winden , dit jaar niet op Batavia qua-
men , en dit langer, dan men gedacht had,
aanlicp , begonden de Tsjineezen niet al-
leen quaad vermoeden te krygen, maar
zonden ook weer eenige Jonken na Ma-
nilha, waar van de onzen’er 4 kregen 't
geen weer voet tot een nieuwen oorlog
gaf

De Hee Om nogtans weer aanleiding tot een
geed verstand, en tot hervatting van de

ZO
voorige afspraak, te geven wierd dendeivier

27 October 1623 by den Heer Reyerszoon21

Teyin- en zyne Raaden goed gevonden , dat de
tijcoc Schepen Groningen, Samson , Muyden

en Erasmus onder den Bevelhebber Frans¬

zoon na de Rivier van Tsjintsjeoe zouden
vertrekken , om die bezet te houden, en

om te beletten, dat 'er geen meer Jonken
na Manilha, of na eenige andere vyand

lyke Baeyen, mogten gaan; maar voor al
ook, om den vryen Handel op Tayouan
te verzoeken , met aanbieding van alle
vriendschap, zoo zy ons dit wilden toe-
staan; dog te gelyk met last, om zoo zy
ons dit weigerden , hen te Water en te
Land den oorlog te verklaren, volgens
den verderen inhoud van de schriftelyke
Instructie, die zy medckregen.

Zy gingen nog dien zelven dag t'zeyl,
quamen den 28 dito voor de Rivier van

Tsjintsjeoe, en zetteden het voor’t Pago-
den-Eiland , daar ’t alles afgevlugt was,
bchalven een oud man

Zy lieten, volgens hun last, een witte
Vlag waeyen, op hoope, dat 'er wel ie-
mand van Aymuy by hen zou komen
dog alzoo dit niet geschiedde, schreven zy
len 30 dito een brief aan den Totok van
Aymuy, en lieten die door den Tsjinees,
die zy op ’t Eiland vonden, aan hem be-
stollen.

Deze behelsde niet anders, dan om hem
te verwittigen, dat wy daar alleen geko-
men waren, om met hen in Vrede Han-
del te dryven, en om dit van hen te ver-
zoeken, gelyk al meenigmaal geschied was,
eindigende verder met alle minnelyke uit-

drukkingen, en met aanbieding van onze
vriendschap.

FORMOSA. 47

Den eersten November quam zeker
Tsjinces, Cip-uan genaamt, meteen Tsjam-
an aan boord, en zeide, dat, zoo zymaar

quamen, om in Vrede den Handel te ver-
zoelen, het aan hunne zyde wel gaan
zou, alzoo wel 300 Tsjinecsche Kooplie
den, besloten hadden, een Verzockschrift

aan den Combon van Hoksieuw aan te
bieden, en den Handel met de onzen te
verzoeken, te meer, dewyl zy door den
porlog reeds veel van hunne goederen ver-
loren hadden, en , by aanhouding van
dien, stonden bedorven te werden.

Hy zeide ook; dat ter plaatze, daar hy
woonde, zig een Kluyzenaar in 't Ge-
pergte onthield, een man van groote af-
komst, en van geen minder rykdom, die,
zedert ’t overlyden van zyn Vrouw, die
hy zeer lief had, zich hier altyd in een-
zaamheid onthouden, en alleen bemoeid
had, om de zaaken van arme en onver-
mogende Lieden by de Grooten voort te
zetten , dewelke alzoo hy by grooten en
kleenen in aanzien was, en in ’t gemeen
voor een Profeet, of Voorzegger, gehou-
den wierd, hen reeds, na voorstelling van
ons verzock aan hem, voorzegt had, dat,
zoo zy ons beoorloogden, zy hunnen gan-
schen Staat in gevaar zouden stellen.

Hier op verzogt de Heer Christiaan
Franszoon aan dezen Cipzuan, om met de-
zen Kluysenaar zoo ’t mogelyk was, zelf
eens te spreeken , ’t geen hy beloofde te
zullen bestellen, gelyk hy ook met hem
onder voorgeven, dat dit alles steels-ge-

wyze geschiede ) en nog een Tsjinees
den 3 November aan boord quam.

Men stelde ten eersten aan dezen Man de

ware reden van onze komst, en onze op-
rechte meining, voor, en daar op zeide
hy ons toe zyn best te zullen doen, om
deze zaak by den Totok tot een goed ein-
de te brengen, waar toe hy ook een brief
van de onzen van den zelven inhoud, als de
voorige, aan den Totol mede nam.

Twee a drie dagen daar na quam Cip-
zuan met een brief van den Totok, ten
antwoord van den onzen weder , die zei

de uit hunnen brief verstaan te hebben, dat
zy onder ’t Pagoden-Eiland lagen, en
niet anders dan in Vrede den Handel ver-
zogten ; dat, zoo wy dit van herten mein-
den, en hier geen bedrog onder schuilde
gelyk wel bevoorens , zoo hy ons na-

gaf) dit hem zeer aangenaam, en dat 'er
dan ook een goed verstand tusschen ons
en hen te hoopen was, en dat hy in de
voorige byeenkomst daar toe al een a twee
bequame wegen aangewezen had, name-
lyk, om de gevangene Tsjineezen in vry-
heid te stellen, en Pehoe (anders de Pif-
cadores by de onzen genaamt) te verla-
laten, van welke beide voorslagen wy
geen hadden willen aannemen.

goed enWy zeiden, dat onze meining
oprecht,
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voeren zy weder na Land, en quamenoprecht, en altyd zoo geweest was, en
weder aan boord , om te verzoeken, datdat, schoon hy schreef verstaan te hebben,
dog eenige Hoofden by den Totok bedat wy gekomen waren , om de Tsjinec
liefden te komen, alzoo ’t verdrag in 'tzen te berooven, en geen geld, of koop-
Tsjincesch op de eene, en in 't Duytschmanschappen medebragten, dit berigt zeer
op de andere zyde geschreven, en be-valsch, en onze zuivere meining nu, ge-
zworen zoude werden op dat de To-lyk te vooren , was, aldaar niet anders
tok den Combon van Hoksieuw kennisdan een vroedzame Handel, volgens een
geven mocht, hoe dit alles in zyn by-verzock, by de onzen zoo al voor 23 jaa-
wezen besloten was, waar op zy ook 3ren gedaan, hen voorstellen.
Mandaryns als Gyzelaars, en 3 pylen tenDaar op nu verzogt hy ons, om hem een
tecken van alle veiligheid, volgens hunneKapiteyn, die over alles verder met volko-
gewoonte, medebrachten.mene magt handelen kon, toe te zenden

Men vond daar op goed, den HeerWy verzogten met een Jacht voor
Franszoon, nevens Doedoe FloriszoonKraagAymuy te mogen komen , om zoo wat
Schipper op ’t Jacht Muyden, en Willemnader by de hand te zyn, kregen verlof,
van Houdaan, Opper-Koopman op’t Jachtom dit met twee Schepen te mogen doen,
Erasmus, na Land te zenden, om dit te

en vonden den 13 November goed, dat
verrichten, al 't welke met ontrent der-de Bevelhebber Franszoon met de Jach-
tig mannen, en met Jan Pieterszoon Reusten Muyden, en Erasmus, derwaards zey-
Schipper van ’t Jacht Erafmus, geschied-len zou, gelyk daags 'er aan geschiede.
de, welke, aan Land gekomen zynde,terwyl wy met 2 Schepen onder het Ei
zeer wel, zoo het scheen, ontfangen wier-land bleven leggen.
den, stellende Tafels op’t strand voor 'tDen 17 en 18 voeren eenigen van ons
Bootsvolk, en walker voor hen opdis-volk met de Boot na de Jachten, om te
schende; waar ontrent egter de Heer Be-vernemen, waar het by toequam, dat men
velhebber Franszoon door Schipper Reus

geen cinde van de zaak kreeg ; maar doe ont-
de noodige ordre stelde, en last gaf vandekte men hunne valschheid middaglelaar,
vel op te passen, dat het volk zich nietalzoo zy, dicht by de Jachten komende.
mogt te buiten gaan, om hen ten eersten't eene Jacht reeds in den brand en ’t an-
weer na boord te konnen zenden.dere van drie Branders bezet vonden, waar

Wel is waar, dat die Schipper mer-van de onzen schoon’er naderhand wel
kende, dat het geen rechtschapen werk50 Branders na 't Jacht Erasmus quamen,
was, met het volk weer aan boord gezich zeer kloekmoedig reddeden ; dog zy
raakte ; dog de Schuyt van ’t Jacht Muyhadden het ongeluk, dat Muyden, het
den ’5 avonds , volgens besprek , wecigeen niet te helpen was, met man en
na Land varende, om de drie Raaden,

muys in de lucht sprong-
door de onzen aan Land gezonden, afNaderhand hoorden de onzen van dic
te halen , wierden zy alle vast gehou-van ’t Jacht Erafmus , hoe, zoo ras zy
den, zonder dat de onzen in de Jachtenvoor Aymuy gekomen waren, de To-
de reden daar af bedenken konden, tertok verzogt had, dat eenigen van de Hoof-
tyd toe, dat de bommel met hunne Bran-den dog aan Land wilden komen , om
ders uitbrak, en hun geheel schelmstukmet hem over alles te spreeken, ’t geen
aan den dag quam; behalven dat de Tsji-by de Heer Franszoon, onder voorgeven
neezen aan de Jachten ook eenig Tsijinecsvan geen bequame Tolken te hebben
Bier, met vergif gemengt, gezonden had-beleefd afgeslagen, en waar op in tegen-
den , ’t geen de onze egter zonder cenigedeel van hem verzogt wierd, dat hy ee
schade 'er door te lyden, ontdekten.nigen der zynen met volle magt, om met

De Heer Bevelhebber dan met zyneons te handelen, aan boord zenden wilde.
Mede-Gevolmagtigden en ’t verdere volk,Zy zonden daar op eenige Gevolmach
dus gevangen gehouden zynde , besloottigden, die, met de onzen in gesprek ge-
men egter de Rivier van Tsjintsjeoe mettreden zynde, besloten, dat zy met de
3 Schepen te blyven bezet houden, en,onzen op Tayouan handelen, en daar zoc
die van genoegzame verversching voor-veel Zyde brengen zouden, als wy met
zien hebbende , Schipper Bontekoe vooronze medegebragte hoofd-zomme zouden
eerst als Hoofd over dezelve aan te stel-konnen betalen.
len, ter tyd toe, dat hy van daar in Fe-Dat zy ook op Manilha, Cambodia
bruary Ao. 1624. na de Piscadores , enSiam , Patani , Djambi, Andragiri, of
verder na Batavia vertrok , na dat deop eenige andere plaatzen, niet, danm et
Bevelhebber, de Heer Reyerszoon, met deeen Pas-cedel van ons varen, en dat zy
meeste Schepen bevorens na Tayouan alook 4 a6Jonken na Batavia zenden zou-
vertrokken was.den, om imet zyn Edelheid over de Pif-

De reden hier af was, om dat den 12cadores , daar zy ons gaarne van daan
Mey de Hoofdman der Tsjincezen ophadden, nader te sprecken.
Tavouan met een brief van de GrootenDit verdrag nu zoo gemaakt zynde,
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Tsjineezen voorhadden met 15000 Bran-1624. aan hen afgezonden was, met verzoek,
ders, Oorlogs-Jonken, of Steen-Jonkendat zy dog malkanderen wilden verstaan,
het gat van Pehoe te komen opstoppen,t geen ook door dien Hoofdman zoo
’t welk de onzen niet geraden vindende afverre gebragt wierd.
te wagten , zyn zy met alles na TayouanHier op quam den eersten AugustusBestuit
vertrokken, alwaar dan ook plaats tot het1624 het Schip Zeelandia in de Piscado-om Pe¬
bergen der koopmanschappen gemaakt

boe teres, waar op de Opper-Koopman, Pie-
verlaten wierd , ten einde den Handel aldaar teter uysert, met den Genecsheer, Mar-
n n beginnen. Daar op wierd de sterkte opten Sonk , was , ten einde hy (te wetenTavouan

Pehoe (waar in ons de Tsjincezen zelfSoné) den Bevelhebber Reyerszoon verlos-r
hielpen) ook geslegt.sen , en het Opper bestier over onzenen

Na dat nu de onzen zich hier op dezeomslag hier overnemen zoude.
dorre Zandplaat van Tayouan vast ge-Ondertusschen verstond men malkande-
maakt hadden , bevonden zy in der tyd.ren, dat de onzen Pehoe verlaten , zich
dat den Handel der Tsjincezen , zoo alsin Tayouan nederzetten, en dat de Man-
die van hen wel beloofd, en van de on-daryns bezorgen zouden, dat hun volk
zen gewagt was, in 't eerst niet quamnnet de onzen aldaar zouden komen han-
te volgen ; hoewel het naderhand een an-delen.
deren keer nam.En men haalde de onzen nog te eer

hier toe over, alzoo men zeide, dat de

DERDE HOOFDSTUK.

E Zaaken van Tayouan. De Heer Sonk Ao 1624. Eerste Landvoogd van Ta¬
AFvouan Brief des Totoks. De Vesting Zeelandia door de Heer Sonk gebouwd.
En nader beschreven Getal der Tsjincezen op Tayouan en Formosa. Waar mede zich
die erneerden. Zware Tollen en andere Gerechtigheden der onzen hier. Die de Japan-
ders ongegrond weigeren te betalen. Waar op de Heer Sonk gelast werd te staan. Hy
koopt voor de E. Maatschappy eenig Land op Formosa. Maakt een Reduyt. En stieri
Ao. 1626. De Heer de With tweede Opper-Bestierder van Tayouan Ao. 1626.

hen wy voorgenomen op te trekken na HokTA dat nu egter alles dus verre
sieuw, om met den Combon , en met denhier in ordre gebragt, en de
Raad aldaar te spreeken, en ons met UL.Heer Reyerszoon Ao. 1624. door
in vriendschap te stellen.den Heer Maarten Sonk, als eer-

De Heer Commandeur mag vryelyk nasten Opper-Gebieder en Bevelhebber van
Calappa zeilen , om den Heer Generaal allesTayouan, (hoewel hy naderhand Land
te verwittigen, alzoo UE den Handel ge-voogd wierd) vervangen was, vertrok
noeg verzekerd is.hy met 6000 ponden ruwe Zyde, en een

kas met stoffen na Batavia, na welkers
Geschreven in 't vierde jaar, en deagt-vertrck, de Hoofdman der Tsjineezen,

ste maand van des Konings Regecring,waar na men al lang gewagt, en die lan-
den 20 dag der maand.gen tyd Landwaard in by den Totok, en

Combon, om met hen , en andere Groo-
Was onderteekend,ten, over de Nederlandze zaak te spree-

ken, geweest had, eindelyk met eenige TOTOK FOA.ruwe Zyde, en een brief van den To-
tok van Aymuy aan de Heer Sonk, te

Daar op heeft de Heer Sonk, met goed-voorschyn quam, die van dezen inhoud
vinden van den Raad deze plaats, daar zyWas :
anderzins voor alle geweld bloot lagen,Deze zal dienen tot antwoord van ’t gee¬
beginnen sterk, en hier een Vesting tene U Edele op ons verzoekt. De Capitein
maken, die zy bewesten de Rivier vanTsjjina heeft ons verscheidemalen vertoond,

aangelegt, rondom met plankenTayouandat het Fort in Pehoe was verlaten, en de
gelyk zy de punt ook zoo langomheind,Plaats na behooren gerestitueerd , waar uit
gevuld hebben, tot dat zy uitmet zandwy bemerken, dat U Edele in waarheid
genoegzame menigte van steenTsjina eenhandeld ; derhalven zvy ons von uuwe vriend-
om die rondom te konnenbequamenop verzelerd houden. De Roning heefi
en 'er dus een steene Vestingbemetzelen,verstaan, dat de Hollandsche Natie, van

van te maken.cerre-gelegene Landen komende, op ons den
Zy begrepen dezelve op een hoogeHandel van Roopmanschap verzoekt, aun de

Zand-Duyn, en noemden die, na dat zeZuyd-zyde van de Linie , in Calappa en
voltoid was, Zeelandia, waarschynelyktten deze zyde , op Ilha Formosa, zoo heb¬
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na ’t Schip, waar mede de Heer Bevel¬
hebber Sonk daur gekomen was.

Het was een vierhock, die van gehal-
ken steen net opgemetzeld, en van muu-

ren voorzien was, die ten uitersten 6, ge-
lyk de gordynen 4 voeten dik waren, be-
halven dat het nog met een dun Borstwee-

rinkje van 3 voeten hoog, en een een halve
steen dik, versterkt was, hoewel alle des¬
zelfs Punten hol, en maar met zand op-

gevuld waren.
Indien men deze Sterkte te recht inziet,

zoo kon daar mede in een tyd van nood
zeer weinig tegenweer gedaan werden,
alzoo 't Geschut deszelfs zoo hoog lag
dat het, maar een weinig gedompt zyn-
de, by na Lyn-recht in de aarde schoot,
en geen vyand raken kon.

De slegte gelegenheid en aanleg van de-
ze Vesting was ook oorzaak, dat 'er geen
Grachten ter wereld rondom, gelyk er
ook geen Storm-palen, Pallissaden, en
geen andere Buyten-werken tot verdere

ge-versterking (gelyk wel behoorde )
maakt, of daar aangehegt waren , waar
door men '’er met koussen en schoenen zoo

maar (gelyk men zegt) inloopen kon.
Men heeft 'er naderhand nog een zeke-
plaats, die maar met een enkele muur5e

omringd wierd, aangevoegd, en die weer
met een gekroond Hoorn-werk versterkt
(zoo het den naam had) maar ’t zelve in
der daad wel merkelyk daar door ver-
zwakt, alzoo dit door 't Geschut der Ve-
sting niet eens bestreken, zoo dat het af-

gesneden kon werden, waar uit dan voor
de E. Maatschappy weer grooter en in
zich zelve onnutte lasten sproten, dewyl
dit werk door meer manschap moest bezet
werden.

Men maakte ook binnen in deze Vesting
cen a twee Punten , dog het drinkwater

was brak, en ongezond, zoo dat zy hun

drinkwater van ’t vaste Land moesten
haalen.

Men moet egter 'er by zeggen, dat dit
niet zoo zeer schyndaangelegt te zyn, om
zich tegen ontzachelyke vyanden, als wel

maar tegen Inlanders, en tegen eenige
Tsjineesche Boeren, te verdedigen, daar
het ook sterk genoeg voor was, behalven
dat 'er meer schynd gelet te wezen, om deze
Vesting daar te leggen, daar men gemak¬
kelykst landen, en de Waaren uit de
Schepen best lossen en laden kon : want
anderzins viel ’er nog zeer veel op het qua-
lyk plaatzen van deze Sterkte te zeggen,
gelyk men breder in't eerste Deel van het
verwaarloost Formosa zien kan.

Ondertusschen waren 'er van tyd tot tyd
al een goed getal Jonken aangekomen, die
zy eenige Lywaden voor hunnen arbeic

vereerden, levende met die van Tsjina in
volle vrede; waar uit men met reden ho¬
pe schepte, dat het met den Handel mede

EN VAN

zeer wel gaan zou.
Op dit Tayouan nu, als mede op For-

mosa, hadden van tyd tot tyd zoo veel
Tsjineezen , die door den oorlog Tsjina
verlaten, en zich herwaards begeven had¬
den, ter nedergezet , dat zy hier een volk-
jlanting wel van 25000 weerbare man-

nen, behalven vrouwen en kinderen, had-
metden opgerecht, dewelke zich meest
byden Handel en Land-bouw geneerden

zecrwelk laatste middel van bestaan hier

106vecl Ryst en Zuyker geteeld wierd
dat men jaarlyks geheele Scheepsladingen
er af naandere Gewesten vervoerde, waar

van de E. Maatschappy, by ’t genieten
der Tollen, groote voordeelen trol.

Over ’t betalen dezer Tollen, en van an-

derc Gerechtigheden, kreeg men niet lang
daar na een groot geschil met de Japan-
ders, die 'er geweldig tegen stonden, om
dit aan de E. Maatschappy te betalen, aan-
gezien zy zeiden, wel 6jaaren eer, dan de

ge-Dienaren der E. Maatschappy, hier
weest, en dus ouder bezitters , dan zy, van
dit Land te zyn.

Dit is een waarheid, die de Heer Op-
per-Landvoogd Koen, in een Instructie,
aan de Heer Reyerszoon Ao. 1622. mede-
gegeven, zelf wel bekend, gelyk hen de
vryen Handel op dit Eiland ook door de

Heer Reyerszoon toegestaan is: maar die
egter deze Japanders geen meer recht,
dan aan alle de andere ingezetenen van

Formosa, gaf, om van ’t betalen der al-
gemeene Lasten, Tollen, en Gerechtig-
heden vry te zyn, aangezien dit Land
geenzins hen, maar den Keizer van Tsji-
na, toequam, die dat naderhand aan onze
Maatschappy in de plaars van Pehoe, dat

zy op die voorwaarde verlieten, geschon-
ken , en hen daar by ’t recht gegeven
heeft, om, als Heer van dat Land, de
Gerechtigheden , haar deugdelyk to-ko-
mende van alle de Ingezetenen , en nog

meer van de Japanders, die daar vreemdc-

lingen waren, te eisschen: want schoon
zy daar nog zoo lang van te vooren ge-
nandeld hadden , bevrydde hen dit geen-
zins van de Lasten en Gerechtigheden aan
den Land-Heer te betalen, en zoo'er ie-

mand recht had , om daar op te staan,
hadden immers de Tsjineezen , welker

eigen Land dit geweest was, veel meer
recht daar toe , als- de Japanders, hoe¬
wel die noit daar van gerept hebben.

Egter hadden zy de stoutheid, dat zi
den Heer Landvoogd niet als Hoofd van
dit Land wilden erkennen, zeggende, dat zy
geenzins onder hem stonden , en met hem
niet te doen hadden ; dog na dat de Heer
Sonk kennis hier af na Batavia gegeven
had, wierd hem van haar Edelheden wel

uitdrukkelyk belast, dat hy de Opper-
magt in Tayouan uit den naam van Haar
Hoog Mogende in allen deelen zou heb-

hen
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waar door het inkomen in dit Gat zeer 1625.1625. ben te handhaven, zonder iemand daar in
gemakkelyk kan belet werden.te vrcezen, of te verschoonen, en met last

Deze Heer Sonk, die met den Heer Ja-in opzicht der Japanders, dat zy, genegen
cob Dedel Ao. 1619. uit, en 1620. (ge¬zynde daar te handelen, alle lasten en reg-
lyk op zekere steen, nu nog aan deten nevens anderen zouden moeten betalen.

Kaap der Goede Hope, waar op het uit-Wat mocyclykheden zy naderhand nog
gehouwen staat, te zien is) aan de Kaapverder hier over de onzen hebben zoeken
quam , heeft hier niet veel meer uitge-aan te doen, zullen wy op zyn plaats in
recht, nog gelegenheid daar toe gehad,’t vervolg aanhalen. Enstlert

Hy alzoo by Ao. 1626. in December hier over¬Ao. 1625. den 20 January kogt de Heer
hier Ao.

koopt
1626.leden is.Sonk, nu Landvoogd gemaakt zynde, van

voor de De HeerHy wierd door zyn Tweeden Perzoonde Formozaanen, op het vaste Land, inMaat¬
de Withde Heer Gerard Frederikszoon de With, metder minne, en om egter deugdelyk rechtscha- py

tweede
eenig den eernaam, eerst van Bevelhebber, zyndaar toe, en voet op Formosa zelfs te heb- Opper¬

Land or
Bestier-de de tweede Opper-Gebieder hier, in ditben, in Sakam voor 15 Cangans, of Vi-

Formo-
der vanzelve jaar vervangen, en hy is in de vol¬quamas (een zoort van Kleden) zoo veelsa.
Tayouangende tyd ook Landvoogd geweest.Land, als hy oordeelde voorde E. Maat-
Ao. 1626Hy moet het hier niet te wel aangestelcschappy van noden te hebben, een koop

hebben, alzoo by 'er niet lang gelegen,die my klaar blykt, uit een nader besluit,
en, na het gelykt, niet al te wel met ee-over deze zaak den 19 February daar aan,
nige Japanders hier gehandeld, hoewel mygenomen , en door deze Leden van den

Raad , Marten Sonk, Gerard Frederikszoon toeschynd, dat hy maar zyn last gevolgd
heeft, alzoo haar Edellieden aan zyn Voor-de With. Adriaan Verhice, Gysbert van
zaat al belast hadden, dat zy het de Ja-Zuylen, en Gerard Hendrikszoon, getee
panders behendig daar zoo moede, en zookend.

tegen maken wilden (zonder hen egter open-Dit is een geheel ander verhaal van For-

bare redenen van misnoegen te geven) datmosa, dan ons Tavernier, in zyn 2 Deel
zy den Handel mogten van zelfs laten va-Fol. 186. en elders, doed, daar hy steld.

ren, te weten, als de Japanders onwilligdat wy de Engelschen (die ’t eerst van de
waren, de Gerechtigheden en Lasten te be-Spanjaarden wonnen) dronken gemaakt, hen
talen.daar op overvallen , en hen alleu dood ge

Altoos de Heer Pieter fanszoon Muysert,slagen hebben, een leugen, die geen grond
die Ao. 1626. als Opper-Koopman en Ge-ter wereld heeft ; hoedanige men'er wel
zant laatst te Jedo aan 't Hof van Japan ge-meer by hem ontmoet
weest was , had groot misnoegen onder deIn de tyd van dezen Heer Landvoogd
Japansche Grooten bespeurd, wegens ’t onis 'er ontrent het Gat een halve Kartouw-

gelyk , ’t geene men de Japanders in Ta¬schoot van de Sterkte gelegen, ter plaatze
vouan aangedaan had.daar de Schepen inkomen, op de kant een

Hy bleef hier niet langer, als tot Ao.Reduyt, of een kleene Vesting, gelegt,
1627., en moest toen alles aan zynen ver-die wel 16 voeten hoog met steen opge-
vanger, die ons in’t volgende Hoofdstukgehaald, met 7 Flankeringen, 12 stukken
voorkomt, overgeven.Geschut, en met 28 man voorzien was,

VIERDE HOOFDSTUK.

DEHeer Nuyts Ao. 1627. derde Opper-Gebieder hier. Verd tegen zyn zin nog daar-
p en-boven Gezant na Japan gemaakt. Zyn brief aan de Heer Nyenrode. De Heer

Nuyts vertrekt als Gezant na Japan, daar by geen gehoor by den Keizerkreeg. Hy werd
van de Japanders in zyn huis gevangen genomen, en dier gelost. Dag-verhaal wegens de
stoute onderneming van eenige Japanders hier tegen den Heer Nuyts. De Koopman Hoo-
man gequetst. Gevaar van den Heer Opper-Koopman van der Hagen. Hoe dit verder
asliep. Besluip van den Raad tot lossing van den Heer Landvoogd. 't Accoord tusschen
dien gevangen Heer , en de Japanders. ’t Welk de Raad, na veel redenen over en we-
der, mede toestemde. Nader eisch dezer Japanders. Verdere besluiten van den Raad
over dit sammelen. Nieuw- ontworpen eisch der Japanders. Door den Raad toegestaan.
Den 4 July 1628. , het Accoord eerst recht gesloten. Brief van den Heer Landvoogd
Nuyts aan zynen Raad. Klockmoedige aanbieding des Landvoogds aan den Raad. Brief
van de Heer Nuyts aan ’t Japans Opperhoofd, de Heer Nyenrode.

DeG2IV. DEEL.
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E Heer de With wierd in ’t jaar

1627 doorden Heer Pieter Nuyts,
Buiten-gemeen Raad van Indien,
die hier als derde Landvoogd

quam, vervangen.
Deze Heer was Ao. 1627. per 't Gul-

de Zeepaard maar pas uitgekomen, den 10
April op Batavia aangeland, maar 16 da
gen 'er stil geweest, en daar op aanstond
door den Heer Opper-Landvoogd de Car-
pentier niet alleen Landvoogd van Tayouan
gemaakt; maar daar-en-boven gelast, on6
als Gezant nevens den voornoemden
Heer Muysert, na Japar te gaan, alzoo
de zaaken aan dat Hof wegens de mishan-
deling van eenige Japanders, in Tayouar
voorgevallen , zeer verward stonden, en

wel een wakker Heer vereischten, om de¬
zelve spoedig te herstellen.

Hy had by zyn Edelheid wel sterk, en
voor al om dat nog jong, en in de zaaken
van Indien onbedreven was , verzogt
daar van verschoond te mogen zyn, dog
dit alles had niet mogen helpen, en ’t was

hem als opgedrongen.
Na dat hy dan den 4 Mey vertrolken,

en den 28 Juny in Tayouan gekomen was
en den ganschen omslag der E. Maatschap
py van den Heer de With overg-nomer
had, maakte hy alles vaardig, om als Ge
zant na Japan te gaan. Voor af schreef hy
ook dezen Brief aan den Heer Nyenrode.

St. NYENRODE.

JE. Missiven, per Heusden en
7

Tsjintsjeoe toegezonden , zynO
vons op behoorlyken tyd geworden, er
volgt daar op kortelyk , na dat 't Schip
de Vrede alhier ter Rheede was gekomen
is 't zelve met zyne volle last met den
Commandeur de With, neffens de Jach
ten Erasmus, den Haan, Slooten, kleun

7
Heusden, als ook ’t kloekste volk na
die Kust van Tsjina medegenomen, en

20

vervoert, deze plaats met 320 Jongen-
na zyn rekening) bezet latende. Tot
op heden is van alle die macht hier niets
weder verschenen, als alleenlyk een klei-
ne Jonk, daar de Hollanders nog uitge
vlugt zyn, met advyzen, dat zyn E- uit

7
de Rivier Tsjjntsjeoe na een plaatze
Tamsoia genaamt, ontrent Lamoa gele
gen, op ’t verzoek van den Combon,

Totok , Hayto, en andere Grooten in
Tsjina, om den Rover Yquan te deva¬
gliscesein, zoude verzeilen, waar voorder
gemelden Combon schriftelyke beloft
hadde gedaan , dat den liberen Hande
voor de Nederlanders by den Koning
zoude absolutelyk bekomen, en verwer-
ven.

Gemelte Commandeur, daar gekomen
zzynde, is van den Rover zoo wel mef
Branders onthaalt, dat met de Vrede, en

EN VAN
Erasmus na Java de vlugt, zonder eenen 1627
schoot op hem te lossen, heeft moeten
nemen , de resterende Jachten en Jon-
ken gelastende weder herwaards te ko-
men; waar af, als gezegt, geene is we-
dergekeerd

t Jacht Ouwerkerk met Sr. Nicolaas
Ketting is in een Rivier verbrand, en 't
volk in Macao gevangen, zulks dat als

wy met Woerden op den 20 dag na het
vertrek van Costi hier quamen te arrivee-
ren, een zeer desolaten stand en plaatze
zonder eenige Navale macht vonden
God zy lof, dat die vyand te dier tyd
niet te voorschyn is gekomen, zoude
voorwaar zonder weerstoot deze plaats

geoccnpeert hebben.L
De Rover is hier over zoo verhit ge

worden (hebbende over de 100- Jonken
by hem) dat allen afbreuk ons heeft aan-

gedaan , die hem mogelyk is geweest,
een groote Jonk met 25 Duytschen ge-
nomen, daar na nog eene met twec an-
kers en touwen, den Commandeur van
hier na gezonden. Item onze Jonk Sin-
kan, daar over de 18000 Realen , di-

verse Kooplieden aangaande, in waren.
die haar na Tsjina in verzekertheid meen-
den te brengen. Item twee Jonken met
den perzoon van Sr. Joannes van der Ha-

gen, na Tsjintsjeoe gezonden , om onze
Zyde uit Simsous handen te gaan lich-
ten. Item Simsou zelf gevangen, ge-
d0od, alle zyn goed, ’t Land van Ay-
moy ingenomen , den Totok verjaagt
ven die gansche Zee-kust onder zyn ge-
weld gebragt. Eindelyk ook ons Jacht
West-Kappel, met alles, dat 'er ingela-
den was

Dit is nu de vrugt van zulken on-
voorzigtig Attentaat. Wy hebben tot
dagelykse Gastos van huishouding, ze-

dert dat hier gekomen zyn, meer geld
juitgegeven, als tot d’inleg van een Car-
gazoen. Daarmag zich geen Vaartuyg op
die Kust van Tsjina verreppen, of hy
heeft het in zyn geweld. Wy zitten
zonder eenige macht , hebben hier on-
trent 350 koppen, zelfs, zoo niet tydc-

lyk gesecundeert werde, in twyffel ben,
vof UE. van dit jaar van hier ook iets te
verwagten zult hebben, ten ware een
Schip, om te vertimmeren.

Hier op is gevolgt de aankomst der
Japansche Jonken, die hier gebragt heb-
ben 470 koppen, welkers Kapiteyn Jaf-
nfoye nog buiten op de Rheede zynde,
zoodanige Propoosten van groote ver-
metenheid niet alleenlyk; maar van zeer
»quade conscquentie en agterdenken, heeft
met vollen monde (iegens Schipper Heyn
die hem tot een Lootsman hadden toe-
gezonden, en Frans Kanon) uitgeroepen,
ven hem stoutelyk vermeten, dat daar
door genoodzaakt zyn geworden (boven

die
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1627. , die secrete advertentie van UE. als die die ten tyde der lossinge gewveest zyn
van de Heer van Firando) om onzen want zyn door zyn volk die schoon te
stand volkomelyk alhiier te verzekeren, laten maken, zoo dikmaal als t haarge-
joponze hoede neerstelyk wel zynde, er liefd heeft, hem toegelaten geworden
op alles met dubble voorzigtigheid te alk zeide hem , dat hy by zyne Vrun-
waleen , en daarom zoo die Jonken bin den niet en behoefde met zoo veel Sol-
nen Gaats, en buiten pergkel waren, daten en Ammunitie van Oorlog te ver-
hebben haar by onze Schepen doen zer schynen. Wy hadden hier ons Volk,
ten , behoorlyk laten visiteeren , en a Forten Schepen, om allen en een ieder

haar Geweer afnemen , zoo om de voor voor vyanden te bevryden. Hy, zien-
schreve vermetclyke gehoudenc Propoo de, dat zyn dessein, door d’ontblooting
sten, als om die extraordinaire verschy zyner wapenen, gebroken wae, wist niet,
ninge der zelver ; want vonden die nwat gat te loopen, en waar op hy al-2

zelf buiten gewoonte gemand , gearri- les leggen zou; want voor dien slag was
veert, en geëquipeert, (deeene, nament hy niet verdacht. Eindelyk repliceerde,

lyk de grootste, hoewel van elkanderen dat hy die ten principalen medegebragt
niet vecl en verscheclen, met 6 Gotelin- had, om zyne defensie jegens vyanden,
gen boven gemonteert, en nog 9 bene by den weg hem ontmoetende. Ant-

den op de ballast, als om de zekert woordde, dat perykel was nu uitgestaan,
waarschouwing, die uit zommige Tsij en wanneer vertrok, zou hem alles we-
neczen, die met haar als Passagiers over der geintegreert werden; gelyk als is

geschied. Hier over heeft hy vuur enquamen , bekomen, die dadelyk haar
deden aan Land zetten, en ons verze vlam gespogen, en anders geen uitkomst

ziende, heeft hem opeen dreigen en groo¬kerden, dat zy iets quaads in den zin
te klagten in Japan over de Hollandershadden.

De Kapiteyn dede my veel verzoe te doen, zeer gevanteert. Derft opent-
ken op het stuk der lossing, of visitatis lyk in myne presentic zeggen , dat hy
der Jonken, daar op altyd die boodschap- en Phosodonne, zyn Meester, oorzaak zyn
pen afsloeg, antwoordende, zoo iets te van onze Non-Audientie boven, en daar-
verzoeken had , dat hy aan Land, na en-boven beroemen , dat die in Phoso-
ouder gewoonte, zou mogen komen per donne's gratie staan, ook de gratie van

den Keizer hebbenzoonelyk dat vertoonen. Hy, lont rie
kende, wilde daar qualyk toe verstaan, Voorwaar vecle andere lasterlyke en

ntot dat hy zag de zaake anders niet kor vincompatible Propoosten, dat zoo UE
gevordert werden. Hem in huis heb- pmyne ordre in ’t zenden van een Schry-

bende, liet hem by my komen, en na ver haddet believen na te komen, UE- zul-
vaangehoorde Harangue op 't stuk der vij ke Papieren en Attestatien zouden kon-
sitatie gaf voor antwoord , dat, alhoc nen toegezonden werden, dat men hem
wel ’t zelve voor dato niet gepleegd, noo voor den Duivel daar mede gejaagt zou
by den Commandeur de With geobser- hebben. En is dit jaar die Compagnie
vecrt was , zoo was zyns E. tyd nu het verlies van 10000 Thaylen zoo groot

niet, als het onbeeren van eenen goedengecindigt, die geregeerd hadde na zyr
goeddunken. Nu ik hier was, moest Schryver , door UL. agter gehouden.
hem onderwerpen myne ordie. Mer Patientia Na dat hy hem in zyn Lo-
moest zyne Jonken visiteeren in forma, gys eenigen tyd heeft onthouden gehad.
als onze Schepen in Japan, zoo in’t in heeft hy niet nagelaten ( want der

vongeduuriger en godloozeren Geest heeftkomen, als uitgaan geschiedde, en hoef
dc hem zoo zeer daar over niet te ver noit ruste) te practizeeren bedriegelyke
wonderen, gemerkt zyne ongebondene middelen, en ommewegen , om zyn wa-

77

penen ontydelyk uit myne handen tePropoosten zelf daar dubbel subject toe
gegeven hadden. Ziende, dat in geener bekomen; maar te vergeefs. Ook ziende
decle daar toe wilde verstaan, liet hem in hoe namentlyk, hier niet een stuiver te
die Kamer apart, en vertrok met Sr verhandelen valt, heeft begeerd, dat ik
Muysert, onzen Luytenant, en eenige hem zou toestaan, dat hy uit Tsjina zy.

Krygs Officieren geaccompagneert, al- ne overjaarige restanten zoude mogen
waar 5 6 dagen neffens eenige zynei gaan halen , en daar toe wilde toelaten.

27

dat hy 7 a 8 Jonken hier mogt huuren,Kooplieden, die hem gezelschap hielden
vel getracteert werd, tot dat de lossinge koopen, met zyn volk mannen, en ar-
en behoorlyke visitatie der Jonken ge- meeren , en zoo voortzenden, dat hem

consenteert, en geëindigt was uit wel (als op andere jaaren is geschied) affloeg
ke wy die i5 ftukskens Geschut, quan- Dog aangezien dat hy daar over zou
titeit van Zabels, Roers, Picken Zeep- gelyk wel vermetelyk hem vanteerd
nessen, Pylen, Boogen, &amp;c gelicht in Japan veel waters vuil maken, met
en die op zyn vertrek wederom in inte- valsche klagten, op dat gy niet zoudet
um gerestitueert hebben, zoo goed als nonzent halven hebben te verantwoor-

73 den,

1627.
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den. Eindelyk door zyn hard aanhou¬
den, en dreygementen, dat hy restitu-
tie daar over zou pretenderen, en tot
bekomens toe aanhouden , hebben hem
thoewel buiten den teneur van zyne pas
1s) toegestaan, als blykt by een origi-
neel schrift, by hem en zyne princi
paalste Kooplieden onderteekent, dat per
deze Jonk niet vertrouwd werd gezon-
den te werden. 't Zelve geconsenteert
zynde, is ’t gebeurd, dat 'er eenige Jon-2

ken in haren dienst 't zelve hebben der¬
ven, nog willen aangaan; rond uit ver

klarende, dat zulks tegens hunne Wet-
ten was, en veel liever hier by my wil¬
den gedood werden, als dog Vader,
Moeder, Suster, Broeder, Vrouwen.
Kinderen, en ’t gansch geslagt ter dooc77

te brengen; 't welk voorzeker zou vol¬
gen, wanneer zy Japanders, die u’t haa
Land gebannen waren boven 't ver-
bod inbragten, zulks dat dat daar by
ook was blyven steken

Daar na hebben my doen aanzeggen
zy wilden na Pehoe met hunne Jonken
gaan, en van daar ’t voorsz. concept

voltrekken. Nu verstaan weder van Re-
solutie veranderd zyn, en recht na Ja¬
pan zullen keeren. Dit is t geene ter
principaalste tusschen hen en ons al-
ghier is wedervaren. Wy hadden voor
hun lieder aankomst een Placaat geëma-
neert, dat niemand eenige Harte-vellen
zoude voortaan meer mogen uitvoeren
't Zelve hebben ook begeerd by die Ja-
panders zoude geobserveert werden; dos
hebben voor dit jaar daar zoo naeuw
niet op willen zien, zulks dat daar ee-
ynige partye Vellen in hunne Jonken zyr
gevonden; dog van weinig importantie
ven daarom ook door de vingeren gezien
en hen niets afgenomen.

Hadde UE ons den meer gedagter
Schryver gezonden (dat UE. de Heer
van Firando zelfs met een Hollands Schip
niet zou geweigerd hebben , want my
zulks in Jedo toegestaan heeft) wy zou-
den u alles zeer klaar en Ievendig voor
oogen gesteld hebben; maar moeten nu
verzuimen , ’t geene dat , door gebrek
deszelfs, niet konnen te weeg brengen.

Yquan is met den Koning en Com-
bon veraccordeert; zoekt ook onze vriend
schap, ten teeken zelfs, heeft op eenen
blooten en simpelen brief, aan hem ge-
zonden , 't Jacht West-Kappel met het
contant , dempto 1182 en een achtste
Reaal, ofte 863 Taylen , dat door on

ze Matroozen en Tsjincezen in't inne
men is geplunderd, een party Arak, en
valles, dat UE. voor onze 1afel van Dja-
nva gezonden had, gerestitucert.

Door gebrek van macht zitten genoeg-
zaam met gebondene handen. Binnen
4  5 dagen hopen ontzet en ordre te

EN VAN

bekomen. Zullen als dan (God te voo- 1627.
ren) den Handel haast openen. Zoo 't
zelve tydelyk komt, zal UE. nog een
Schip met Cargazoen apparentelyk van
hier bekomen. Voor als nog is'er geen
apparentie iets van merite voor die Com-

pagnie in Tsjineesche Waren besteed te
konnen werden

De Fluyt Edam is hier nietgepas¬

seerd, zulks dat door het missen zynes
en des Vredes, om Hout-werken vry ver-
legen vallen

UE hebt ons gezegt per die Japansche
Jonk geschreven te hebben. Hier ko-
mende , loochenen die brieven, en per
West-Kappel is niet een brief te recht
gckomen; dat onze suspicie ook heeft

doen vermeerderen, en alzoo veroor-
zaakt, dat in dezen niet larger en ben,
nog de penne tot zulks, als wel geerne
wilde, vertrouwen derve.

Tot hier toe geschreven zynde, heb-
ben die Vrienden eens by den anderen
geroepen, om haar advys over ’t subyt
vertrekken der Japanscher Jonken te hoo-
ren, by de welke is goedgevonden,
vreczende , dat deze onze brieven UE-

niet zullen behandigd werden, en zoo
veel vroeger overkomende, en het gan-
sche Land en Hof met calumnien,en quade
roepen, mogten vervullen, en UE. ter
antwoord niets zoudet weten by te bren-
gen, dat men gemelte Jonk ter komst der

Schepen van Java (dat ik hope geen G
dagen zal aanloopen) zal ophouden, om,
2200 per avonture een Schip van daar na
Costi gedestineert, deze plaats quam aan
te doen, UE. onzebrieven per ’t zelve
t’uwer defensie te mogen zenden , en
daar-en-boven, aangezien dat Jassioen ge-
oordeeld werd een man, die tegen onzen
Staat crimen lesae Majestatis (in ’t uit-
voeren der Sincanders, dat hy alles met
zeer groote valschheid heeft aangelegt

begaan heeft, als mede een Perturbateur7
van de gemeene rust, uittermaten in al-
len deelen de Compagnie vyand- en hin-

derlyk, zoo alhier als in Japan, uit zon-
derlinge gratie, en politycque conside-
pratie, 't leven geschonken zynde voor
eeuwig op poene van den hals, uit
dit Land gebannen zal werden; dat wy
op heden voorgenomen hebben hem aan
te zeggen, en alle Kooplieden te ver-
wittigen , daar by voegende , dat, zoo
zy lieden op een ander jaar ( wanneer de
Handel geopend zal zyn) gelieven met
eenen redelyken en geenen factieusen Ka-
piteyn weder te keeren , haar alle eere en
ochulp (meer als oit te vooren ) zal
werden betoond tot UE. gouverno.

Onder die contanten, per Woerden
gezonden, zyn 100 Taylen te kort be-
vonden , als ook aan die 1000 Baalen
Ryst, per Heusden, 10 Cati per Baal.
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zyn Ed. gevangenis door den Raad aldaar 1623167 Actum in de Stad Zeelandia den 16Ju-
opgesteld, zien.nyA. 1628.

Journaal, of Dag-Verhaa lvan ’t voorge¬UE geaffectioneerde
vallene tusschen den E. Heer Landvoogd
Nuyts, en eenige Japanders, benevensPieter Nuyts.
een bericht van hun verraderschen aan-
slag in Tayouan, zedert den 29 JunyOndertusschen hadden eenige Japan-
Ao. 1628. tot den 5 July daar aanvol¬ders (waarschynelyk op’t aanraden der
gende ; door een Liefhebber opgetee-22¬Portugeezen ) 16 Formozaanen van
kend.Ja¬km in dit zelve jaar, in der stilte na

alspan vervoerd, en onder zich zelven
7 Dag-ver-En 29 dito gebeurde een zeldzaanJa¬cen Gezantschap aan den Keizer van

haal we.en stout stuk. De Japanders quaD
pan Cimmers zoo zommige, hoewel val- cetecte

men (zoo zy zeyden) hun afscheid ne-schelyk, voorgeven, gelyk hier na bly- toute

ver- onderne-men om te vertrel-ken , waar toe zyken zal) uitgemaakt , welke Sakammers
ming vanof quamen verzoeken, 't well- hen doorTayouan aan dien Vorst gingen opdra-
eenige

den Heer Landvoogd op een vriendelykegen;, dog zy wierden, tegen alle hun- Japaii-

wyze afgeslagen wierd, waar mede zyders te-ne gedagten aan , door den Keizer afge-
gen dezich betoonden geenzins te vrede te zynwezen, konden geen gehoor krygen, en
Heergelyk zy ook met zeer stoute woordenwierden belast weer te vertrekken, met
Land-

vlak uit zeyden, te willen vertrekken.vcrbod van oit geen Formozaanen weer voogd
De Heer Landvoogd zey hier tegen, dat Nuyts.daar te brengen, en met last van de daa
zy niet vertrekken zouden, alzoo de Raadgebragte weer mede te nemen.
daar een ander bessuit over genomen had.Na dat nu de Heer Nuyts alles, tot zyn

Hier op vlogen zy den Heer LandvoogdGezantschap vereischt, klaar gekregen had
gelykelyk als brieschende Leeuwen aan,nam hy de Reis na Japan den 24 Julius
vatteden hem by de kop, bonden hemdes zelven jaars aan, nemende den Heer
handen en voeten met een Sluvier om denMaysert als zyn tweede van het Gezant
hals vast, en dreigden hem , zoo hy riepschap medc, te meer , alzoo die Heer
aanstonds den kop af te zullen houwen.daar laatst zoo geweest was.

De Koopman, Jacob Hooman, dieevenDat de Japanders onverzettelyke kop-
voor ’t aangaan van dit bedryf uit de Ka-pen hebben, zag men hier aan : want
mer gegaan was, en die wederom quam,schoon zy hun hoofd leelyk by den Kei-
om den Heer Landvoogd nog iets te vra-zer, met hun aanbieden van de Opper-
gen, hoorde dit gerucht, keerde aanstondsmacht over Tayouan , gestooten hadden.
te rug, en riep ’t volk in de wapenen,konden zy nog niet rusten, of den hoon,
zeggende, dat men den Landvoogd ver-hen door de onzen hier aangedaan , verzet
moordde. Dit gaf dan ten eersten eenten, zy moessen, zoo lang, als zy kon-
grooten opstand, en eenige Japanders,den, tot nadeel der onzen woelen, en hen
puiten de Zaal zynde, en mede van dezoo veel afbreuk doen, als hen mogelyk
loos wetende, trokken aanstonds van Leer,was, om ’t welk te verrichten zy henme
vielen, te gelyk op onze Soldaten, deyk a dagen daar na, mede na Japan
Wacht in of ontrent de Zaal hebbende,met voornemen , om, waar het

aan, die, hier op nietverdacht zynde, enmgelyk, dit Gezantschap van den Heer
op hun Geweer niet passende, ten eersteniys te verydelen , en zyn gansche Rei-
op de vlugt gedreven wierden, zoo datze vrugtcloos te maken.
zy de gansche baan hier eindelyk zooHy had 'er ook te laat de bevinding, en
schoon maakten , dat 'er geen een meerde smerte af, alzoo zy voor zyn komst
vas, die hen tegen stond.er de kruyken al zoo beschikt, en de Ba-

Aan wederzyden waren ’er eenige dood Dekens zoodanig verzet hadden, dat hy 'er
Koor-gebleven, en anderen gequetst, onder wel¬geen gehoor kreeg.
manke laarsten ook den Koopman HoomanHy stelde echter zooveel zyn vermo- Hoomar

die deerlyk gewond was.gen toeliet, alle nodige ordres op de zaa- gequetst.
In’t begin van dezen alarm was ik metken der E. Maatschappy in Japan, en ver

den Koopman Hartan in de Kamer vantrok toen van daar weder na Tayouan
Hooman , en hoorde ’t gerucht aldaarHoe zyn Ed. naderhand, in zyne Land-
weshalven wy met de Degen in de vuistvoogdy wedergekomen, met de Japan-
voor den dag sprongen; dog vonden, bui-ders, die met de Sakammers (of Sinkan-
ten komende, ziulk n wederstand, dat Sr.ders ) wecr uit Japan op Tayouan qua-
Hartman gencoûzaakt was uit Hoomensmen, gehandeld heeft, hoe zy zyn Ed.
Kamer-venster, en ik de Gang-deur uitin zyn huis gevangen namen , en hy na-
te springen, om ons leven dus te behou-derhand ook door ons volk van hen voor
den.een groote zomme gelds gelost is, zullen

De Opper-Koopman , Joannes van der Geraa-wy hier vervolgens uit dit Journaal over
Hagen,
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Hagen, niet wel te pas zynde, lag naakt dede ophouden, zy zoo aanstonds ’t hoofd
in zyn hemd op deKist, en raakte opeen van den Landvoogd uit de Venster voor
wonderbaarlyke wyze langs een gespou- myn voeten werpen zouden, waar op il-
wen lat ter Venster uit, want anders (zoo terstond van de Galdery sprong, en het
wy naderhand van Jaffroye verstaan heb- schieten op verbeurte van den hals, dede

ben ) was hem de dood gezworen, het ophouden.

welk ook ten deele daar uit gebleken is, Terstond daar na wierd ons aangediend,
dat zy, zyn Kamer opgeloopen, en hem dat men in accoord stond , en dat alles

niet gevonden hebbende, den Jongen van eerlang wel een goede uitkomst hebben
den Heer Landvoogd, en zyn Cousyn, zou , weshalven de Heer Landvoogd ons
die zy daar vonden, jammerlyk vermoord belastte, dat wy ons stil houden, en niets
en heimelyk ( op dat het niet uitkomen ondernemen zouden , 't welk wy , zop
mogt) begraven hebben, ten uitersten na veel doenlyk was , tragtten na te ko-

derhand zelf (zoo zy bekend hebben) hier men; dog alzoo wy ondertusschen verna-
over beschaamd zynde. men , dat 'er een meenigte Japanders over¬

Buiten komende, deden wy terstond de quamen, zoo dat zy, eer ’t middag was,
Soldaten in de wapenen komen, en deVe- wel 150 koppen sterk waren, begonnen
sting wel bezetten. Ondertusschen wier wy op tegenweer een besluit te nemen,

den ’er 2 a 3 schooten na de Japanders ge te meer , alzoo zy lieten verluiden , dat
daan, die ook schade deden. Ik klom op zy, met hulp der Inwoonders, en der
de Galdery, en geraakte voor des Land- Tsjineezen , aanstaande nacht de Vesting
voogds Vensters, daar ik zyn E- zoo jam vilden aantasten ; weshalven ik na de Ve-
merlyk gebonden zitten zag, zoo dat my sting vertrok , den Raad vergaderde , en

ten deele uit weemoedigheid, ten deele na ’t voordragen van alle zwarigheden,
van spyt, de tranen uit de oogen qua- met den Raad besloot, dat men de Japan-
men ders door Gecommitteerden zou doen aan-

Zyn E. badons, dat wy dog t schieten zeggen , dat zy, eer ’t nog avond was
den Heer Landvoogd aan ons zouden heb-zouden doen ophouden, dewyl hy anders
ben over te leveren, of dat wy hem , byzekerlyk om hals was.
weigering van dien, zouden zien te be-De Japanders , die my gaarne ool in
komen, en zoo zy de stoutheid hadden.de Kamer gehad hadden , deden my me

om bi wegen van vyandschap zyn levende zeggen, dat, zoo ik 't schieten niet en
of
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rens Nuyts, de Kooplieden Pieter Muy-1626. of dat wy hem, by weigering van dien
sert, van der Hagen , Mourcourt , en JanBesuit zouden zien te bekomen , en zoo zy de
Hartman, in der Japanderen handen zou-van den stoutheid hadden , om by wegen van

Raa, de leveren , om dezelve tot hunne verzee-vyandschap zyn leven, of dat van zyn
ro1ver- kering, mede na Japan te nemen ; waarSoontie (dat by hem in de Kamer waslossing tegen de Japanders weer aan zyn E-, tot
van den aan te tasten, dat zy dan wel vast mogten

zyne verzekering , vyf van hunne voor-Heer stellen , dat 'er geen een Japander leven-
Land- naamsten , als Gyzelaars , zouden over-dig afkomenzoude; dog men besloot ookvoogd geven, die mede met een van onze Jach-vooraf aan den Landvoogd kennis van dit

ten na Japan gevoerd en, alwaar dezelvebesluit te geven, om zyn advys en gevoe¬
weer tegen malkanderen verwisseld, en in

len hier over te hooren.
vryheid gesteld zouden werden. Na 'tDaar op wierd Simon van Remortre be-
overleveren van welke Gyzelaars aan mal-nevens den Geheymschryver, van den
kander, zou de E. Heer Landvoogd inLandvoogd , na den zelven afgezonden,
vryheid gesteld werden, en daar op tdie kort daar aan ten antwoord wederom
vertrek der Japanders binnen 4 dagenbragten, dat de Landvoogd verzogt, dat
voortgaanzy voor als nog geen vyandschap zouden

Op dezen voorslag vielen in den Raadbetoonen, en de zaaken tot morgen vroeg
veele redenen voor en tegen, te meer, al-inzien , alzoo by niet twyffelde, of zy
zoo men niet zien kon, hoe de Japanders,zouden wel haast tot een goed accoord en
in hun eigen Land gekomen zynde, zou-verdrag komen; dog men kon egter ’s an-
den konnen gedwongen werden, om on-derendaags wel met een party Soldaten
ze Gyzelaars over te geven.voor ’t huis komen, om hem op te ei-

Men zond dit alles aan den Heer Land-schen. Ook zou hy zien, of hy, uit een
voogd schriftelyk, met verzoek van datVenster springende, het zou konnen ont-
spoedig hier op antwoorden wilde.komen

Zyn E. gaf daar op ten eersten dit ant-De Raad , dit antwoord bekomen
woord, dat alles zeker en vast gaan, enhebbende, besloot na lange redenen over
dat zy maar nergens voor vreezen zouden.en weder, zyn E. verzoek toe te staan
alzoo de Japanders voor zich zelven maaen alle vyandlykheden tot op morgen uit
deze verzekering van wegen hun feyt.te stellen, doende ondertusschen de Wach-
tegen zyn E. begaan , vorderden: waarten op alle Punten , en ook de Ronden
op dan ook eindelyk alles by den Raadmet last van wel op hun Wacht te passen
toegestaan , en mede zoo besloten ter-

verdubbelen.

wyl 'er op alles aan weerzyden goedeDen 30 dito ’s morgens vroeg nam de
Wacht gehouden wierd , alzoo zy mal-Raad het verschynen met Soldaten voor
kanderen niet vertrouwden.’t huis , om den Heer Landvoogd op te

Den zelven avond regende het nog,eisschen, of te verlossen, wederom in be
tot veeler verwondering, schoon het zeerdenken, en ’t wierd om verscheide redenen
heet wecr wasby hen niet goedgevonden ; dog zy zon-

Den eersten July ’s morgens regendeden andermaal eenige Gecommitteerden na
het hard op den dag, zoo als de tyd, om’t huis, aan de Japanders, door welke wy
de Gyzelaars over te geven, aanquamweder in der minne en vriendschap ver-
waar op men vraagde, of zulks nu geschie-zogten, dat zy den Heer Landvoogd ge-
den zou, dan of zy (apanders) nog ietsliefden op vrye voeten te stellen, en dat
voor te stellen hadden. Zy zeiden , jazy dat binnen twee uuren wilden doen,
en dat zy, voor eerst, zoo PikolZyde weof dat wy, by weigering, zyn E. met
derom eischten, die zy zeiden in voorigegeweld, ’t zy levendig, 't zy dood, uii
jaaren aan de Tsjineesche Kooplieden tenhunne handen zouden zien te bekomen.
achteren gebleven, en nu door ’t ongelukDe Japanders, en de Heer Landvoogd,
van Simsou , en de Rovery van Yquandeden den Raad weder aanzeggen, dat zy in
door ons belet te zyn, die te konnen gaanaccoord stonden, en dat het zelve eerlang
halen , waar door zy daar van beroofdzou getroffen zyn; weshalven zy gelykelyk
waren gebleven.verzogten, dat wy dog niets vyandlyks

Ten anderen , eischten zy ontslag vanbeginnen zouden, en maar tot na den mid-
de Sinkamsche gevangenendag wagten , wanneer zy hoopten , dat

Ten derden vorderden zy weder-gavealles zou afgedaan zyn , welk verzock by
van alle de goederen, en geschenken, dieden Raad weder ingeschikt, en toegestaan
de gemelde Inwoonders alhier afgenomenwierd.
waren.’s Namiddags schreef zyn E. aan den

Hier over wierd lang tusschen den HeerRaad, dat het accoord van zyne verlossing.
Landvoogd en de Japanders binnens huis,en ’t vry vertrek der Japanders tusschen
en zonder mede-kennisse van den Raad,hen besloten was, indien de Raad , dat

gehandeld.mede wilde toestaan. Dat ook zyn E. vyf
Tot het eerste wilde de Landvoogdperzoonen, te weten, zyn Soontje, Lau-
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Mourcourt, om dezelve tot hunne verzee-geenzins verstaan.
kering met hunne Jonken na Japan teOntrent de twee andere zaaken scheen

brengen, en boden daar en tegen aan,hy niet veel zwarigheid te maken; dog
Sibutta Fatsesemedre., Neve van Phesodro.ondertusschen was de Raad , in de Ve¬
Sayngo Soyemondonno, Kapitcyn der Solda-sting by een vergaderd, in groot beden-
ten , Jammaocke , Sinseymondeyno, Banjoosken, waarom zy geen antwoord op hun-
of Opziender, Famada Sinsodeyro , Soorne vrage, wegens de Gyzelaars kregen;
van Jaffiojodro Kapiteyn, en Onnamitsweshalven zy begonnen te twyffelen of
Croyemondeyro, Opperste van de Kooplie-hier niet wel wederom eenige schelmery
den, over te leveren, om met een Hol-onder schuilde, om maar tyd te winnen,
lands Jacht, dat met hen te zamen na Ja-en daar op wierd ook besloten, met ge
pan vertrekken zou, tot verzekering vanweld'er op in te branden.
zyn E., en den Raad, overgebragt teZy besloten dan, dat, zoo zy voor der
werden.middag geen antwoord’er op kregen, zy

Ten tweeden, de iIInwoonders vandan alles onder de voet zouden schieten.
Sinkam ( van welk'er vier weggelooperen hun best doen , om den Landvoogd
zyn) zou men t’hunnen huize zoeken, alszoo met geweld te verlossen.
mede de twee Tsjineesche Tolken, en dieDit wierd zyn E. wederom door zy
aan hen over- of aan dezelve hun volko-nen Geheymschryver aangediend, met
mene vryheid geven.verzoek , dat zy daar kort antwoord op

Ten derden, ook de Schenkagie, doormogten bekomen.
die Lieden van de hooge Overheid ont-Zyn E. liet daar op den Raad met veel
fangen.beweging (gelyk wel te denken is) aan-

Ten vierden, dat de Roers van onzezeggen , en verzoeken , dat zy nog wat
Schepen, voor hun vertrek, uit de Ha-geduld wilden nemen, alzoo hy hoope
ken geligt, en aan Land gebragt zoudenhad , dat alles een goede uitkomst heb-
werdenben zoude; ook zou hy den Raad na de

Ten vyfden, eischten zy 200 Pikol Zy-middag zyne uiterste meining schriftelyk
de , waar van het geld voor dezen nalaten weten, om zich daar na te richten,
Tsjina gezonden, en waarschynelyk dooren om dan verder na hun welgevaller
den Rover Tquan genomen is; als mede dehier mede voort te varen
15 Pikol in beslag genomene Zyde, dieZy stonden dit verzoek van zyn E we-
door den Heer Landvoogd Sonk verbeurdder toe, wagtende tot dat zy des namid
verklaard waren.dags het schriftelyk antwoord van zyn E

Alle het welke zy, onder eede (enbequamen , waar over zich weer nader
wel met hunnen hoogsten eed , by Se-beraden hebbende vonden zy tot behou-
mon) verklaarden, hunnen volslagen eischdenis van des E. Heers Landvoogdt le-
te behelzen, zonder dat zy daar iets meerven , en ten dienst van de E. Maatschap-
zouden byvoegen. Waar op zy dit ookpy, goed, het nog 2a3 dagen in te zien,
ordentelyk den 2 July 1628. in de Stadzonder eenige vyandlykheden te onder-
Zeelandia ondertcekend hebben.nemen , in hoope, dat zich alles in die

Dezen eisch nu wierd den 3 dito dentyd ten besten schikken zoude, van welk

Raad voorgedragen, en na overwegingbesluit zy zyn E., die ’t ook zeer wel
van alles, dat tot deze stofse eenige beaanstond, kennisse gaven.

trekking kon hebben, besloten zy eenpaSen 2 dito Zondag ’s morgens liet de
Heer Landvoogd weten, of wy nog alle rig, dat men hen alles, op goedkeuring

van den Heer Landvoogd, zou toestaanvyandschap, volgens ons besluit vangi-

onder die mits (gelyk zy ook beloofden)steren, staakten en , zoo ja, (gelyk zy
van hier na weer met geen nieuwe ci-zyn E. antwoordden) dat hy nu een
schen voor den dag te komen.goede uitkomst van alles hoopte , alzoo

de Japanders nu hunnen eisch opmaakten, Hun besluit, op Maandag den 3 July
die hy, opgemaakt zynde, zonder dat zy Ao. 1628. hier over genomen, was van

dezen inhouder dan iets meer (gelyk onder eede be
Alzoo den Raad van den E. Heerloofde) byvoegen zouden, hen dan ten

eersten zou laten toekomen, om daar over Landvoogd Pieter Nuyts, Raad van In-
zoodanigen besluit, als zy raadsaamst oor- diën, &amp;c. Landvoogd alhier, tegenwoor-
deelen zouden, te nemen. dig in de Vesting vergaderd zynde, van

zyn E. gisteren zeker geschrift, door deTegen den avond zond zyn E. hen ook

dien eisch, bestaande (volgens ’t geen de apanders ondertekend , en hunnen bo-
Heer Francois Caron uit het Japans ver- vengemelden eisch vervattende, toegezon-

den is, heeft de zelve Raad , alles weltaald heeft) in deze navolgende stukken :

Zy eischten dan overwogen hebbende , eenparig dit navol¬
gende hier op besloten, te weten :Voor eerst, des Heeren Landvoogds

Het eerste, wegens de Gyzelaars toe teSoontien , den Bevelhebber, Pieter Muy-
staan, als mede het tweede en het derde.sert , de Srs. van der Hagen, Hartman, en

Over

1628.
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en toe-
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Over het vierde zou men zien, hen van
zin te doen veranderen; dog zoo zy daar
op bleven staan, zou men hen dat al me-
de inwilligen.

Wat nu ’t vyfde lid wegens de zoo Pi-

kol Zyde belangd , die zy voorgeven
door ons toedoen hen afhandig gemaalet
te zyn, of ten minsten, dat wy hen belet
hebben, die te konnen gaan halen, schoon
dit vragen van hen zeer slegt en onge
grond is, heeft men, uit inzigt, dat dii
Comptoir in Japan , zoo de Tsjineesche
Handel gelukt, een van de beste, die de
E. Maarschappy bezitten zal, staat te wer
den, goedgevonden , om ook dezen hun

nen , schoon ongegronden, eisch al mede

daarom toe te staan, om dat wy, vyand
lyk hen aantastende, dan zeer waarschy.
nelyk den Japanschen Handel (die ons

veel meer waardig is) en ook de Logie
hier (die zekerlyk zeer veel lyden zou
als mede den E. Heer Landvoogd daar
by verliezen zouden, al 't welke vry
waarder by ons, dan de 200 Pikols Zy
de wegende, wy daar door, met hen de
ze Zyde toe te staan , zeker behouden
konnen ; om nu niet eens van ’t groot
gevaar en verlies te spreken , ’t geen de
onzen hier by in Firando aan de Logie
Goederen, en Dienaren der E. Maatschap
py, en aan de Schepen, nu reets na Japan
onderweeg zynde , lyden zouden.

Ook stond deze Zyde aan de Japanders
maar, als by een zoorte van overgave, ter
tydtoe, de Richter dit in Japan beslist zou
hebben, overhandigd te werden.

Om al welke redenen, zeer zwaar by
ons overwegende , wy ondergeschreven
goed en best gekeurt hebben ook dezen
post over te stappen, en hen die Zyde of
in Geld, Assignatien, of wel in Zyde zelf
te voldoen, onder die mits, dat daar over

in Japan door den Richter nader geoor-
deeld zal werden, of hun eisch in de

zen ook wel-gegrond is

Wat nu de i5 Pikol Zyde, door den

Heer Sonk in beslag genomen, aangaat
deze besloot men hier niede te laten vol

gen, alzoo de Gouverneur Generaal, of

Opper-Landvoogd van Indien, de Hee-
Carpentier, bevorens al last, om die te
ontslaan, en ze in Japan te voldoen, ge
geven had, behalven dat men die betaling
hier ook veel voordceliger voor de E.
Maatschappy, dan wel in Japan , doer

kan. En was dit besluit door deze navol
gende Leden van den Raad ondertee-
kend.

Pieter Muysert , Johannes van der Hagen,
Jan Hartman , Jacob Hooman, Abraham
de Mourcourt , Jacob Heyn , Matthys Ba-
len, Lambert Jeronimus Teeuwis Millems¬
sen , Jan Henrikssen Spiering, Andries Thi-

ry, Michiel Snel, Simon van Remortre,
Abraham le Poivre , Paulus Traudenius,
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Antoni Michielszoon , Dirk Janssen, Ge¬ 1628.
heymschryver.

’t Geene nu de Japanders gisteren ge-
eischt hadden , beloorden zy ook eerlyk,
en getrouw, volgens dien gedanen voorslag
na te komen en zoo de voorsz. zaaken
morgen middag, of voor Zons ondergang,
afgedaan wierden, beloofden zy, van mor-
gen af, nog 3 dagen daar na te zullen ver-
trckken, zonder hier een Japander te la-
ten; het welke de Japanders op den 3 Ju-
ly 1628. weder, gelyk bevorens, onder-
tekend hebben.

Den 4 dito was ’t moy en lieffelyk we- Het ac-
coordder , en op heden is ’t voornoemde ac-
eest

coord in allen deele zoodanig, als reet
recht ge-

bevorens gezegt is, aan wederzyden be-soten.

sloten, en daar beneven goedgevonden,
dat men hen al de Zyde, die in 't Pak-

huis was, geven, ’t verdere in geld, ie
der Pikol tegen 141 Thayl betalen, en
hen daar en boven nog de Bodemery te-
gen 20 ten honderd van gemelde 200 Pi-
kol voldoen zoude; en die 15 Pikol, die
men hen in Japan tegen 295 Thayl zou
moeten betalen, zou men hen hier tegen
141 Thayl , waar mede dan de Bodeme-
ry zoo goed als weer uitgewonnen wierd,
goed doen.

Dit alles volbragt zynde, zouden de

Gyzelaars aan wederzyden overgaan , en
daar op dan de Heer Landvoogd, en de
Japanders volkomen vry gesteld werden.

Den ; dito ’s morgens begon men, vol¬
gens ’t verdrag de Zyde te leveren, be-
vonden , dat 'er 120 Pikol, en 53 Cat
waren, en voor de verdere ontbrekende

79 Pikol, en 47 Cati, wierden hen toe-
gewogen 11184 Thayl , 7 Maas, en 4
Condryn, mitsgaders 256 Thayl, 6Con-

dryn, of in’t geheel 13540 Thayl, 8
Maas; behalven de 15 Pikol, die byzon-
der zouden wedergegeven werden, waar
mede dan alles beslist, en vereffend zyn-
de, begonnen de Japanders toebereidzele n

te maken, om tegens morgen te vertrek-
ken.

Ondertusschen schreef de Heer Land-
voogd dezen navolgenden brief aan zynen
Raad.

Aan den Eerbaren Raad, Present in t
Fort Zeelandia.

IE Insolentien, gisteren door de Ja- Brief van3
panders gepleegd , hebben hun den Heer

voorsprong uit hunne gehoudene Voya- Land-
voogd

gie genomen, die, ziende, dat door Nuyts
vriendelyke verzoeken voor dezen, en aan zy
des aangaande nieermalen gedaan, niet nen
vorderden, een quaad middel, en ex- Kaad.
tremiteiten by der hand genomen heb-
ben.

Geloofd zy God, die ons merkely-
ke voorzigtigheid gegeven en belet heeft

H2 dat
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dat zy hun quaad voornemen niet heb-
ben uitgevoerd, alzoo zy besloten had¬
den my de rest te geven, en hen zelven
den buik te suyden.

Zy hebben geen andere, dan de bo-
vengemelde reden te berde gebragt; dog
zeiden te gelooven, dat wy besloten had
den, hen (uit wederwraak over de by

hen uitgevoerde Sinkanders, en om dat
wy by den Keizer door hun toedoen
gten gehoor hadden konnen bekomen)
hier te houden, en hen zoo allengskens te
doen vergaan.

De zaeken zyn nu gemodereert, en
wil hopen , dat hier door alle verdere
onheilen hier en in Japan, zullen weg-

genomen zyn.
Had men myn advys gevolgd, en hen

vin vrede laten vertrekken, zoo had men
alle deze moeyelykheden voorgekomen.
hoewel hier by niemand en beschuldige
vermits ik weet, dat UE- toeleg goed
Was.

Deze Lieden hebben een onverzette-
lyke impressie, dat men hen noit zal la
ten vertrekken, en dat men hen van
homger en kommer hier zal laten ver
gaan

Eindelyk egter ben met hen verdra-
gen, dat hun vertrck onder behoorlyke
Ostagiers, aan wederzyden te geven, en
us Leden van UE. lichaam, gelyk ook
quit ;5 der voornaamste van hen bestaan
de, geschieden zal

De eerste en principaalste (daar ’t lang
vaan gehangen heeft) is myn eigen vleesc
ven bloed, myn Zoon Laurens, Sr. Muy-
sert , van der Hagen Mourcourt, en Hart
man. Dezelve zullen in hunne Jonker
moeten gaan , en daar en tegen de Ka-
piteyn der Soldaten van hunne zyde
zyn eigen Zoon, de Couzyn van Phe-
sodro., de Gockonn of Eanjoos en ten
laatsten Croyemon, de eerste en princi
paalste Koopman, zullen in onze Sche
pen verdeeld werden, ter tyd toe zy ver-
trekken, en dan zouden de hunnen mef
een Jacht van ons mede gaan. Van dii
stuk zyn zy door geen redenen af te
brengen, vreezende , dat wy ons an
ders op Zee nog aan hen wreeken zou-
den

En schoon myn Zoon en Gy-lieder
met hen al vertrekt, zyn zy nog al niet
buiten bekommering, waarom zy in al-
les volkomene zekerheid begeeren, we-
tende , wat anders op zulken stouten daad
vals zy ondernomen hebben, zou kon
nen volgen, vreezende anders door ons
buiten Gaats nog vervolgd te zullen wer-
den; waarom zy ook my zelf, daar bene
vens Schipper Heyn, en den Luytenant,
tot hunner meerdere verzekering, ge-

e¬veischt hebben.
Na lange redenen over en weder,

ENVAN

licbben wy het op de s voorsz. perzoo- 1626.
nen aan wederzyden gebragt ; hoewel
hope, dat dit getal, na dat zy wat meer
bedaard zullen zyn, nog voor hun ver-
tick verminderd zal konnen werden.

De Kapiteyn heeft my betuigd , dat

deze beweging geen andere oorzaal heeft,
en gezworen, dat hy my wegens Japan
wonderlyke dingen openbaren zal , en
dat, zoo wy zynen Raad volgen, onze
Schenkagie dan wel aanvaard, en beaan-
genaamd zal werden.

Wy geven dit te meer geloof , om
dat zyne Kooplieden 't bevestigen , dat
onze staat ten Hove geen last lyd.

UE. heeft niet te glosseeren op de 5
die wy genomen, en waarom wy niet

uliever Kitsisemondeyro en anderen gekoren
hebben : want dit is met opzet gelaten

om hem tot het verminderen van onze
Gyzelaars te gebruiken, en om, zoo 't
mogelyk is, myn Zoontien, en Sr. Muy-
nert, ontslagen hier af te krygen.

Het is ons vry gesteld, te nemen die
wy willen. Dunkt de Raad goed, die

te veranderen daar over zal geen ver-
schil zyn uitgenomen de twee Kapi-
teynen, die uit hunne Jonken niet kon-
nen, of mogen genomen worden

Wy estimeeren dit accoord (zoo wan-
neer ons hier en in Japan in geen vorder
gevaar willen stellen, en zoo UE ook

met de werken getuigen , ’t geen met
den mond gezegt is, ernst te wezen)
genoegzaam buiten replycq en reproche,
en daarom verwagten wy ook een goed,
en oprecht, dog geen minder redelyk
vantwoord.

»UE. mogen zich volkomelyk op dit
ons schrift vertrouwen , dat namentlyk
valle deze zwarigheid uit de bovenge-
melde reden alleen ontstaan is, en ex-
cuseert de quadt Hand, die van de gister-
daagse banden niet weinig ontsteld is,
nu zynde buiten Vinculis. In haaste.
God de Heere met zynen Geest woo-
ne UE. by , op dat in 't zelve Schip
met my mogt treden, namentlyk, in de
rechte matigheid, en redelykheid. Vale.

UE geaffectioneerde

PIETER NUYTS

By een naderen Brief aan den Raad (die Kloek-
moedigewy voorby gaan) bood de Heer Land

aanbie¬voogd, alzoo de Raad veel zwarigheden
ding de-

over de gekorene Gyzelaars van onzer
Land

kant maakte, zich zelven (zoo zy 't noo- voogès

aan desdig oordeelden) tot Gyzelaar, en om zoe
Raadmede na Japan te gaan; dog hy zeide ool

dat hy geen vreeze had, dat het daar toe
komen zou, hen all-en hier ontrent maar
radende voorzigtig , wyselyk, en loffelyl
alles , wat daar toe vereischt wierd, te

C1C1—
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1628. overwegen, en ’t dan ook zoo uit te voe¬

ren, verzekerende hen, dat alles zich zeer

wel redden zou.

Na dat nu de Heer Nuyts op vrye voe-
ten geraakt was, vond hy goed den 7 di-
to by deze navolgende brief aan den Heei
Nyenrode Opperhoofd in Japan , kennis

geven , en zynvan al dit voorgevallene tt

nader oordeel daar over teverzoeken.

Sr NYENRODE

Brief va
yY nefsens gaande Copyen, als ori-

den Hee
des Ed. HeersNuyt. Dgincele Missiven

aan ’t Ja¬ Koen zal UEGouverneurs Generaal
pans Or konnen zien , wat ons in’t byzonder, en
perhoof

en gerecommanUE aldaar geordineert,den Hee

Nyen- deert werd, om des tyds kortheid en re
rode petitic te schouwen , gedragen ons tot

dezelve
Aan Quitfisemondonne hebben op der

16 passato een Missive gelevert, hier nef-
fens in Copye gaande. Wat zedert om
der Japanders zaak toegedragen is, zal
UE uit deze ingeleide Papieren en Re
solutien konnen verstaan, en ’t geent
verder tot perfecter kennis zoude mo
gen dienen, uit Sr. Muysert, Jo. van der
Hagen , Mourcourt, Hartman , na de lengte
vernemen, hoe namelyk faffioye, en eeni-
8e geconjureerden, op den 29 Juny by ons
zyn gekomen, meenende hun afscheid t

nemen, om te vertrekken (daar by den
Raad goedgevonden was, men haar zou
ophouden, en traineeren, tot wy van de
Kust van Tsjina waren gekeert , om
2200 quantiteiten Zyde hadden konnen
bekomen, hen eenige over te laten) doc
om redenen van klagten te eviteeren, za
alleen zeggen, dat na lange discourssen
myn kamer, daar niemand in was.
jals myn Zoontien, en Frans de Tolk.
nevens gemelten Jaftoye , dat hy , en
12 14 Kooplieden, ons te willen ver
moorden onderstaan hebben. Sr. Hoo-
man, dien wy over’t lossen van de Jach-
ten , die van Java gekomen waren , en
opde Rheede lagen, iets gelast hadden.

buiten gegaan zynde , ook nergens af
wetende, werd van de Japanders, die 't

7
huis voren al in hadden , zoo gehakt, dat
grootperykel van zyn leven hangt. In

't beginzel is vry groote altcratie hier uis
ontstaan, en alles confuselyk loopende

op geen verraad vermoedende, zyn ee-
nige Japanders, en twee Duytschen, in
de kaars gevlogen

Wy hebben een hak in den arm, en
een na ’t hoofd ontweken, werdende ge-
bonden, en met koorden, na Japanschen

wyze, geknevelt. Verscheide Japanders
77

waren ontrent ons huis versteken , die
alle gelyk wanneer vernamen ’t seyt aan-
ging, met hun Geweer voor den dag
van alle hoeken quamen springen.

FORMOSA. 61

zlk, ontsteld zynde, (als denken kond)
vraagde den Kapiteyn, wat in den zin
had, en waarom zulk een leelyk stuk by
der hand nam , wel wetende , dat wy
7zoo veel magts hier hadden, dat zy alle
zouden omgebragt werden. Hy ant
woorde, aangezien wy hem niet wilden
laten vertrekken, en daar uit besloot,
dat wy moesten voorgenomen hebben
hen lieden te doen sterven, zoo was in
de voorbaat, en had besloten eerst my
t leven te benemen, en daar na met zy-
ne Kooplieden zoo lang te vechten, tot
dat zy dood, en waar toe zy volkomen
geresolveert waren.

Sr. Muysert en andere Vrienden die
nu en dan voor ’t huis verscheenen, be-
vonden wy nog niet vermoord waren;
maar by ’t leven behouden, vonden

80ed des anderendaags ons weder te cis-
chen, 't zy levendig, of dood of by
weigering, dat daar zouden genoodzaakt
yzyn op in te branden, dat daarom ten
overvloede, hen geinsinueert wierd; waan
op antwoorden, dat zy niet in den zin
hadden ons , nog de Logie te cederen
voor dat waren gecontenteert, en hen
toegelaten vry te mogen vertrelcken, 't
geen zy geassevereert en verzekert heb-
ben, al zoude het ook den laatsten Ja-
pander ontgelden. Waar over deze zaak
200 eenige dagen hangende, en by den
Raad over en weder gebesoigneert zyn-
de, eindelyk is verdragen, als uit nef-
fens gaande Papieren kond afmeten. Hier
uit zal UE. konnen zien , wat smaad
schande, en schade, de Vrinden, over de

Natie en Compagnie, heeft oirbaarlyk77
gedagt, om den stand van Japan, en UE

valler leven, te laten over zich gaan. Nu
de zake alzoo is, oordeelen goed te we-

zen , dat UE op den ontfang van deze
’t Kantoir, dat is, de Logie, Pakhuizen

valdaar, na Nangasack transferere, om dat
de Vrienden aldaar niet confuys staan,
en met elkanderen de bequaamste midde-
len tot den minsten interest voor de
Compagnie beraamt, dat ons dunkt of
navolgende wyze zal konnen geschieden

Op ’t arrivceren der Jonken, te arre
steeren onder Cauwaytsdonne de 120 Pi-
kol 53 Cati Zyde, die de Japanders hier
door geweld den Raad afgedrongen heb¬
ben, mitsgaders alzulken Thayl 13540.
8Maas, als tot supplement der geëisch-
te 200 Pikol manqueerden, die in con-
tant hen a 141 Thayl ’t Pikol, en 20
per cento voor interest, of Bodemery,
goed gedaan, en hen betaald zyn, om
daar over by gemelte Cauwaytsdonne (zoo
tdaar geschieden kan) of de Raden be¬
pleyt, en gecenfureert te werden, zoo 't
noodig is (gelyk ik vastelyk meene, éat
22l) dat 'er boven gecommitteert werde,
UE. zich niet te zoeken maken, maar

H 3 neffens
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neffens Sr. Muysert en al zulke meer, scheide geschriften, by hen ondertee-
als de Raad goed zal vinden, en daar de kend. Wy recommandeeren UE vly-
beste raad en dienst af te trekken is, ge- tig, en over ’t allerhoogste te letten,

zamentlyk na boven gaan, en overg- dat de Compagnie mag van schade be-
mclt delict zoo doleeren, en klagen, da hoed, en, is 't eenigzins mogelyk, van
de Compagnie buiten schade (zoo ’t mo- die Handel-plaats verzckert zyn, en bly-

ven. Daarom expendeert met malkean-gelyk is) en by behoudenis des stande
deren voorzigtelyk. Om de kortheid desven Commercie van Japan blyve ; maan
tyds konnen UE. alles zoo ampel nie200 geen gehoor konden bekomen, noc
doen zien, als wel wenschtenrestitutie van dezen afgedrongen eisch

alcPer Erasmus gaat voor Cargazoen,geven den Raad in ernstelyk bedenken
by Facture en Cognoscement blykt, datof het niet geraadzaam zy met des Com
alles wel accorderende vinden zult, en 'tpagnies ommeslag, en alle hare effecten,
Comtoir Generaal daar voor crediteeren.»Japan te verlaten, en ons van daar te di-

ge- De Partyc, beloopen netto, zoo inverteeren. In welken gevalle zult
Erasmus, als in de Japansche Jonkenenlieven alles op ’t naeuwste te innen.
11948 gulden, 12 stuyvers.per den eersten herwaards te vervoegen.

t Geene wy dit Zayzoen eisschen, is’t En kan niet als goed wezen, dat
vals volgd:UE. met ernst laten verluiden, dat gy

240 Swalpen, dik twee duymuit Japan met alle den ommeslag wild
styf Eikenvertrekken ; want, om de waarheid te

30 Dubbelde dito eens zoo dik.zeggen, de zaak is nu ten dienste van de
80 Greyne Swalpen, dik twee en eenCompagnie alzoo afgedaan; maar dier-

half en 3 duym.gelyke insolentien wete niet, of de Ed
2000 Baalen Ryst.Heer Gouverneur Generaal verstaan zal

En voorts zoo veel Miacose en Sun-dat men altyd ongestraft zal laten paf
ghy Planken, als de Jachten, of Sche-seeren; ja duchte , dat deze nog al repro
pen bequamelyk konnen voeren. Deche zal subject zyn : ho-wel alles by
Sunghy- Planken moeten enkel wezen.den Raad, en ons wel naeuw, en exact

150 Balen Traan.is geperpendeert.
50 Balen Harpuys.Wy refereeren ons volkomen tot by.
50 Pl. Hennipgevoegde Papieren. ’t Is wel oogen-

300 Japansche Rokken.schynelyk , dat , zoo UE. gezamentlyk
300 Paar Koussen.valdaar goedvind, deze 2oo Pikol Zyde.
300 Paar Schoenen, dog beter, als devin deze forma te laten ssippen, geer

voorgaande.klagte meer tegens onze Natie zal in te
2 Daatsjes.brengen zyn, daarom delibereerd voor-
I Thayl-gewicht, daar het hoogstezigtelyk met elkander in 't stuk van het

Gewicht in een masse 50 Thayl is.lichten des Kantoors: want 't is te goe-
Wy missen verscheide kleenighedende Melk-koeye voor de Compagnie. De 7

die in de Garboulie, door de JapandersAssignatien , die de Japanders ons ir
contia overgeleverd hebben, zyn het gestolen zyn uit myn Kantoir, dat open

stond. Een Goude Keting, de Compameerendeel over schulden, by hen over
73  en5 jaaren gemaakt Daar is 'er gnie toekomende, een zilvere Oly-kan-
niet een van Simsou onder, en genomen neken, een Zoutvat, 3 Teljoren, twee
schoon ja, is 'er weinig, ja niets af te Vorken , Messen, en andere kleenig-
bekomen. Eenige Obligatien zyn vali heden. UE. kond'er een post af for-
de, en zouden konnen geinnet werden, meeren. In haast God gegroet, en be¬
hoewel weinig. Hebben daar Copyer volen.
uitgetrokken, en zenden de origineele by De groote Jonk, aan de Japanders ge-
dezen , op dat die voor de Raadsheeren yleent , geliefze voor de Compagnie te
mogen overgelevert werden, en men verkoopen.
daar uit daar doe blyken , dat hunne

yklagten frivool zyn. Zy sustineerden, dat Actum in de Stad Zeelandia, den 7 Ju-
door ons toedoen over ’t jaar hunne Ca- ly 1628.
pitalen niet hebben konnen bekomen.,
maar dit al 4  5 jaaren te buiten ge- OE. geaffectioneerde
staan hebben. Hoe wy verders met de
Japanders in den dagelyksen omgang ge- PIETER NUYTS.
converseert hebben, gaan hier van ver-

VYF-
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D Ericht van de Heer Nuyts wegens den Tayouanschen Handel, &amp;c. Naam des
D Eilands, en deszelfs gelegenheid. De Stad Zeelandia. Hoe de Tsjjneesche Han-
del bier gedreven werd. Hoe die in Manilha geschied. En in Macao. Twee groote
zwarigheden in Zeelandia, zedert wy ons hier neersloegen, gere-en. Eerste zwarigheid.
Der Castiliaanen eenigste steunzel is de Tsjincesche Handel nog. Zy slaan zich Ao
1626. op Kelang neder. My moeten veel zaaken door gebrek van Geld, en Volk, hier
nalaten. Wat Zeelandin jaarlyks uitleveren mag. Wat hier nu verder te betragten staat
over Kelang, en over de Castiliaanen. Tweede zavarigheid. Of de Handel hier, dan
wel op andere plaatzen vorde-lyker voor ons is. De Baaten en Winsten , hier voorge-
steld. De Maandgelden, en verdere Laften. Waar toe zich de Heer Nuyts verbind.

dezen te geven.YY konnen ook niet nalaten
NaamHet Eiland Formosa, daar UE Sedemden Lezer de korte en net-
des Ei-of Vesting, hebben, werd van de Tsij¬te aanmerkingen by de Heer lands , en

neezen Pockan genaamt.Nayts over de zaaken van deszelfs

gelegen-Tayouan, en dezen ganschen Handel, ge- De Plaats , voor dezen Tayouan , dog
heid.maakt, en aan haar Edelheden overgezon- nu Zeelandia, genaamt, begint en legt of

den, hier nevens mede te deelen , alzoo 21 graden benoorden den Evenaar en 1
Eiland zelf strekt in de lengte meest Zuy-ons die in ’t kort een zeer net denkbeeld

den ten Westen, en Noorden ten Oostenvan alles, ’t geen daar toe behoord, zul-
len konnen geven. tot op 25 en een halve graad gelegen, van

de Rivier Tsjintsjeoe of Aymuy Noord-
Kort Verhaal, in 't welke voor oogen ge- West en Zuyd-Oost ontrent 32 mylen.

steld en nagespeurd werd, of de onko¬ Men kan geen bequamer plaats tot den De Stad
Zeelan-sten, die de E. Maatschappy tot vervolg Tsjineeschen Handel hebben, alzoo die by
dia.van den Tsjineeschen en Japanschen Han¬ alle tyden van’t jaar kan bezogt, en uit

die Rivier bevaaren werden.del te lyden heeft, ook zoodanige win
sten konnen opbrengen, dat de lasten Hier nu hebben U Edelheden een kleen
daar uit nietalleen goed gemaakt, maar Fort, op een hoogen Duyn-berg, zynde
dat ook daar-en-boven een goede somm- een Zand-plaat van nature, en een halve
jaarlyks kan overgelegt , dan of wel de myl van ’t Eiland Formosa afgelegen,
Contanten, daar toe noodig, met meer welk Fort op dit Eilandje een goed deel
winst op andere plaatzen zouden konnen in steen hebben gelegt, en eer twee jaaren
besteed, en aangelegt werden, ten ein- versoopen zullen zyn, hope te voltrekken;
de dit aan de Heeren Bewindhebberen dog alzoo de grond maar zand is , is
der Vereenigde Oost-Indische Maat- de barm in’t Regen-Moesson het inkal-

schappy, mitsgaders aan den Gouver- ven geweldig onderworpen , waar door
dit jaarlyks veel aan verbetering en onder-neur Generaal, en de Ed. Raaden van

houd kosten moet.Indien, mogt werden vertoond.
Het inkomen van het Canaal is naeuw,

en heeft, by 't hoogste water, meer alsLzoo wy Ed. genereuse Heeren,4

14 voeten water op den Dorpel, en an-AA bemerken, dat by veel treffelyke
ders wel 5 vadem , ook leggen de Sche¬Perzoonen, zoo hier in India, als in 't

pen en Vaartuygen, binnen Gaats zynde,Patria, van den Tsjineeschen Handel, des
tegen alle winden beschut en verzeekert.zelfs gevolg, en der plaatze , tot dezelve

Het Land heeft buiten-gemeene hoogebevestigt verscheidentlyk, niet na de
schoone Bergen. D’Inwoonders zyn goed¬waardigheid en grootheid van dien gespro-
aardig; dog zeer luy en bedelagtig hoe¬ken werd, en dewyl ook (voor zoo ver-
wel met weinig te vergenoegen. Hetre wy weten) noit grondige en naakte
werd by yder Huisgezin bezaeid, en datopening van dien, zoo als 't behoorde,
niet meer, dan zy oordeelen voor een jaardoor iemand van onze Voorzaaten gedaan
van nooden te hebben.is , vinden wy ons ten dienst der alge-

Daar valt wat Zuyker-Riet, en menmeene Maatschappy, en ten voordeel van
heeft 'er weinig Aardvrugten, ook weinigUE. Hoofd-zommen, verplicht (altoos
Geboomte, en, die men’er nog ontmoetvoor zoo verre wy by eigen ervarenheid,
zyn wild ; hoewel ’t anders, bebouwdin de korte tyd, die hier 't bestier gehad,
zynde, vrugtbaar en goed wezen zoude.en in Tsjina gezworven, alles waargeno¬

Wy zullen elders hier af breder spreeken,men, en ondervonden hebben) om daar

en ook dan iets van hunne Zeden aanha-van een zoo beknopte en klare opening,
len ; dog nu tot andere zaaken overgaan.als ons zal mogelyk wezen, aan UE. mits

Van
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Van deze plaats werden UE. Hoofd-

zommen met Tsjineesche Jonken na Tsjin-
tsjeoe, of Aymuy, aan den Koopman of
Factoor der E. Maatschappy verzonden,
of ook wel aan andere byzondere Koop-
lieden, die men eenigzins vertrouwen mag,
medegegeven , om zoodanige Goederen,
en Waaren, als Japan, Indien, en ’t Va¬
derland eischt, daar voor in te koopen,
dat aldus van den Combon, of den Over-

ste van die Landvoogdy van Hocho, by
oogluiking toegelaten werd.

Ook komen zommige byzondere Koop-
lieden uit Tsjina met hunne Vaartuygen
hier, om hunne Waaren te koop te vei-
len ; hoewel dit weinig zooden aan den

Dyk brengt, en daarom, wanneer de tyd
genaakt, dat men de Schepen na Japan en

Batavia jaarlyks diend af te vaardigen, en
wanneer dan de Tsiincesche Goederen wei-
nig aftrek herwaards uit Tsjina hebben,
is men genoodzaakt met 2 2 3 Jach-
ten na Tsjjna of Aymuy zelfs te gaan, daar
dan de Waaren (dog al mede maar by

oogluiking) in overvloed aan boord ge-
bragt, gewogen, en ontsangen werden,
en dan verschild de inkoop aldaar 8 a 10
en meer Thaylen op een Pikol Zyde,
welke Goederen dan van daar ten eersten

verzonden, en herwaards gebragt wer-
den.

In Manilha werden alle Tsijneesche
Waaren openbaar met Tsijineesche Jonken

uit Tsjjna gebragt waar over aan den Kei¬
zer van Tsyina Tol betaald werd; om nu de
Tsjmeesche Kooplieden aan te lokken, en

van verscheide Goederen door hen geriefd
te werden, geven de Castiliaanen aan de

Kooplieden groote zommen van te voo-
ren op den Handel , waar door zy dik-
wils vergeten weer te keeren, dat nu al
zoo eenige jaaren aan den anderen geduurd
heeft, tot dat door ons vertoeven alhier
en door ’t grasseren der Rovers, het Tsjj-
neesch Vaartuyg ingehouden, en van daar
herwaards meest aangezakt, waar door al-

daar in 4 jaaren zeer weinig Handel ge
vallen is.

Die van Macao hebben nu ontrent 113
jaaren met de Tsjineezen gehandeld, en

door buiten-gemeene onkosten, geschen-
ken, bezendingen, &amp;c. van den Keizer

van Tsjina verlof, om in Macao hun ver-
blyf te houden , verkregen, als mede om
van daar jaarlyks tweemaal na Canton, of
Quinam ( daar twee groote Jaarmarkten
zyn) te mogen trekken, en hunne Hoofd-

zommen daar aan te leggen, die waarschy-
nelyk meer voordeelen, als die van Ma-
nilha, of als wy alhier, konnen doen, te
meer, alzoo zy door hun langduurig ver-
blyf aldaar hier in kennis gekomen zyn,
waar door zy meer fraeye Waaren, en
verscheidener zoorten, dan wel andere
Lieden , hebben weten te bekomen, om

EN VAN
dat zy ook zeer goede gelegenheid heb- 1628.
ben, om de stoffen, die zy begeeren, na
hun zin aan te besteden, en daar benevens

dan ook de lengte, brecdte, de bloemen
'er in gewerkt, mitsgaders het net gewigt
der Zyde, zoodanig tebepalen, als zy oor-
deelen, dat die best zullen getrokken, en
zoo in Japan, en Indien, als ook in Por-
tugal,'t voordeeligst zullen konnen ver-
ierd werden.

Vermits zy zich nu hier met Vestingen
en Forten hebben beginnen vast te

cenken , zyn zy by de Tsjjneezen in
datquaad vermoeden geraakt, vreezende

zy in Tsjjna, gelyk zy in Malakka gedaan
hebben, zouden willen indringen , waar

op hen dan verder door de Tsjineesche
Mandaryns en Landvoogden aldaar zeer
veel mishandelingen, kosten en veele on-
gemalken op die Jaarmarkten aangedaan,
zoo dat zy metter tyd genoodzaakt ge-
worden zyn, hen volslagen van dezelve te
onthouden, en daar op niet meer zelf te ko-
men; maar alle hunne Waaren door by-
zondere Lieden aldaar te doen brengen,

om die zoo dan te verkoopen, waar door

hunne voordeelen (gelyk mededoor ver-
scheide ongelukken ter Zee) zeer vermin-
derd zyn, zoo dat, indien men hen de
Vaart op Japan onttrekken kon, hunnen
Handel op Tsjina van zelfs vervallen, en
nen haar in zulken engte brengen zou,
van zelf ook Macao te moeten verlaten,

alzoo zy dan ’er geen grond nog inkom-
sten , om ’t 'er lang gaande te houden,
vinden zouden.

Zedert de E. Maatschappy zich hier in Twee
grooteZeelandia nederssoeg, zyn 'er twee zwa-
zwarig-righeden, van een groot gevolg en onge-
heden in

mak voor ons, ontstaan, wegens een Ve-
Zeelan-

sting van onzen algemeenen Vyand op ’t dia.
Noordelykste van des Eilands einde, en
daar beneven der Japanderen zig aangema¬
tigde en stout van ons gevorderde Han-
del alhier, welke beyde door tegengestel-
de middelen, te weten, die van den vyand

by openbaar geweld, en die van de Japan-
ders door een vriendelyk beleyd (hoewel
niet zonder ’t Vossen-vel) by tyds dienen
voorkomen te werden, op dat door langer
nitstel deze dreigende zwarigheden in geen
onherstelbare ongemakken komen te ver-
anderen.

EersteZeker, ja meer dan zeker, is 't, dat de
warig-Isjineesche Handel der Castiliaanen er
heid

Portugeezen eenigste steunzel in gehecl Der Ca-

stiliaanenIndiën is, alzoo door UE. zware oorlo-
enigstegen en ’t goed beleid uwer Dienaars alom-

steunzel.
me tegen hen, mitsgaders door hunne on-
genade in Japan, by na alle hunne zenu-
wen op alle plaatzen zoodanig afgesneden
zyn, dat zy by na geen voordeelen ergens
meer weten te maken, waar door zy ook
gedrongen zyn vecl plaatzen te verlaten,

behalven dat het ook in Macao, Manilha,
p
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1628. op Timor, en in de Moluccos niet dan
Zy naarn hun verderf (gelyk die van Luconia dat
zich Ao- zeer wel zien konnen) gedreigd wierd
1626. o0

om ’t welke, zoo veel hen mogelyk waselang
neder te voorkomen, hebben zy vooraf noo-

dig geoordeeld dit Eiland in te nemen,
en wel voor eerst, om daar een voet of
te krygen, gelyk zy daar op dan ook Ao.
1626. zich op ’t Noordelykste deel dezes
Eilands , en op een plaats , Kelang ge
naamt , ter neder geslagen , daar metter
haast een Vesting gebouwd, en ’t jaar 'er
aan een groote Vloot toegerust hebben,
om, waar ’t mogelyk, ons hier van daan te
dryven; dog de Stormen en Onweder-
hebben dezen hunnen toeleg tot nog toe
(gelyk wy van tyd tot tyd han haar Edelhe-
den op Batavia bekend gemaakt hebben

De Portugeezen, zeer wel ziende, dat
zy overal, uitgenomen ontrent Goa, zeer
zwak begonnen te werden, en dat zy hun
ne Hulp-troepen van zeer verre moesten
bekomen, hebben ook niet nagelaten hun
nen Koning van tyd tot tyd daar van in
't brede by hunne Geschriften, ten dien ein

de opgesteld , kennisse te geven. Men
zegt ook, dat zy zich op Poclo Timon
willen versterken; dog daar is nog niets
van belang op gevolgd.

Om nu by deze g-legenheid onzen vyand
geheel te verderven , en hem niet alleen
den Handel op de Zuyd-Zee, Nova-Span
jen, &amp;c., maar ook die van Malakka, en
van daar op Goa afte snyden, en ook daar

door den Handel op Tsjma voor ons al
leen te bekomen, daar toe zou men wel
middelen konnen aanwyzen, zooDE. ge-
legenheid en jegenwoordige staat dit maar

lyden kon, en al kon men dit uitvoeren
en te weeg brengen, kan UE. Hoofd-
zomme alhier niet het zesde deel , van

t geene tot den Tsjineeschen Handel
wel vereischt werd , opbrengen, of uit
maken. En schoon nu al andere midde-
len hier toe wist uit te vinden , zou
men voor eerst alle die Waaren niet
konnen vertieren, nog verswelgen

Wy hebben hier noit geen gebrek aan
Koopmanschappen; maar veel eer aan geld
gehad, waar door wy dan ook onmoge
lyk zouden konnen opgeven, wat Hoofd-
zomme jaarlyks hicr kan vertierd wer
den.

Dit egter houden wy zeker , dat het
verdrag of contract, met die van Japan aan-
gegaan, jaarlyks ƒ 748000 beloopende,
niet alleen aan Koopmanschappen voldaar
werd, maar dat het zelve daar cn-boven
door byzondere Kooplieden zal vergroot

en vermeerderd werden.
Wy oordeelen, om nu ter zaake eerst

regt te komen, vooraf dan noodig , dat
de voornaamste plaats der vyanden, of
Kelang, met een aanzienelyke macht be¬
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hoord aangetast, en veroverd te werden, 1628.
om voor de zwarigheden , ontrent Sche
pen, in de Rivier van Tsjintsjeoe komen-
de, niet bloot te staan, die de E. Maat-

schappy veel meer schade, dan ’t uitzetten
van een Vloot voor 6 maanden , zullen
konnen toebrengen.

OverIndien de Castiliaanen hier ook blyven
Kelang,zullen zy ons altyd met hun groot
en ove;

Hoofd-zomme zeer in de weg, en altyd de Casti-

in staat zyn, om de Goederen en Koop-liaanen.
lieden na hunne plaats te doen zakken, en
ons die te onttrekken.

Ten derden, zoo zy zich daar eerst vast
maken , is het te duchten , dat zy de
Inwoonders en Tsjineezen, hier in 't Land
woonende , tegen ons zullen ophitzen,
dat ons veel nadeel doen zal, alzoo wy,
zonder der zelver vriendschap, het hier niet
wel zouden konnen houden, zonder onze

bezetting en Scheeps-magt alhier merke-
lyk te moeten vermeerderen, dat by ge-
volg veel zwaarder lasten, en minder win-

sten, geven zal.

Ten vierden, zoo ras Kelang zal inge-
nomen zyn , zullen wy ook vermogens
wezen , om met sterker Hoofd zomme

te konnen handelen , dat dan ook de
prys der goederen merkelyk zal doen daa-
len, waar door wy de Waaren voordeeli-
ger , dan anders, zullen konnen inkoo¬
pen, aangezien Tsjina een Land van zoo
grooten overvloed is, dat men het oor-
deeld in staat te zyn , om de gansche We-

reld van zeer veel Waaren overvloedig te
konnen verzorgen, en daarom verzwakken
de Goederen na de Zeehavenen, daar men

merkt, dat de meeste Hoofd-zommen, en
gereede Penningen, zyn.

Want , by voorbeeld , de Castiliaanen

zyn bevorens niet in Tsjina , nog de Tsij¬
neezen in Manilha (als nu maar eenige
aaren herwaards) geweest; maar plagten

hunne Goederen in Sansoan, en daar na in

Lampatsjao (daar de Portugeezen over &amp;

aaren al gezeten hebben ) en ten laatsten
in Macao, of Canton, te laten opkoopen;
dog alzoo de Goederen in zulken over-

vloed na de Jaarmarkten afquamen, dat't
Capitaal of de Hoofd-zomme, door de

Portugeezen medegebragt, tot het opkoo-
pen van alles niet toereiken kon, zoo zyn
de Kooplieden, die van de Noord, en te
Landewaard plagten te komen, genoodzaakt
geworden hunne Goederen met hunne

cigen Vaartuygen, na andere plaatzen, als
Japan , Manilha , Siam , Macassar, &amp;c.,
te brengen, tot dat zy, na veel schade,
en ongelukken ter Zee, en voor al door
’t ongemak, hen van de Rovers aangedaan,
nu wat te rug hier in gehouden, en belet

zyn, om dat verder te konnen doen.; dog
zco ras zy weder gewaar werden, waar
dat groote Hoofd-zommen maar konnen
duuren, of besteed werden, zullen zy

zich
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zich met een kleene winst laten vergenoe-
gen, de lange Voyages (waar toe hunne
Vaartuygen ook niet bequaam zyn) af-
snyden, en de verkooping der Waaren
voor hunne deuren zeer verre boven die in
verafgelegene plaatzen stellen. Waar uit
wy dan dit facit opmaken, dat, hoe de

Hoofd-zom grooter , hoe de inkoop, bui-
ten alle twist, voordeeliger is.

Ten laatsten, dog voornamelyk, moet
men zyn best doen , om die van Ma-
nilha zelf van den Tsjineeschen Hande

geheel te doen versteeken zyn: want zoo
ras zy den zelven zullen quyt zyn, zoo
vertrouwen wy vast, dat U Edelheden
metter tyd gewaar zullen werden , dat de
Castiliaanen ook de Molukkos en zelfsge-
heel Manilha uit eigen beweging, en tot
UE groot genoegen, zullen verlaten, te

meer , dewyl zy nu uit Japan gebannen,
en door ons van den Tsijneeschen Handel
versteken zynde, niet in staat zullen we-
zen, om de zware onkosten en lasten, die
zy dragen moeten, langer te konnen tors-
schen, zonder daar onder te gelyk te be-
zwyken.

Daar zyn'er, die UE. daar toe tragten
te brengen , om deze plaats te verlaten,
maar deze zaake, zoo als wy die voorstel-
len, tot een gelukkig einde ’gebragt zyn-
de, zoo blyft 'er immers geen reden over,

die de Portugeezen raden kan, ’t hier lan-

ger te houden, en dan zal alles immers
aanstonds een beter loop nemen; maar dan
moet ook de bezetting in die staat gesteld
werden, dat men die plaats zoo behouden.
en geen gevaar lyden kan, van die, by
deze of geene ongelukkige voorvallen,
zelfs te konnen verliezen gelyk ik dit
alles reeds zoo aan zyn Edelheid, en de

Heeren Raaden van India, al voorgesteld
heb.

De Japanders hebben van deze plaats
op Tsjina eenige jaaren voor onze komst
den Handel met de Tsjineezen steels-ge-
wyze gedreven, en altyd zoo veel Waaren
bekomen, als hunne Hoofd-zommen kon¬

den bereiken; dog na dat UE. zich hier

nedergeslagen, en 'er een Vesting gebouwd
hebben, hebben onze Voorzaaten ’t gros
van dien Handel zoeken aan de E. Maat.

schappy te trekken, op dat de vrugten van
't Contract met de Grooten van Tsjina
aangegaan (namentlyk, om Pehoe te ver-
laten, en ons herwaards te begeven) by
ons ook zouden genoten konnen werden.

Hier over dan zyn hen eenige hinder-
paalen aangedaan, en hen eenige Tollen
afgeeischt, dat in Japan zulken quaden
wederzmaak gegeven heeft , dat eenige

Kooplieden daar over aan de Ryks-Raa-

den geklaagd hebben.
De Heer Opper-Landvoogd Carpentier,

wel voorziende, wat schade ons dit in Ja¬

pan zou konnen doen, heeft dit door een
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buiten-gemeen Gezantschap, en door Ge

schenken, zoeken voor te komen, en my
daar op Ao. 1627. derwaards als Gezant

gezonden; dog alzoo die klagten ten Ho-
ve al aangenomen, en de Raadsheeren
reeds met een vooroordeel tegen ons bezet
waren, behalven dat door die Japanders
ook eenige Inwoonders van dit Eiland me-
de na Japan gevoerd waren, met een toe¬
leg om den Keizer de Oppermagt over
Formosa aan te bieden, alleen om ons 'er

uit te bonzen, zoo hebben zy hier door
dan ons geheel Gezantschap, zonder ge-
hoor te konnen krygen, weten te very-
delen.

Wel is waar, dat het zeer goed wezen
zou, zoo men de Japanders bewegen of
hen dwingen jkon, hunne Capitaalen en
Hoofd-zommen niet hier, maar elders, te

besteeden, als wanneer wy al mede alle

die winsten, die zy nu in Japan van dezen
Handel trekken, ons eigen maken zou-
den; maar al hielden zy op hier te han-
delen, zoo en zouden UE. niet gelds ge-
noeg by Cassa hebben, om alles hier in te

koopen.

Ook ware het te wenschen, dat de En-
gelschen nu en dan van hunne zware

Hoofd-zommen hier mede zoo veel ne-

vens ons besteden konden , dat wy (ge¬
lyk reeds al geschied is) door gebrek van
geld by de Tsjineezen in geen veragting
mogten geraken.

Ten anderen, hoe zal men hen den vryen
Handel van hier op hun eigen Land kon¬
nen weigeren, zonder daar door in deon-
genade des Keizers van Japan, en dus dan
met hen aldaar ook over hoop te raken,
aan welk voordeelig en byzonder geld-
ryk Land ons ten uitersten gelegen is.
Dus zou het dan voor eerst best zyn, hen
voor een gedeelte mede een aandeel in
dezen Handel te geven, en hen ’t zelve

volkomen vry te vergunnen , alzoo zy
van geen lasten te dragen willen hooren-

Derhalven moet men bessuit nemen

an , of dit te doen, of alle de profyten
van Japan ( die zeer verre by ons be-
hooren over te wegen) te derven.

Zou ’t nu ook niet zeer onredelyk zyn,
dat wy Tollen van zulke Lieden zouden
willen vorderen, in welker Land wy
alleen de Schenkagie aan den Keizer, en

rooten buiten gesteld zynde) vry en
vrank, zonder eenige Tollen te betalen,
handelen. Behalven dat zy ook, zoo die
regel, qui prior est tempore, prior est jure,
doorgaat, veel eer, dan wy hier al in
Handel met het volk dezes Lands ge-
weest, waar door zy dan ook schynen
veel eer geregtigt te zyn, om Tol van
ons, dan wy van hen, te konnen en te
mogen eisschen , dat zy egter noit ge-
daan , nog voorgesteld hebben.

En by aldien wy nu al volgens UE.
ordres

162. 8.
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de, die wy hen zouden konnen aandoen,ordres eens moesten besluiten, Japan liever
als na de voordeelen, die zy van ons zou-te verlaten, dan de Japanders den Han-
den konnen of mogen tr-kken , vragendel hier toe te staan, wic zal ons verzec-
zouden.keren , dat wy dan, met hen in oorlog

Nu gaan wy, hicr van wat afstappen-geraakt zynde , wel in staat zullen zyn,
de, tot cen andere zaak over, om eens teom Tayouan en Kelang (als wy 't al
overwegen , of de Tsjinecsche en Japan-veroverd hadden) tegen hen te konnen be¬

sche Handel niet alleen jaarlyks de lastenhouden, behalven dat wy 't zoo wy 't
en kosten, die men daar over dragendan nog al behielden, het dan ook ze-
moet, maar of zy daar-en-boven dan nogkerlyk wel zoo dier zouden hebben, dat
ook zoo veel konnen opbrengen, dat zywy daar by niet veel zouden opsteeken.

Zoo dat het beste , ’t zekerste, en voor zoo verre tot een voorname zuyl't

redelykst van allen, my dit toeschynd, dat van onzen staat zou kunnen dienen, en
ons veel magtiger , dan wy bevorens oitwy, om met hen in vriendschap te bly-

ven , aan hen den Handel hier voor een geweest zyn, konnen maken, door onz-
Hoofd-zommen hier met meer voordcel,zeker aandeel vry toestaan, aangezien het

met Japan een geheel ander aanzien, dan dan wel elders geschieden kan, aan te
leggen.met andere Landen of Koningryken van

Indien, heeft vermits die laatste, of uit Om dit werk nu eenige nadere kragt.
en UE. hier af een klaar gezicht te geven,vreeze van schade, of op hope van winst,
zoo zullen wy hier eenige bewyzen af aanons daar laten handelen, beyde welke zaa-
de hand geven.ken in Japan geen plaats hebben alzoo zy

Ao. 1627. zyn van hier na Japan aanzich in ’t geheel niet ter wereld aan ons
&amp;c., gezonden :Zyde,gelegen laten, en alzoo weinig na de scha¬

m 5228214 17Pr. de Vrede een Cargazoen van
22575719 0Woerden.

92587 11. 0Heusden.
LOLOOEdam.

1529417 4West-Kappel.
Prmi

6218554 10f

Na Batavia voor t Vaderland.

Pr. de Vrede. 337932. 19f 3559493 19 2-Of 221561 -Erafmus.

Dus beloopt 't Cargazoen dit jaar f1181349 -3 12

Welke Cargazoenen en Koopmanschap- te beroerte in Tsjina, als doorgebrek van
geld, dan wel op andere tyden, verzon-pen op de eene en de andere plaats niet
den.minder, als een cent, of honderd ten hon-

Nogtans heeft ’t verzondene na Japanderd, winst gegeven hebben.
nog dit uitgemaakt.Ao, 1628. zyn na Japan, nog na Java,

zoo sterke Cargazoenen, zoo door de groo-

111953 14 . 8Pr. 't Jacht Erafmus. f
Woerden (dat na ordinair employ wel 8ooo

107398 - 17 6Ryxdaalders meer beloopen zou)
191511 4 0Heusden. f

41286315 8f

Na Batavia voor t Vaderland.

277572 15 12Pr. t Jacht Batavia een Cargazoen van f

688436 11 4Dus 't Cargazoen dezes jaars f

neesche Cargazoenen, jaarlyks nog dit na¬Van welke Cargazoenen men, met Gods
hulpe , geen minder, dan de voorige win- volgende :

sten, te wagten heeft. 150 Halve stukken Laken , behoorlyk
Daar beneven, zoo eischt Sr. Nyenrode, gesorteert.

Opper-Koopman in Japan, boven de Tsjj- 60 Karsaeyen.
3001 2IV. DEEL.
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300 Stuks Turksche Grof-Greynen 300 Dito Moeris.
100 Leydsche ditoos. 200 Dito Parcallen.

60 Stuks Bouratten. 500 Dito Rochevellen.
80 Perpetuaanen. Dit alles, en ook de Retouren, bestaan-

100 Hecren-Saeyen. de in Koper, Kamfer, en noodige Levens¬
60 Engelsche Perpetuaanen. middelen geven hare behoorlyke win-

100 Stuks Pletsen. sten. Genomen nu , dat de Handel zich

50 Dito Stammetten. niet verder uitbreidde ( daar nogtans St.
Cornelis van Nyenrode onder aan zynen

Van Siam eisch van Tsjinecsche Waaren aldus zet :
zoo wy den Tsjinceschen Handel wat vryer

2000 Pikol Sappan- of Rood-hout hadden, gelyk ze de Portugeezen hebben,
Roche¬ ik zou cen veel grooteren eisch konnenVellen, zoo veel be¬
DSant Thom- opstellen; dog moeten roeyen met de rie-

komelyk zyn.Stoek- men, die men heeft, na 't Capitaal ; en
600 Pikol Cambodische Nootiens. blyven derhalven op de prefente voet) zoo
60o Bossen Rotang. zouden dit egter groote winsten zyn.
- Soo veel Aluyn, als tot 5 26 Maas Nu zullen wy hier tegen eens na gaan
kan opgekogt werden, zien, wat onkosten UE. dit jaar daar te-

gen (dat, tot ons leedwezen, ’t grootste
Van Batavia. en’t hoogste van alle loopende is, door-

dien onze voorzaat meer als 10000 Gul-
200 Pikol Priamansche Poper. dens verschonken heeft, die op onze Boe¬

40 Dito Giroffl Nagelen. ken moeten gebragt werden , wetende,
25 Dito Sandel-hout. dat hy zoude werden verlost; bchalven

500 Stuks gebleekt Guineesch Lywaad dat hy ook alles heeft laten vervallen.
100 Dito Salpicados. zonder de noodige verbeteringen op zyn tyd
400 Dito Tafatsjelas di Golconda. te doen &amp;c.) zullen hebben te dragen,
200 Dito Tsjelas. om aldus de lasten en winsten tegen een
200 Dito di Narsapour. te wegen. en om ’er te gezonder af te
200 Dito fyne Makafonis. konnen oordeelen.

400 Dito Salampoeris.

Onkosten, voor den omslag te Land in Zeelandia
Ao. 1628. f 67186

ODe Mondkosten 15348 123
Onkosten van 't zelve. III4392
Mondkosten van de Tafel 1758 11 14

17Huis-Onkosten. 5375 5

8-De Guastos van ’t Sickenhuys 1465 — 75

12462 26Schenkagien. f
1187Extraordinaire Onkosten. 13) 7

II
r18074 . 16Fortificatien. f

552275 II
Onkosten te water tot waarneming

van den Handel, ’t verzenden van

Cargazoenen voor 3 Jachten, als
Woerden, Heusden, Erafmus, of
diergelyke, voor 4o koppen, a y-
der ƒ15, komt voor 12 maan-

21600 0 0den. f

Mond-kosten van dezelve, ’t vertim-
meren, en d'onkosten der Jonken

27595 15 2dit jaar 5
Het slyten van gemelde Schepen kon¬

nende 8 jaar varen, en kostende in
koop, zonder ’t Geschut, te zamen

F6oooo, komt jaarlyks f 7500- o
5669515 2

179109  4 14
Interest van ƒ700000. en de onkosten, daar mede de E. Maat-

VOorschappy jaarlyks hier diend te negotieeren,  5 percento,
f 35000 0 012 maanden, komt

14F 214109  4
Hier

1628.
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Hier tegen moet 'er afgaan.
Winst voor dit jaar op dit Comptoir f14554- 10. 13
Aan schenkagie ten Hoven omtrent dit jaar
froooo, als ook zoovecl aan fortificatien,

20000 0 0te besnoeyen f

Op de Goederen, die ons van Batavia ge-
zonden werden, werd een merkelykc som-
me gewonnen, die op de generale boeken
werd gebragt, als by voorbeeld : ons is
toegezonden 300 Picol Peper tot 11Reaa-

4500 0 0len en kost maar 5, dus hier op gewonnen f
f 3905410. 13

f175O54 :14 -I
Dus van gelyken op andere levensmiddelen

Wyn, &amp;c. daar niets voor stel.

volkomen handel op Tsjina, met 'er tydIndiervoegen dat UE jaarlyks op dit
nog meer zal konnen gewonnen en hierComptoiraan Mond- en onkosten wat meer

by gevoegd werden, wanneer UE. Staatof min, als 175000 guld. te dragen, en
eens zal konnen lyden , om ’t vaarwaterdaar tegen weer op Japan, met een Carga
van Makao op Japan te beletten, en daarsoen van f 7ooooo, en uit dat retourver

door de Portugeezen geheel niet alleen uitder een Cargasoen van f 4ooooo voor 't
Japan, maar ook uit Tsjina zullen moetenVaderland, mitsgaders voorts van hier op
blyven, waar door dan de gansche han-Batavia frooooo, cen Cargasoen, voor

del van zelfs in UE. handen vallen, enIndien ell niet minder als een cent bedra

by zoodanigen geval, volgens opgave vangende, aan overwinsten hebben.
Wat is dit nu ten opzicht van de ont Sr. Leonard Camps, dit volgende Carga-

lasting, die UE. in de Molulckos eerlang soen in Japan jaarlyks zal konnen vertierd

werden.te verwagten hebben, en ’t geen , by een

Inkoop en zending van Goederen.

3000 Picol fyne witte Zyde, Rauw  Rcalen 180 't Picol
verkogt a aoo Realen ƒ540oO0

500 dito Rauwe Pool Zyde a Realen 180, ongetaand- in
korte strengen 91600f

100 dito witte afgezedene a Realen 220, verkogt Realen
412 en een half A1.160f

L16711100 dito witte getwernde Zyde a Rcalen 220 't Picolf
100 dito flos Zyde geenige gebogareerde a Realen 190

t Pico 192919)
15000 ps. swarte enkelde chauwels 2 en een half Reaal ider 375005

3000020000 ps gecouleurde Armozynen ai en een half Reaal ider f
16611ps. sware schoone effen swarte Sattynen, a 8Realer119

30000ps. swarte Damasten a6Realen5O 5

2966ps. ordinaire Sattynen a 6Rcalen200 0

16O1Cps. schoone swarte effen lluweclen a 8 Realen106 f
grof Greynen camclots wyzeps. schoone swarte2000 2

16060waterd 5
20665ooo ps. witte Sattynen plat gevouwen,   Rcalen f

70002000 ps. dito Damasten,  3 en een halvc Reae f
3000 ps. Carmozyn roode ditos, of fernesis, a5 Rea-

15000len ider 5

L7636050oo ps. Carmozyn roode Lamfers,  Realen ider 5

135003000 ps. dito gebeelde Saayen, 4en een halve Rcaal ider
61103000 ps. witte Lamfers, a 3 Realen ider f

70002000 ps. dito gebeelde Saayen,  3 en een halve Reaal ider
fooo ps schoone sware stoffen van allerhande kouleuren

50000niet goud en zilver gewrogt,  10 Realen f

Realen f1008000Bedraagd de inkoop, en de zending

Verkoop13
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Verkoop ende Ontfang.
3ooo ps. fyne witte raauwe Zyde a 360 Realen 't Picol

ƒ1O80000verkogt,  400
raauwe poll Zyde a Rcalen 360, verkogt5OO PS.

K0910Realen 400
100 ps. witte afgezoden dito, a Realen 400, verkogt

Asn60Realen 412 en een half
100 ps. dito getwernde Zyde, a Realen 300, verkogt

29160Realen 318 en 3 vierde f
flos Zyde, a Realen 300 verkogt, a Realen100 Ps.

30000f
311 en 3 vierde

15000 ps. swarte enkelde Chauwels, a 4 en een halve
67500fRcaal verkogt a s en 1 achtste Reaal

20ooops gekouleurde Armozynen a 2 en een halve Reaal
52000verkogt  en 3 vierde Reaal 5
240002000 ps swarte effen zware Sattynen a 12 Realen f

4750050oo ps. ordinaire goede ditos a 9 en een halve Reaal f
475005ooops goede swarte Damasten a 9 en een halve Reaal
269702000 ps schoone swarte effen fluweelen,  13 Realen
2400020oo ps. schoone swarte Grof greynen, a 12 Realen

5ooo ps. witte effen Sattynen plat gevouwen,  6en een
31250vierde Reaal 5
12000f2700 ps. dito Damasten, a 6Realen
22500f3000 ps. Carmozyn roode ditos, aRealen7 en een half
30000dito Lamfers, a 6Realen5ooo ps. dito f
210003000 ps. dito gebeelde Saayen, a 7 Realen 3
131253000 ps. witte Lamfers, a 3 en 3 vierde Reaal )
1100020co ps gebeelde Saeyen a ; en een halve Reaal f

5ooo ps. schoone sware stoffen van allerhande kouleuren
met gout en zilver doorwrocht,  15 Reaa-

75000len f Pr

Reaalen ƒ 1862375Den uitkoop met de winst 'er op

f10O8000ReaalenDe inkoop alleen
ReaalenDe winst f 854375

Somma Sommarum Reaalen ƒ 1862375.

mogen eysschen. Nunc audi, vide, lege,Dit voorsz. Cargasoen alleen jaarlyx na
relege , &amp; tandem , quod justum est, fu¬Japan gezonden werdende, zoo verbinde

dica.ik my aan de Heeren en Meesters, zoo lang
my God het leven geeft in Indien, om

Actum in de Stad Zeelandia, Adii 10.niet te dienen, zoo ik haar Ed. in den tyd
Februari Ao. 1629.van 4a5 maanden ’t zelve Cargasoen niet

beneficere, ende in goed fyn zilver met
was geteekent,de winst van 850000 Reaalen van agten,

welke ik genoegzaam en voldoende houde,
PIETER NUYTS.om haar ED. jaarlyks van alzulke Tsjj-

neesche waaren te voorzien, als zy zouden !

SESDE HOOFDSTUK.

E Heer Nuyts Ao. 1629. vervangen door den Heer Putmans, als vierde Opper-
Gebieder van Tayouan. Verdere zaaken den Heer Nuyts betreffende. Verdigt

Verhaal der Franschen hier over. De Heer Putmans vertrok. Ao. 1636. van hier na 't
Vaderland als Hoofd der Vloot.

Ao-

1628.
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Nno 1627. schreef de Heer Nuyt.
ook een brief aan zyn Edelheyd,
de Heer Pieter de Carpentier, de
welke , alzoo dien Heer de 10

November des zelven jaars na ’t Vaderlanc
vertrolken, en den 30 September door der

Heer Jan Pieterszoon Koen al vervanger
was in handen van dien laatsten Heei
verviel dewelke, alzoo er zaaken in ston-
den; die hare betrekking tot zyn E. had
den, en al wat scherp waren by zyn E
zoo euvel wierd opgenomen, dat hy goed
vond den Heer Nuyts uit Tayouan al vry
wat smadig en veragtelyk op te ontbieden
hem door de Heer Hans Putmans als Land.

voogd te doen vervangen, en hem, nie
als of hy een Buiten-gemeen Raad, en
Landvoogd, maar als of hy maar een ge
ring man was, te behandelen.

Zyn E. bleef hier tot de maand Juny
Ao. 1629, en is toen de Heer Putmans
als vierde Opper-Gebieder van Tayouan
in zyn plaats gekomen.

De hoon en smaad , door de Heei

Roen dezen Heer Nuyts aangedaan, stak
hem zoodanig op de krop, dat hy, voor
zyn vertrck uit Tayouan ,goedvond ’e

een scherpen brief aan de Heeren Zeven
tienen over te schryven

Hy heeft naderhand nog veele moeye
lykheden in Japan gehad, gelyk hy ook Ao.
1632. den 20 July na Japan vertrokken
is, daar hy door ’s Keizers last tot den 5
Julius Ao. 1636. gevangen gehouden wierd,
op welken dag men eerst de blyde tyding
krecg, dat de Keizer hem ontslagen , en

op vrye voeten gesteld had, weshalven hy
van voornemen was, en van den Heer Ca

ron, die zyn ontslag bewerkt had , den 8
dito verlof verzogt, om na Jedo te rei
zen , den zelven voor zyne bewezene Ge-

nade te danken, en een Geschenk daar by

te voegen ; dog dit is zyn Ed van de
Opp-Hoofden afgeslagen , zoo, om dat
de Japansche Grooten, en Ryks-Raaden
zulkes niet gedogen zouden, als om meer
andere redenen, en schoon hem toen ook

afgeraden wierd aan den Heer van Firan-

do, en zyne Raaden, Geschenken ui
naam der E. Maatschappy te doen, vond
men naderhand goed (op de last der Banjoo
zen , dat 'er een Hollander en een Tolle na
boven dienden gezonden te werden, om uit
naam der E. Maatschappy , zoo over het

ontslag van de Heer Nuyts, als ook over
’s Keizers Geschenk van de 2oo Schuyter
Zilver, 2500 Gulden weerdig, dankzeg.
ging te doen) den Assistent, Daniel Rey-
nierszoon, te zenden , om den Keizer ui

naam der E. Maatschappy voor t cen en
’t ander te danken

De Franschen (die in hunne verhaaler
over Indiën, en over zaaken, daar voor
gevallen, zeer gebrekkelyk zyn, en gro-
ve misslagen begaan) verhaalen in zekere

FORMOSA. 71

Verzameling, Recueil de Voyages au Nord
genaamd, dit geval van de Heer Nuyts zyn
Gezantschap na Japan, en van dit gevan-
gen nemen van zyn E. in zyn huis mede
op hunne manier; dog in veele opzigten
geenzins zoo, als de zaaken voorgevallen

zyn, gelyk men zeer klaar, als men hun
berigt, met dit ons schryven maar eens
vergelykt, ten eersten zien kan.

Want

1. Dat die Heer in Japan geen gehoor
kreeg, quam niet door zyne onkunde in
de Japansche zaaken, of door zyne hoofdig-
heid (gelyk zy voorgeven) maar wierd
door het quaadaardig vooraf-beschik van

eenige Japanders ten Hove (gelyk wi
toonen ) daar toe al voor zyn aankomst
aldaar gebragt

2. Hy wierd niet (gelyk zy zeer on-
gegrond zeggen) na zyn komst uit Japan
eerst, maar zoo als hy pas op Batavia uit
’t Vaderland gekomen was, te gelyk Ge
zant na Japan, en Landvoogd van Ta-

vouan gemaakt.
3. Hy vertrok naderhand, niet Ao-

1634. (gelyk zy zeggen) maar Ao. 1632,
den 20 July, na Japan, daar hy tot den
5 July Ao. 1636. (en niet tot Ao. 1635.
gelyk zy zeggen) gevangen gehouden, en
op de Voorspraak van de Heer Caron ver-
lost, welke Heer ook het Geschenk van
die fraeye Kerk-kroon niet ’s jaars na de
verlossing (gelyk zy zeggen) maar een a
twee maanden voor de verlossing van de
Heer Nuyrs, gedaan heeft, waar by dan
ook al die schoone fraanje en verdigtzelen,
dat die tot de Uytvaart van ’s Keizers Va¬
der (zoo een Ryks-Raad, der Hollan-
ders vriend, uit zich zelven gezegt, en
waar mede hy den Keizer zoo zeer, dat
het de verlossing van de Heer Nuyts ver-
oorzaakte , behaagd zou hebben) gezon-
den was, van zelfs vervallen.

4. Ook is het een volllage onwaarheid.
dat die Heer de Japanders, die hem gevan
gen namen, zoo lang in Tayouan opge-
hcuden heeft; dog dit is ( gelyk wy klaar
toonen) door den Raad tegen zyn goed
vinden, en stem, daar wel uitdrukkelyk
tegen gegeven, geschied

5. Wat nu zyne komst in Japan be-
treft, hy is’er niet zoo, als men hier on-

gegrond en maar los weg ter neder steld,
door haar Edelheden , als een offer van
Staat na toe gezonden, gelyk ook alle
die vragen uit naam van den Keyzer, hoe
en tot wat einde hy daar quam, geenzins
gedaan zyn (van al het welke geen let-
ter in de Papieren der E. Maatschappy,
die alleen geloof verdienen, voorkomt, en
derhalven van de Franschen verdicht is)
maar my is in tegendeel zeer klaar uit Pa-
pieren der E. Maatschappy gebleken, dat
hy, Ao. 1631. berigt gekregen hebbende,
dat hem in Japan aan ’t Keizerlyk Hof

eei.

1628
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afslaan van zyn verzoek, om den Kei- 1628.eenige zaaken, waar ontrent hy onschul-

dig was, te last gelegt zynde, hy besloter zer te gaan bedanken, na Batavia gekeert
is.heeft, ten einde hy in staat zyn mogt Daar op vertrok de Heer Nuyts Ao.om zich zelven daar over voor den Kel¬
1637 2 1638. na ’t Vaderland, zonder datzer te verantwoorden om de Japansche
verder iets van zyn zaak vernomen hebbe.taal (gelyk hy ook gedaan heeft) te lee¬

Hoedanige zaaken hier in Tayouan on-ren; waar op hy Ao. 1632., ontrent het
der de Regeering van de Heer Putmansmidden des jaars, na Japan, om zich van
voorgevallen zyn, is my onbekend, alzoodie blame te zuiveren, vertrokken is; dog.
ik daar van geen eene letter aangeteekendzoo ras hy daar aangekomen was, 5 jaa-
vind, maar wel, dat hy hier Landvoogd vanren tot Firando (zonder in Jedo te ko-

Ao. 1629. tot Ao. 1636. den 15 Novembermen, en zonder oit de reden daar van te
geweest, en doe met 't Jacht Bredam,en De Heerweten) gevangen gehouden, en eindelyk

Putmansde Fluyt Warmond volladen van hierzoo, als wy gezegt hebben , verlost, en na
vertrokBatavia, en in dit zelve jaar nog als Bevelten eersten (zonder daar nog eenigen tyc Ao. 1636

hebber der Vloot na ’t Vaderland gezeildmet een Lyfwacht by zich gebleven te
is.zyn, gelyk men al mede tegen de waar-

heid voorgeeft) met onze Schepen, na 't

HOOFDSTUK.ZEVENDE

EHeer van der Burg verving den Heer Putmans Ao. 1636. als vyfde Landvoogd.ID

P Ao. 1641. de Heer Traudenius zesde Landvoogd hier. Brief van den Heer Trau-
denius aan den Spaanschen Gouverneur op ’t Eiland Kelang. En 't Antwoord ’er op-
De Heer le Mane Ao 1643. zevende Landvoogd. De Heer Caron Ao. 1644. agtste
Landvoogd. De Heer Over-Water Ao. 1646. negende Landvoogd. De Heer Ver-
burgh Ao. 1650. thiende Landvoogd. Snoode toeleg der Tsjineezen hier Ao. 1652, om
hem, &amp;c. , om hals te brengen, ’t geen tydig ontdekt werd. De Heer Cæuar Ao. 1659.
elfde Landvoogd. Gerugten dat Coxinja 't oog op Formosa geworpen had. De Heer
Covett Ao. 1656. twaalfde Landvoogd. Coximjaas toeleg. Dat men jaaren te vooren
op Batavia, en in ’t Vaderland kende. De Heer Coyett, en des Raads, schryven niet geloofd.
Sen Heer van der Laan na Tayouan Ao. 1660. gezonden. Die hier niet dede , dan dwars-
dryven, en zeer misnoegd na Batavia keerde. Coxinja tast Formosa Ao. 1661 aan. Brief
van de Heer Maatzuyker aan Coxinja. ’t Verder hier voorgevallene. De ware redenen
van Formosa ’s verlies. Hoe men met den Heer Coyett gehandeld heeft. Die eindelyk
van zyn Bannissement ontslagen werd. Hoe lang Formosa by ons bezeten is. Hoe t ver-
der met ons en met Coxinja afliep. Groote aangelegenheid van Formosa. Waaren, hier
vallende , en hier getrokken. Lyst der Landvoogden van Tayouan.

Aan Gonsalo Portilio Gouverneur vanE Heer Putmans wierd Ao. 1636
de Spaansche Fortresse op ’t Eilandin November door de Heer Jo-
Kelang, in Tayouan.han van der Bung Buiten-gemeen

Raad van Indien, als vyfde Land-
voogd, vervangen. Lzoo wy een bestante Krygsmagt, 2oo

Wat deze Heer alhier verricht heeft, Ete Water, als te Land, uitgezet heb-
is my mede onbekend, gelyk ook de rech- ben , om UE. Residentie plaats Lasantissimo

gelegen op ’t Eiland Kelang, ’t zy by acte tyd, wanneer, of waar, zyn Ed. over¬
coord, of hostile Proceduuren, te intercipie-leden is , hoewel het my toeschynd, dat

zyn Ed. Ao. 1640 gestorven is. ren, en meester van 't zelve te werden, zo0
hebbe OE., na t gebruik van de christely-Hy wierd Ao. 1641 door de Heer Pau

lus Traudenius als zesde Landvoogd, ver- ken aard, by dezen willen waarschouwen
en instrueren, dat , ingevalle UE met de zy-vangen, die 'er met den Sergeant Majoor-

de Heer Joannes Lamotius, toen met negen nen onder zoodanige Capitulatie, als voor-
schepen na toeging. stellen en met de onze accordeeren moogt, be¬

geerd uwe fortificatie Lafantissimo, Tridni-Hoe lang 'er deze Heer gelegen, of
dad, en verdre sterkien op Kelang, te verla-wat hy hier verricht heeft, blykt nergens
ten wy aan onze bant met UE. en de zynen.dan alleen dat hy Ao 1641. dezen Brief aan
na ’t gebruik des oorlogs, in alle redelykheidden Spaanschen Gouverneur op Kelanc
genegen blyven te handelen, anderzins zul-schreef, die wy met zyn Antwoord hier
len genoodzaakt wexen met UE, en de zy-volgen laten.
nen, na usantie , wanneer men diergelyke

actien stormenderhand volbrengen moet, te
handelen. Wild dan, E. Heer, op UE ge-
legenheid letten, om bloedstorting te vermy-

den,

Brief van

den Heer

Traude-

nius aan

den

Spaan-
chen

Gouver-

neur op
’t Eiland
Kelang.
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Quinamse Zy-zyn Ed. nog aan Gilams ,1636. den, en ons hier op uwe meining in 't korte,
Poeder-Zuyker,de, Rhinocec-Hoornsom geen veragtering in iyd te hebben, laten
Sappan-Hout,Radix Tsjina, Galigaweten, en iveest God bevolen.

Buffels-Hoorns, Tayouansche Harte-vel-In 't Fort Zeelandia, den 26 Augusti
len, Elands- en Koeyen-Huyden, een zom-Ao. 1641.

ƒ27836. 15me vanOOnder stond)
Na Japan zond.

UE. Vriend, Hy bleef hier tot in November Ao
(En was geteckend ) 1646, en is toen vervangen door ’t Japans

Paulus Traudenius Opperhoofd , de Heer Pieter Antoniszoon
over t Water, die hier als negende Land-

Het antwoord hier op was dit navol¬ voogd verscheen.

gende- Wat zaaken door dezen Heer hier ver-
richt zyn, blykt my niet, dan dat ik zie
dat hy Ao. 1647. den 28 September met 'tAan den Gouverneur in Tayouan.
Schip Hillegaartsberg een zomme van

TE Brief van den 26. Augusti van ditEn het 178048
ant-

) jaar hebbe wel ontfangen, en den in- Aan verscheide Waaren.
wOOrd houd gelezen, en anwoorde na de Miet van aan met 't SchipEn den 14 October daarhier op

goede Christenen, en op myn eed, die ik aan f214808158onkerde

den Koning gedaan hebbe, en mag, nog be¬ f215254. 16.0En met ’t witte Paard

geere ik niet te leveren , ’t geen UE eischt. Na Japan overzond.

te weten, dit Rasteel, alzoo ik, en myne En dat hy den 31 October dezes zelven
Soldaaten, geresolveerd zyn ons te defendee- aars met Hillegaartsberg van daar weder
ren : want ik gevoon ben Legers te zien van ƒ1258686 IIeen zomme van

groote magt en hehbe met diergelyke diver- Ontfing.
sche reizen gevogten in Vlaanderen, als ook Hy bleef hier tot Ao. 1650, en is toen
op andere plaaizen. Alzoo vermoeid u niet vervangen door de Heer Nicolaas Verburg
my brieven te schryven in zulken begeeren die hier als thiende Landvoogd verscheen.
en ieder een zie hem te weeren. Wy zyn Ik zie, dat de Tsjineezen van Formosa

Christen-Spanjaarden, en God is onsen be¬ den 7 September Ao. 1652. een groote
schermer, daar aan gelooven wy. God be¬ maaltyd aangerecht, en waar op zy voor-
ware u. Uit ons principaal Rasteel Salvadôr genomen hadden, om alle de voornaam
den 6 September 1641. ste Hollanders te noodigen, met toeleg

om hen na de maaltyd t'huis, of na
En was onderteekend, geleiden, en hende Vesting Zeelandia, te

hals te breken;dan alle niet alleen den
Gonsalo Portilio

maar met eenen ook in de Vesting met
geweld in te dringen, en zich dus mee-Dat wy hier egter naderhand meester
ster van alles te maken.van geworden zyn, blykt hier na, alzoo

De uitvoerder van dit gruwel-stuk zouD. Masius, nevens anderen, maar pas var
zeker Tsjineesch Hoofd , Fayet genaamd,te vooren eer Coxinja Formosa innam
en Overste van Smeer-dorp, twee mylenvan daar na Japan, en behouden op Bata-
van Sakam geweest zyn; dog Pauw, ookvia geraakt is. Ook heeft de Heer Bort
een Tsjjncesch Overste in de Stad, by dehet zelve daar na, of Ao. 1665. wel weder
Vesting Zeelandia alhier, en Broeder vaningenomen en 20o man onder Kapiteyn de
den voornoemden Fayet , zag hier veelBrier hier in bezetting gelaten; dog voo
zwarigheid in, raadde dit zynen Broederzoo verre den Handel aanging, hebben wy
sterk af, en gaf 'er (alzoo dezelve na hemdaar niets, dan last, aan gehad, weshal-
niet luisteren, en hier mede door wilde)ven ook al onzen omslag van daar Ao. 1668
nog tydig kennis afgeligt, en na Batavia gevoerd, en onze Ve¬

Hy had, eer hy binnen komen konsting daar geslegt is, te meer, dewyl on-
zeer veel sporling met den Sergeant vanze Handel op Tsjina niet opnam.
de Wacht, die hem niet toelaten wilde.Vorder schynd hy my tot hier Ao. 1643De Heer
om , volgens zyn verzoek, by den Heerle Maire gelegen, en toen den Heer Maximiliaan le
Landvoogd Verburg te gaan, tot dat hy,Ao 1643 Maire tot zynen vervanger gekregen te

revende zeggende , dat 'er het leven en welvarenhebben, die, als zevende Landvoogd hier
Land- niet alleen van dien Heer maar ook vangekomenzynde, tot Ao 1644. gebleven isvoogd. alle de Hollanders, van afhing, eindelykHy wierd toen vervangen door den HeerDe Hec¬

nog maar pas tyds genoeg den ganschenFrancois Caron, Gemeen-Raad van Indien,Caron

aanssag aan zyn Ed. ontdekte.Ao 1046 die hier als agtste Landvoogd verscheen.
agiste De Heer Verburg dit, met de uitersteI zie, dat zyn Ed. den 25 October
Land-

verbaastheid, van Pauw verstaan hebben-Ao. 1646 met de Fluyt Overschie eenvoogd.
de, zette hem voor eerst in hegtenis, enf1291012zomme van
ondertusschen een Geweldige met 8 manAan Hennepe Lywaaden, buiten welkc
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1652.

Z AAK74

na Smeer-dorp, daar hy de Tsjineezen al

aan 't bewegen,alles in roeren, en veele

gevlugten vond, blyde zynde, dat hy maar
gelegenheid had, om met zyn bloot lyf
weer te komen.

Fayet, ondertusschen de snuf in de neus

gekregen hebbende, dat zyn toeleg ont-
dekt was, trok aanstonds miet 16000 man

na Sakm, waar ontrent hy zich neder-
sloeg, bedierf, en sloeg alles dood, dat
hy bekomen kon; dog hy had niet kon¬
nen beletten, dat zeker Stalmeester, N

Marinus, met drie Stalknegts, te Paard

regt door Sakam met een zwaard in de

vuyst, den 8 dito in Tayouan aan de Ve-
sting quam , daar hy aan den Heer Ver-
burg kennis gaf van alles, dat hy zelfge-
zien had.

Eenen N. Danker, Hoofd van 120 Ne-

derlanders, en door 2ooo Christen For-
mosanen ondersteund , dreef den vyand
ten eersten op de vlugt, by welke scher-
mutzeling ook deze Fayet, met 1800 den
zynen, dood bleef , behalven dat zy veel

Vrouwen en Kinderen, benevens de Twee-

de van ’s Vyands Leger, Louegua genaamt,
gevangen kregen.

Deze laatste wierd levendig op Tayouan
voor een vuur gebraden , agter ees Paard

door de Stad gesleept, en zyn Hoofd op
een staak gezet. Twee andere Hoplieden
van hen, die een swangere Swartin opge-
sneden, en ’t Kind uit haar lichaam ge-
scheurd hadden , wierden gerabraakt en
gevierendeelt.

Deze beroerte duurde 15 dagen, waar
in 4ooo Mannen, 5000 Vrouwen, en ee-
nige Kinderen, ’t leven lieten, of gevan-

gen genomen wierden; dog de onzen had¬
den van ’t Krygs-volk geen een man ver-
loren, dan alleen , dat deze en geene, ten
platte Lande woonende, gedood waren.

Indien dit door dezen Pauw niet uitge¬
bragt was, zoude het ’er den 8 dito zeer
slegt met alle de onzen uit gezien, en de
Nederlandsche Staat aldaar een droevig ein-
de gekregen hebben , ’t geen den Heere
niet behaagd heeft, toen toe te laten. De

Landvoogd vereerde hier over aan lieder
Formosaan (die ons getrouwelyk gehol
pen hadden) een Niquanias.

Dat hier op Tayouan zeer veel Tsjince-
zen waren, is daar by klaar af te nemen.
alzoo haar Edelheden den 10 Mey Ao

1651. besloten hadden 't Hoofdgeld der
Tsjineezen , alhier jaarlyks wel 2ooooc
gulden beloopende, te doen verpagten.

Verder weet ik niet, dat 'er iets aanmer¬

kens-waardig geduurende de Heer Verburg.
Regeering voorgevallen is, waar op hy dan
Ao. 1653. door den Heer Cornelis Casar

vervangen wierd, die hier in 't laatst de-
zes jaars alselfde Landvoogd aanquam.

De Heer Verburg, ondertusschen op Ba-
tavia verscheenen, gaf den 10 Maart Ao.

ENVAN

1653.1654. een breed bericht aan haar Edellie-
den van Formosa’s staat in die tyd, aan-
wyzende , dat 'er veel meer verstand en

zorg vereischt werd, om een Land te be¬
stieren, dan wel om ’t zelve te veroveren.
Hy voegde hier by, dat wy dat Eiland met

voel zigtbare gevaren bezaten, ’t zy we-
gens den woesten Inlander aldaar , die hy
wel opruim 10000o zielen begrootte, ’t zy
wegens de Tsiineczen, zoo binnen ’s Lands
waar af hy Ao. 1652. zulken klaar bewys Gerug-
met het uiterste gevaar van onzen gan- ten van

schen Staat aldaar gehad had ) als van Coxinja.
die ons van buiten overvallen konden,
radende haar Edelheden op haar hoe-
de te zyn, alzoo 'er gerugten liepen, dat
de Tsjmeesche Mandaryn Coxinja, wel
eer Kleermaker van den Heer Landvoogd
Dutmans, en Zoon van den Rover Tquan-
wel eer Tolk by den Landvoogd den
Heer de With geweest zynde) en welke Co-
xinja nog tegen den Tartar oorloogde )
van meening was Formosa, als hy 't in
Tsjina nietlanger houden kon, aan te doen,
en zich op’t zelve vast te maken

Hy bouwde daar op ook aan de kant
van Tayouan, digst by Sakam gelegen,
een Vesting. Provintia genaamt, die wel
vooreen schielyken oproer goed, maar niet
in staat was, om een Leger te wederstaan.

Naderhand vlogen'er geduurende de
Regeering van den Heer Cesar, en vooral
Ao. 1655, nog veel andere gerugten, als
of, de voornoemde Mandaryn by, dit
zelve voornemen bleef, om met zynen
ganschen omssag na Tayouan te komen;
weshalven de Heer Cesar goedvond den
Equipagie-neester, of Werf-baas, Auke
Pieterszoon, nevens den Sergeant Pieter Jans-
coon, zeer ervaren in de Tsjineesche taal,

met een Jonkjen na Pehoe te zenden, om

aldaar by de Tsjineezen zelf, die hy daar
vinden mogt, behendig te vernemen, wat
’er van alle deze gerugten waar, ofte niet

waar en wat staat'er op te maken was,
om daar na dan zyne Maat-regels te schik-
ken.

Dit dede hy te meer alzoo'er nu geen
Tsjincesche Jonken uit Tsjjna in langen tyd
alhier (gelyk wel bevorens) aangeland
waren , waar uit hy , en de Tsjineezen,
hier woonende , gissing maakten, of Coxinja
niet wel een toeleg mogt hebben , om
nerwaards aan te zakken, en hen met de
lag te waarschouwen, houdende onder-

tusschen alle Vaartuygen by zich, op dat
er niet het minste van zyn voornemen
mogt komen uit te lekken.

Ook stelde zich de Heer Casar onder-
tusschen behoorlyk in postuur om hem
mannelyk af te wagten en om zig (zoo
het zoo uitvallen mogt) zoo dapper als
t mogelyk was tegen hem te verdedi-
gen , latende ook genoeg voorraad van

Brandhout voor 8 a 10 maanden in de Ve-

sting
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1650. sting Zeelandia brengen ; dog de meeste
zwarigheid, die deze Heer had , was,
dat hy geen kans zag, om Coxinja (van
welken men hoorde , dat hy veel Storm-
Ladders had doen maken) het landen te

beletten, dat hy waarschynclyk zou trag-
ten op verscheide plaatzen te doen , by
hoedanig een voorval hy zeide veel meer
volks, als hier nu in bezetting lag, van

nooden te hebben, waar voor hy den 14
November Ao. 1655. verzogt, dat haar
Edelheden geliefden te zorgen , hen be¬
rigtende, hoe ’t ook hoog-noodig was
aan Tankoja een vastigheid te leggen.

De Hee Hy bleef hier verder tot Ap. 1656, en
Coyett

toen door den Heer Fredertk Coyett, als15Mo. 1676

tvaalfde twaalfde Landvoogd van Tayouan, ver
Land-

vangen.
voogd. Hy was hier thien jaaren, tweede Per

zoon, en Opper-Koopman, gewecst, waar
uit men met reden vaststellen moet, dat

deze Heer grondige kennis van de zaa
ken van Tavouan gehad heeft.

De voorige gerugten van Coxinja na-
men niet af, maar merkelyk toe; de zoo

genaamde Stad, aan ’t einde van’t Pleyn
der Vesting gelegen, en al mede Zeelan-
dia genaamt , was maar een open Vlck,
daar yder, als ’t hem maar beliefde, aan
komen kon, en de Vesting in zich zelver
(gelyk uit ons voorig bericht dien aan-
gaande reets genoeg blykt) zoo slegt, dat
geen braaf en dapper Landvoogd in staat
was om dezelve tegen een magtig Heyn
lang te konnen verdedigen.

Coxin- Ook is het zeker, dat niet alleen haar
ja510e Edelheden op Batavia (zoo uit hun schry-
leg or

ven Ao. 1657. al blykt ) maar ook deBatavia

en in Heeren Bewindhebberen, in het Vader-
tVader land, al lang van te vooren kennis van de-
lan-

ze slegte gesteltenis van Tayouan gehadbeln
en dat de Heeren Zeventienen al Ao. 1650.

goedgevonden hadden, zelf in tyden van
Vrede de bezetting van Formosa ten min-
sten tot een getal van 1200 mannen te
vermeerderen.

Men wierd van den to-leg van Coxinja.

by den minsten quaden uitslag van zyn zaa-
ken in Tsjjina, niet alleen door verscheide

wegen en door boden, voor al Ao. 1659
toen hy van de Tartaren geslagen wierc
van alle kant verzekerd, maar men had
ook zeer veel redenen, om vast te stellen

dat die aanslag der Tsjjneezen, op den
8 September Ao 1652. tegen onzen Staa
aldaar vastgesteld, niet buiten medeweter
van Couinja ondernornen was.

Het is wel zeker , dat de Heer Coyett,
by ’t aanwakkeren van alle deze gerugter
van tyd tot tyd de noodige berigten daar af
aan haar Edelheden gegeven heeft, maar dat

men alle zyne klagten, door de verkeerde
uitleggingen die 'er de Heer Nicolaas Ver-
burg, in de Vergadering harer Edelheden
op Batavia over maakte, maar voor enkele

IV. DEEL.

FORMOSA. 75
laf hertigheid en ongegronde vreeze hield

De Heer Verburg was wegens zeker ge-
val een dood vyand van den Heer Coyert
geworden; en schoon hy in zyn hert wel
vist, dat deze Heer niet dan zuivere

waarheden, van ’t geenc Coxinja tegen Ta¬
vouan voorhad schreef (behalven dat
jaar Edelheden zich ook daar af uit het
bericht van den Heer Verburg zelf, op den
10 Maart Ao. 1654. aan haar gedaan, ten
vollen behoorden overtuigd gehouden, en

zich zoo veel aan ’t zeggen van dezen
Heer alleen niet gelegen gelaten, en door
haar eigen oogen wat beter hier na gezien
te hebben) ging zyn wraak-zugt tegen
hem zoo verre, dat hy haar Edelheden,
tegen zyn beter weten, in dit stuk open-
baar misleide, geheel Formosa aan zyne
wraak en bitterheid tegen den Heer Coyett,
zonder eenigzins zyn eere en eed, voor de
zaak van zyn Heeren en Meesters te be-
tragten (zoo men toen openbaar zeide
als opofferde, en niet anders voorhad, als
om dien wakkeren, en onschuldigen Heer

of daar elendig te doen omkomen, of, zoo
hy 'er ’t leven nog afbragt, met al zyn
vermogen tot Batavia dan te bewerken
dat Hy verder aan een schandelyk einde
geraken mogt. Immers dus was den roep
aldaar.

Ao. 1660 quam’er nog sterker tydinc
van Coxinja 's aanstaande zekere overkomst
op Formosa, gelyk ook veel Tsjineezen
daar quamen vlugten

Na dat nu die wakkere man alle mid-
delen , om deze donkere wolk te doen
overdryven, in ’t werk gesteld, en haar
Edelheden alle mogelyke kennis by alle
gelegentheden van de zekere aanstaandt
komst van den Mandaryn Coxinja den 10
Maart Ao. 1660 gegeven had, liet hy on-
dertusschen niet na alles, ’t geen tot een

dappere en kloekmoedige verdediging noo¬
dig was, te doen verveerdigen ( waar over
hy nog wakker beschrobd wierd) 't welk
van Coxinja vernomen zynde, hem zyn
voornemen om tegen de maand Maart
daar te verschynen, nog wat dede uitstel-
len , waar door wel alles voor een tyd

hier weer in rust geraakte, dog de vreeze
der onzen niet geheel weggenomen wierd.

Ondertusschen hoopte de Heer Coyert,
dat haar Edelheden hem volgens zyn
verzoek in Maart gedaan, zeer spoedig een
klock ontzet van volk zouden toezenden
terwyl men zich aldaar op de verkeerde

berichten van dezen en geenen nog al
vleide, dat het maar looze gerugten wa-
ren, dat het maarbangheid van den Land-
voogd was, en dat het nog zulken nood
niet had.

Hoe groote zwarigheid men nu Ao.
1660 maakte, om eenig ontzet na For-
mosa te zenden, (alzoo men geduurig nog

hoopte, dat dit onweder overdryven zou,
schoonK 2
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schoon men vaste berigten dien aangaan-
de uit Siam, en Japan kreeg) besloot men
egter, pryzende Coyetts voorzorge by hun
schryvens van den 22 April 1660, ten
laatsten hier toe, dat zoo de gerugten van
Formosa al niet waar bevonden mogten
werden, dan de Vloot en 't Volk, der

vaards gezonden , tot het veroveren van
Macauw buiten eenige schade der E. Maat.

schappy gebruikt kon werden.
Men zond dan den Heer Jan van der

Laan den 16 July met 6o0 Soldaten, en
12 Schepen, en met last, om Formosa
e ontzetten, zoo dat van nooden was, of

om anderzins Macauw aan te tasten.

Deze man, een brusk mensch, en in
zaaken van Politie zeer onervaren, quam,

na eerst de vyanden op Macauw walcken

gemaakt te hebben (dat buiten zyn last
was ) in September op Tayouan , daar
hy wel veel menschen hoorde zeggen
dat Coxinja vast besloten had, Formosa
aan te tasten (bchalven dat 'er zelf uit Ja-
pan , Siam, en van andere plaatzen, ze-

kere berigten dien aangaande inquamen
maar deze man wilde niets van alle die

kjare waarheden gelooven, en dreef on-
verilandig tegen ’t oordeel van den

2eenganschen Raad in Tavouan, daar op
hiersterk aan , dat hy , nog zyn volk

niet noodig , en dat het dierhalven best
voor hem was, om, volgens den last van

haar Edelheden Macauw te gaan verove-
ren, maar wanneer hy nu zag, dat hy
zyn oogwit in dezen niet bereiken kon.

schold by den Landvoogd, en den Raac
van Tayouan niet weinig, en bedreigde
zich aan alle die geenen, die hem dwars-

boomden ( schoon hy zelf Jan dwars in de
wel te zul-Weg daar genaamt wierd )

len wreeken makende den Landvooge
en den Raad al te zamen voor bloode Pol¬

tronnen uit
Wat reden hy nu had, om den Macauw-

schen Tocht zoo sterkte dryven, kan men
Fol. 42. in 't verwaarloost Formosa zien,

daar klaar uit gezegt werd, dat het niet
dan zyn groote geldzucht was.

Hy, zyn moed aan hen nog niet te wel
gekoeld hebbende, besloot met eenige van

zynen aanhang een Geschrift op te stellen
waar by zy alle verklaarden, dat 'er niet
de minste reden van vrecze was ; maar
dat de Landvoogd, en zyne Raden alle
te zamen lafhertige, ten uiterste bange
lieden waren, en schandelyke bloodaards
eer het ’er nog eens op aan quam.

Dit Geschrift by allen met een dronken

hoofd opgesteld, wilde niemand van hen
daags 'er aan tekenen; maar wanneer hy
in February Ao 1661. met de Schepen de
Dolfyn en Tergoes zeer misnoegd met
zync Kryg-hoofden (alzoo die hier nie
blyven mogten ) weer na Batavia vertrok-
nam hy verscheide Brieven van deze en

EN VAN

geene van diergelyken inhoud aan hunne 1661
Vrienden mede.

Men hield egter ’t volk, tegenzyn
oordeel en goedvinden, hier, hoewel de
Vloot (behalven de Hector, ’s Gravezande,
en de Vink, welke hier bleven) na andere
Gewesten van Indien verdeeld wierd

Zelfs zogt men den Heer Coyert nog wel,
’t niet veroveren van Macauw op van der

Laans schendig bericht van Formosa 's
Staat, al mede op zyn rekening te zetten
zonder tot zyn lof eens aan te merken,
dat hy den Handel en Vaart op Tiina,
door Coxinja gesloten , door den Tolk

Pinqua, aan Coxinja gezonden , weer geo-
pend had, hoewel hem dat al mede als een
misdaad toegerckend wierd, gelyk dat in
den eisch des Fiscaals van Art. 11. tot

Art. 26. blykt.
CoxinjaOndertusschen nam Co-inja, pas na van
tanto¬der Laans vercrek, en na ’t verzenden var
nostAo.

de meeste Schepen, den 10 April 1661. 1661.

aan.zyn slag waar, en verscheen met het

aanbreeken van den dag met eenige hon-
derd Oorlogs-Vaartuigen den 31 April
voor Formosa, daar hy, zonder dat men

hem dat (door gebrek van Volk en Sche-

en, hebbende daar niet anders dan den
Hector, ’s Gravezande, en een Jacht en

een Fluytje ) beletten kon, met 25ooc
zeer wel geoefsende Tsjineezen op Sakam
en Baxemboy quam te landen.

Ontrent dezen tyd schreven haar Edelhc-

den dezen brief aan Coxinjs.

Copye van een Brief van den Heer Joan
Maatzuyker aan den Mandaryn Co-
xinja.

Brief vanEn Brief, die U Hoogheid aan ons
den Heerheeft geschreven door den Nacho-77
Generaal

da Bauqua, hebben wy ontsangen cn Maat.

den inhoud begrepen; maar dezelve zuyker15

aan Co-220o vriendelyk niet geweest, als wy van
xinja»u hadden verwacht, om dat U Hoog-

heid daar in weder verscheide groote pre-
tensien op ons is maltende, in dewelkc
wy niet konnen bevinden gehouden te

zyn. Voor dezen heeft U Hoogheid al
eenige maalen diergelyk- hoewel min-

dere eischen op ons gedaan, in dewelkc
wy hem te gemoet zyn gekomen, niet
nzoo zeer, om dat verstaan hebben daar in

schuldig te wezen, als wel om over zaaken

van geen geheel groote importantie met
UHoogheid in geen On-min of verwy-
dering te geraken, van herten genegen zyn-
de met alle Landen en Ryken goede vreede

en vriendschap te houden, zoo lang het ee-
nigzins kan geschieden; maar nu vermerk,

dat U Hoogheid onze genegenheid tot
Vrede zou voornemen te misbruiken
ven ons steeds wedcr nieuwe zwarighe-
den te vergen , werden wy genood-
nzaakt rond uit te verklaren, dat wy de-

zelve
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1661. jzelve niet genegen zyn meer in te willi-
gen , om U Hoogheid geen oorzaak
te geven, ons het volgende jaar nos
zwaarder onredelykheid te last te leggen

Umaar zullen nu, in plaats van dien,
Hoogheid betoonen, dat wy geenzins in
dezelve pretensien gehouden zyn; met
hope, dat U Hoogheid de reden plaats
geven, en zich daar mede voldaan hou-
den zal

Eerstelyk steld U Hoogheid, dat een
zyner Jonken, van Diohor na Tsijna
keerende, ontrent Pahang van een on
zer Schepen aangetast, en na Tayouan
8cbragt zy, alwaar dezelve door quaac
wecr is komen te stranden pretende-
rende daar over betaling van honderd
duyzend Thayl.

Ten tweeden , dat een andere Jonk
van Patani komende, ontrent Canton

door zeker Hollandsch Schip zou gejaage
zyn, waar door dezelve naderhand teger
het Land is geraakt, en gebleven; welke
schade U Hoogheid op Soooo Thayl be
groot, behalven nog twee andere Jon
ken, voor dezen door onze Schepen ge
nomen, op welke pointen wy U Hoog-

heid in antwoord dienen.

Eerstelyk, aangaande de twee Jonken
voor dezen door onze Schepen genomen
voor dezelve hebben wy U Hoogheid vry
meer betaald, als wy zyn schuldig ge-

weest, gelyk boven gezegt is, en gelyk7
3U Hoogheid doenmaals nem desweger
ook heeft voldaan gehouden; en wat de
Jonk belangt, die U Hoogheid zegt
dat , van Patani komende, door onze
Schepen gejaagd zy, en daardoor veron
gelukt, van dezelve verklaren wy niet
de allerminste kennis te hebben, niet je
genstaande wat scherp onderzoek daar
over hebben gedaan, zoo dat het zelve
wel licht doort volk, daar op varende

zal verdicht wezen, om niet aangespro
ken te werden, over dat hunne Jonk door
onvoorzigtigheid, of botheid, verzeile
hebben; en wy nemen, dat het al waar
wachtig mogt zyn, dat onze Schepen de-
zelve Jonk nagezeild hadden, wat zoude
daar by misdaan zyn geweest. Onz
Schepen hebben een generale last, alle
andere Schepen, Jonken, en Vaartuy
gen, die haar in Zee ontmoeten , zoc
’t Vrienden zyn, alle hulpe en assisten
tie te bewyzen; maar de Vyanden aan te
grypen, te verderven, of op te bren-
gen, zoo ’t in haar vermogen is. Om

welke last (die in billykheid en reder
17
bestaat) uit te voeren en te agtervolgen
zy noodwendig de Schepen, jonken, of
Vaartuygen, die zy bejegenen, moeter
tragten te verspreken, en te bezigtigen
200t geschieden kan, om te onderken-
nen, of het Vrienden, of Vyanden zyn
Ingevalle nu van U Hoogheids voorsz
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Jonk een Hollandsch Schip, dat haar het
vallerminste leed niet heeft willen doen:
maar in plaats van dien alle hulp en
vriendschap, zoo ’t van nooden mogt zyn
gcweest , ontmoet zyn, en de vlucht
voor het zelve genomen hebben, waar
door ze tot een ongeluk gekomen zyn
wien moet daar van de schuld geimputeert
werden, dan hen zelfs, die zonder oor-
zaak hunne beste Vrienden voor Vyan-
den hebben aangezien. Behalven dien
200 doed U Hoogheidover dezelve Jonk

een eisch, die alle reden te buiten gaat.
Waar is oit gehoord, dat een Jonk, van
Patani komende, en dienvolgens geladen
met Rotang, Peper, en andere grove
Waaren, Soooo Thayl zou weerdig we-
zen : Wat nu betreft die van Dyohor
die U Hoogheid op honderd duyzenc
dito heeft geëstimeert al zoo waarschy-
nelyk als de andere van 8cooo Thayl,
wegens dezelve verstaan wy mede in L
Hoogheid het allerminste niet gehouden
te zyn, maar de redenen, daar toe die-

nende, moeten wat hooger afgehaald en
bewezen werden

U Hoogheid late opstaan, en nazien
de oude Geschriften der Geschiedenisse
van 't Land Tsjina aan de Zeekant, en
zal in dezelve bevinden, dat wy al on-
trent zestig jaaren verleden het Land van
Tsjma in alle minne en beleefdheid aan-
gezogt hebben, om een vrye Negotie in,
pen uit het zelve, gelyk ons de gansche
wereld door van alle Volken en Natien
vergund werd, en gelyk Tsjina aan ver-
scheide andere Volkeren, en Natien toe¬
staat, welk verzoek in alle reden en bil-
lykheid bestaat, en na het recht, by
alle civile Volleren in gebruik, ons zon-
der de grootste injurie en schande niet
geweigerd kan werden, eerlyke vrome
Kooplieden zynde, die, gelyk wy nie-
mand ongelyk begeeren te doen, ook
200 van niemand willen verongelykt, of
gezmaad werden. Waarom wy ook, als
vermerkt hebben, dat de minnelyke aan-
spraken tot verscheide maalen gedaan
ontrent de Overheid in Tsjna niet mog-
ten gelden, ons niet ontzien en hebben
de wapenen daarom aan te trelken, om
dezelve door dat middel tot beter verstanc
te brengen, gelyk, na eenige, zoo goe-
de, als quade successen, geschied, en te

wecg gebragt zynde , ’er eindelyk met
de Regenten van dien tyd overeengeko
men en verdragen is, dat wy van Ho-
stilitcit af laten zouden, mits genietende
een vrye onbekommerde Negotie uit al-
le Havens van Tsjjna op Tayouan, en
Batavia, van welke overeenkomst, ver-
scheide maalen na den anderen vernieuwd,
wy onder onze Geschriften zeer klare en
onwedersprckelyke bescheiden zyn heb-
bende , en waarom wy ons laten voor-

K 3 staan
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staan, dat U Hoogheid alzoo wel is ge-
houden, dan of ze by hem zelve ware
gemaakt.

Als nu U Hoogheid (wy en weten
niet om wat reden of oorzaak) zoo lan-
gen tyd agter den anderen zyne Zec-ha-
vens gesloten heeft gehouden, en zyne
onderdanen verboden, op Tayouan te
handelen, behalven verscheide andere in-
njurieuse Acten, tegen onzen Staat ge
pleegd , hebben wy groote redenen
gehad, om aan U Hoogheids goede mei-
pning te twyffelen, en dienvolgens aan
onze Schepen , derwaards uitvaarende,
jlast te geven , de Jonken, en Schepen
van U Hoogheids Gebied, die ze in Zee
zouden ontimoeten , aan te znoeren, en
onbeschadigd na Tayouan, of Batavia,
op te brengen, tot dat nader zouden
vermerken , hoedanig U Hoogheid on-
trent ons gezind zou zyn, het zy de
voorsz. overeenkomst te agtervolgen,
dan tot nieuwe verwydering te komen,
uit welke last de onzen de voorsz. Jonk.
van Djohor komende, medegenomen
hebben en waar aan wy oordeelen
gansch niet misdaan te hebben, alhoe-
vel nu wel wenschen, dat niet en ware
geschied , om dat U Hoogheid onder-
tusschen zyne Havens weder geopend
had; maar daar hadden wy doen ter tyd
geen kennis van. Is nu dezelve Jonk
voor Tayouan komen te stranden, dat is
veen ongeluk van de Zee, en niet ons;
maar eer U Hoogheid zelfs te imputce¬
ren, die met het suiten zyner Havens
voorzaak gegeven heeft; waarom zy na
Tayouan vervoerd is, en ’t geene daar
van geborgen is , dat is de cigenaars ge-
restitueert. Invoegen, dat wy van we-
gen alle de bovenstaande groote preten-
sien niet konnen verstaan, een Conde
ryn schuldig te wezen aan U Hoog.
heid.

Wil nu U Hoogheid zyne sustenue
vast houden, en ons door zyne brieven
in alle Landen en Plaatzen voor quade
menschen verdacht maken, om ons daar
door te ontzetten de frequentatie der zel-
ver, gelyk U Hoogheid in zyne brieven
aan Bingam en Siqua gedreigd heeft, wy
zullen het moeten aanzien ; maar
Hoogheid geliefd ook te weten, dat ons
als dan ook geen middelen en zullen ont-
breken, om U Hoogheid weder schade
en nadeel te doen in zyne Commercie
daar hy zegt, dat hem zyne inkomsten
quit moeten volgen, om zyn Krygsvolk
te betalen; maar wy meenen, dat het,
z00 voor U Hoogheid, als voor ons,
veel beter wezen zal, dat wy malkan¬
deren verstaan, en alle oorzaken van ver-
wydering, zoo veel geschieden kan, uit
de weg leggen; tot welken einde en om
met U Hoogheid eens een vast en bon

EN VAN
dig Contract te maken, waar na wy ons 1661.
wederzyds mogten reguleeren; tot voor-
deel, zoo van UHoogheid, als ons, wy
wel genegen waren een Gezant aan U
Hoogheid te schikken; maar wy en we¬
ten niet, of dezelve aan U Hoogheid
jaangenaam zou zyn, zoo U Hoogheid
daar toe mede genegen is, geliefd het

jons in antwoord dezes te laten we-

ten, als wanneer wy het zelve aanstaan-
de Moesson zullen laten geschieden, met
hope, dat wy U Hoogheid in alles goed
contentement zullen doen.

In ’t Kasteel Batavia op ’t Eiland Groot
ava, den 8 Juny 1658.

Onderstond , de Gouverneur Generaal
van India. Getekent,

JOAN MAATZUYKER.

NaCollatie d’accoord bevonden den
27 Mey 1661.

Pr. Marville.
Sccretaris.

Wat tegen-weer de wakkere en on-
vreesde Heer Coyett gedaan heeft om de-
zen magtigen vyand te wederstaan, werd
zeer omstandig in het tweede Deel van 't
verwaarloosd Formosa getoond; dog alles
liep hem by na tegen , want schoon de
Hector te water de Tsjineezen dapper aan-
tastte, men zag hem kort'er na door zyn
eigen kruyt in de lugt vliegen. Die van
’s Gravezande weerden zig wel zeer moe-
dig; dog den aanslag van Kapiteyn Pedel
op Baxemboy viel zeer slecht uit, en hy
zelf liet met 118 man daar ’t leven. Ook

licp de Tocht van Kapiteyn Aaldorp op
Sakam hem tegen.

Wat grooten voortgang Coxinja in kor-
ten tyd (dat wel te gelooven is by zoo
zoberen ontzet, en by zoo slegte Vesting,
die men van Batavia niet behoorlyk had

doen versterken) gedaan, en hoe hy, na
alles ten platten Lande van Formosa,en

op Tayouan zelf onder zyn geweldge¬
pragt te hebben, hen tot het uiterste ge-
pert heeft, kan men daar al mede zien.

Ondertusschen dede de Heer Jan van
der Laan op Batavia, uit enkele bitterheid

tegen dezen Heer Landvoogd, en zynen
Raad, een openbaar valsch oericht, waar
op haar Edelheden, zonder aan ’t schryven
van den Landvoogd of den Raad, eenig
geloof te geven, besloten dien Heer, zyn
tweeden en derden Perzoon (dat is, den Op-
per Koopman, en Fiscaal) als bloodaards
van hunne Ampten af te zetten, hen al-
len op de schandelykste wyze na Batavia
op te ontbieden, en den Heer Herman
clenk van Odesse den 21 Juny Ao. 1661.

als
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1661. als Landvoogd van Tayouan in zyn plaats
met een zeer scherpen brief (die men in
dat werk al mede ziet) derwaarts te zen-
den; hocwel zy twee dagen daar na wel
vast bericht van Coxinja 's Landing op
Formosa, en te laat een al te klaar ge
zicht van de valsche berichten van de
Heeren Verburg, en den lossen van der
Laan , kregen

Ondertusschen liet Coxinja het Kastee
Rasseel

opeischen, ’t geen de Landvoogd en Raad
opgc

besloten had tot den laatsten druppel bloed.cischt

te verdedigen.
Den 2 Mey quam ’er een boode van Co-

tinja met vrygeley voor onze Gecommit
teerden, die men aan hem zenden zou, on
met hem te handelen. Ook liet de Land
drost door de Assistenten Jan van Valken

steyn en Adriaan Piek weten, dat hy wa-
ter gebrek had, alzoo de Put in 't Fort
gestopt was, behalven dat zy uit 't Quar
tier Provintia, op ’s Vyands aankomst
nog meer Vluchtelingen van Mannen
Vrouwen, Kinderen, en Slaven, by zif

gekregen hadden.
Men vond dan goed , om , alzoo dit

Fortje Provintia zoo goed als verlooren
vas, dit volk nog te dekken, en ’t Ka-

steel Zeelandia, door een accoord hier o-

ver met den vyand, daar mede te verster
ken; weshalven men den Koopman Tho
mas van speren, en den Fiscaal, Mr. Leo-
nardus , twec Leden uit den Raad me

mondelinge last aan Coxinja, om over al
les met hem zelf nader te spreken, en te
hooren, om wat redenen hy dus overge-
komen, en wat zyn eisch was, al 't wel-

ke hen belast was met veel kloekmoedig-

heid, en zonder eenige blyken van kleen

moedigheid, hem voor te stellen
Zy, den 3 May by hem op Sakam, aan

de overzyde, gekomen zynde, zagen dat
hy met zyn Leger rondom ’t Fortie Pro-
vintia in’t open Veld, onbegraven, er
zonder Batteryen lag, schoon hy daar an-
ders van schoon zwaar Metaal Geschut en
Kruyt zeer wel voorzien was. Zyn volk
bestond ten decle uit Boogschieters, ter
decle uit eenigen met Schilden en Zabel:
gewapend, en ook eenigen met groote
Slag-zwaarden of Zeep-messen aan stok
ken, van een half mans hoogte gebonden

voorzien; dog alle dezelve waren over t
gansch lichaam met Schelp-rokken van yze
1e Schelpen over een, gewapend, uitge
nomen dat zy d’armen en beenen vry had-
den, zynde de Boogschutters zyn beste
volk, de Zeep-messen als by ons de Pie-
keniers, tegen alle inbreuk, en de Schild
voerders in de plaats van Ruytery

De Gecommitteerden wierden by hun
komst door een Oversten in een groote
Tent gebragt, daar zy moesten blyven,

tot het Coxinja gelegen quam hen gehoor

te geven.

FORMOSA. 79

Ondertusschen trokken verscheide wel
gewapende Regimenten braaf volk, voor
by die Tent; en de overste, die by hen
was , zeide , dat zy zoo ras Coxinja's
hair gekemt was, gehoor zouden krygen,
en dat hy hen ondertusschen na zyn Tent,

daar nog wat van daan gelegen, gelei-
den zou, daar dan al mede veel gewapen-
de voor by trokken ; dog zy hadden be¬
vorens al verscheide van deze Lieden voor

de andere Tent gezien waar uit zy be-
speurden , dat de toeleg maar was , om
hen hier door wegens ’t groot getal van
zyn volk te misleiden.

Eindelyk bragt men hen voor Coxinja,
die onder een blaeuwe opene Tent, aan
een kleen vierkant Tafeltje, in een Arm-

stoel, met alle zyne Grooten in lange rok-
ken, als Paapen gekleed, by zich, zat
zonder dat zy eenig Geweer by zich had-
den. Zy gingen midden door zyne Lyf-
wachten henen , tot dicht by dit Tafel-
tje, en spraken hem uit naam van den

Landvoogd en Raad, na gedane groetenis,
zoodanig, als men Fol. 12. van 't tweede
Deel ziet, aan.

Hy, zonder veel werk van hunne Ge

loof-brieven te maken , zeide , dat de
vriendschap der E. Maatschappy ontrent
hem even zoo, als ontrent alle Indische
Vorsten, dat is, zoo lang van duur was,
als t met haar belang over een quam, en
ook langer niet, en dat zy daar na, als zy
maar konden , hen ’t net over ’t hoofd

haalden. Dat hy van zyn doen ongehou¬
den was reden tegeven ; dog dat hy, om

met den Tartar te oorlogen, geraden ge-
vonden had, om Formosa in bezit te ne-

men, dat voor dezen altyd onder Tsjina
behoord had, en daar hen de Tsjineezen,
zoo lang zy ’t zelf niet van nooden had-
den, maar de wooning hadden toegestaan;
dog dat vreemden nu voor hem, als de ei-
gene Ingezetenen van dien, moesten wy-
ken ; dog dat hy geen voornemen had,
om tegen de E. Maatschappye te oorlo-
gen, of zich met hare goederen te ver-
ryken; maar dat hy alleen 't bezit dezer
plaats zogt, willende hen geerne met alle
hunne goederen van daar met zyne Jon-
ken na Batavia brengen, mits dat zy dit
aanstonds deden, en dan zouden zy vnen-
den blyven , schoon zy hem met zyne
Jonken aan te tasten, al zeer beledigd, en
zig zeer hoogmoedig, met zyn groote
magt, daar zoo weinig volk in hun Ka-
steel was, tegen te staan , betoond, en
reeds veel blyken van zyn vermogen over
hen gezien hadden.

Zy betoonden daar op , dat dit Eiland
niet den Tsjineezen, maar de E. Maat-
schappye deugdelyk, volgens een orden-
telyk accoord, met de Tsjineezen by 't
verlaten der Piscadores gemaakt, toe-
quam, en dat hy derhalven daar niets op

re
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te eischen had, waar op zy zeer hard aan
drongen, en zeiden verder, dat, zoo hy
eenige andere eischen te doen had, hy die
hen kon bekend maken ; dog hy zeide
eindelyk , dat hy dit Eiland wilde heb-

ben, en ’er geen verder onderhandeling over
zou gedoogen, en dat, zoo men dit doen
wilde, een Prince-, zoo niet, de Bloed.

vlag kon laten waeyen.
Zy protesteerden zeer hier tegen er

vertrokken daar op, met verlof om in n
Fortje Provintia eens aan te gaan, 't welk
zy in een zeer ssegten staat bevonden, al-
zoo zy voor geen agt dagen water, en al-
les gebrek hadden. Weshalven zy den
Drost toestonden zyn verdrag met der
vyand te mogen maken, voor al de be-
houdenis van de bezetting voor Tayouan
of Zeelandia, bezorgende.

Zy gaven, na hun te rug-komst, van
alles berigt aan den Landvoogd en Raad
welke hun besluit , om ’t Kasteel te ver
dedigen, daar op vernieuwden, al hunn

macht by een rukten, en den 4 de Bloed

vlag van ’t Kasteel lieten waeyen.
Daar op gaf zich ’t Fort Provintia over

zonder dat de Drost zich, of zyn volk uit

de handen der Tsjineezen, die hen gevan-
gen hielden, redden kon, en al 't volk
uit de Stad Zeelandia trok in 't Kaasteel

van den zelven naam, waar op de vyand de
Stad ten eersten innam, dat Kapiteyn Aal
dorp met zyn volk wel zpgt te stuiten ; dog
moest eindelyk voor de menigte wyken,

Ook bestormde Coxinja den 25 May uit
de Stad het Kasteel met zyn Kanon, dat
hy daar geplant had , dog de Landvoogd
en de belegerden beantwoordden dit kloek-
moedig, bedekkende het overal met veel

duizend dooden van den vyand; ook de
den de Belegerden eenen uitval , verna-

gelden ’s vyands Kanon, dat hy zeer ver-
werd verlaten had; en men wilde daar na

op Batavia, tegen alle reden aan, dat zy
alle eenen algemeenen uitval moesten ge
daan , en dat zy dan den vyand geheel
zouden verslagen hebben, dat al mede tot
last van den Landvoogd nevens veel an-
dere ydele zaaken ingebragt is waar on
trent de ondankbare en door den Heer

Cojett tot Koopman gevorderde Paulus de
Vick niet wemig het zyne gedaan heeft,
waar op by ook Bockhouder Generaal ge-
maakt wierd.

Ondertusschen had de Landvoogd hier
geen andere Krygs-hoofden, dan Kapiteyn
Aaldorp, een Bakkers-knecht van zyn Am-
bacht, en een zwak Luytenant, zynde de
anderen door van der Laan mede na Bata-
via gesleept

De Belegerden deden daar na nog twee
uitvallen, en toen liet de vyand ’t stormen

verder voor eerst varen ; denkende hen

door een blokkade wel tot reden te zul-
len brengen.

E N VAN
Daar op nu de ware staat van Tayovan

haar Edelheden omstandig bericht zyn-
de, stond men toen niet weinig met deze
zaak verlegen, ziende, dat men schendig,
en in allen deelen misleid, hoewel men

wys genoeg was (gelyk dat dan gemeen-
lyk gaat) van halsterrig zyn misllag nog
niet te willen bekennen, best oordeelen-

de, al de schuld maar op Coyetts laf her-
tigheid te leggen.

Om dit nogtans zoo veel mogelyk was
een andere verw te geven, oordeelde men
best een Jacht af te veerdigen, om den
Heer Clenk weer na Batavia te ontbieden.

alzoo hy maar twee dagen vertrolken was,
en dat deden haar Edelheden wel voorna-

melyk, om dezen brief in te trekken, en,
was ’t mogelyk , te verduisteren, het geen
God niet behaagde toe te laten, alzoo dit
acht den Heer Clenk niet had konnen in-

haalen

Men vond ondertusschen op Batavia
goed, een Vloot van 10 Schepen met een
klock ontzet (immers zoo veel men by

een schrapen kon) ten spoedigsten der-
waards te zenden; dog men vond groote
zwarigheid, om een bequaam Krygs-
Hoofd hier over te stellen, daar men ein-

delyk Mr. Jacob Caeuw toe verkoor, die
den 5 July met een zeer slecht schryvens
van haar Edelheden (waar in zy hunnen
groven misslag niet duister bekennen, den
Heer Clenk weer t’huis roepen, en dezen
Landvoogd Coyett en zynen Raad, niet
weinig rechtveerdigen) na Formosa ver-
trokken is

Ondertusschen was de Heer Clenk den

30 July op de Rheede van Tayouan aan-
geland; dog vond het daar zoo slegt, en
zeo vol vyandlyke Vaartuygen op de
Noorder Rheede (behalven dat hy de on-
zen van de Vesting Zeelandia de Bloed-
vlag opheisschen zag, zoo als hy 'er quam)
dat hy ten uitersten daar over verlegen
stond , alzoo hy Landvoogd over een
Land, dat hem, als in volkomen rust,
beschreven, en geenzins over een Land
in oorlog zynde, gemaakt was

Hy gaf dan aan Land kennis van zyn
komst, en hoedanig hy daar gezonden
wierd, dog zeide, dat, om gewichtige
redenen, nog niet genegen was aan Land

te komen, zendende te gelyk dien schoo-
nen medegebrachten brief van den 21 Juny

1661. door haar Edelheden aan den Heer

Coyett, en den Raad geschreven, aan Land.
Hier op verzogt de Heer Coyest, dat

de Heer Clenk, als zyn Vervanger dog
geliefde aan Land te komen, dat hy al
ettclyke maalen hervatte maar de Heer

Clenk sloeg dit t’elkens af en nam by 't
opkomen van een storm, na weinig da-
gen leggens, het waar, om eerst van de
Rheede in Zee, en daar na, by ’t aanhou¬
den van dien storm, onder voorgeven van

ge-
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dat hem wel nitdrukkelyk afgeslagen wierd1661. gebrek aan Ryst en water, na Japan te

Hy bragt daar tegen in, dat hy onderjcopen. Dit was een zeer trouwlooze
den F'ormosaanschen Raad niet stond, endaad, die in zich zelven alzoo onverant
dat hy derhalven, volgens zynen geheymeiwoordelyk was, als een ander niet mir
last, in weerwil van hen allen, weer naschendig bedryf , door hem aan eenige
Batavia wilde, en zou vertrekken.onnozele, en van een ordentclyke Pas-ce

Hy zag egter daar na wel, dat dit zon-del van haar Edelheden voorziene Tsji-
der toestemming van den Raad niet gaanneezen (gelyk men in 't tweede Deel van
zou ; weshalven hy zich geliet daar niet’t verwaarloost Formosa Fol. 35. omstan-
meer op te denken.dig aangetekend vind) zeer onrechtveerdig

Op dien zelven tyd nu besloten zynde,uitgevoerd.
om de aanbieding der Tartaren aan te ne-Hy wierd over beyde deze zaaken, na
men , vond men ook goed eenige der be¬dat hy wecr op Batavia gekomen was,
ste Schepen met genoegzaam volk na Tsji¬wel voor den Raad des Gerichts aange-
na te zenden , om, nevens de Tartarenensproken; dog 't Pleydoy bleef steken

Coxinja 's magt, die hy daar nog had, aange-men zond hem, wel verre van hem,
te tasten, en hem daar door van Tayouanlyk hy verdiend had, daar over te straf-
af te trekken.fen, nog als Hoofd der Vloot na ’t Va¬

daar Tot deze onderneming bood de Heerderland waarschynclyk op dat hy

wer¬ Caenw zyn dienst (zoo het uiterlyk ge-over niet verder zou aangesproken
eens leck ) met veel kloekhertigheid aan, hetden; en hoewel hy naderhand nog

welk, alzoo men van hem niet de minstein Indien geweest, en als Vryman op Ba
quade gedagten had , ook aangenomentavia gekomen is, heeft men hem over die
wierd ; dog, in Zee gekomen zynde, nammisdaad niet weer aangeklaagt, maar
hy zeer trouwloos, buiten eenigen druk-hem in tegendeel zedert Advocaat Fiscaa
kenden nood, met twee der beste Sche-van Indien gemaakt, gelyk wy hem on
pen , de vlugt eerst na Siam , (daar hyder de stoffe van Batavia, en onder de Be

zeer zotte grillen met zyn schieten aan-dienaars van dit Ampt, dus vertoonen.
rechtte, dat beter inTayouan zou geko-Na dat nu de Heer Klenk maar pas uit
men hebben) en daarna na Batavia namTayouan geraakt was verscheen de Heer
waar over hy naderhand vry flaeuw aldaarCaeuw hier den 12 Augusti op de Rhec-
met een geringe geld-boete, en met eende, waar door de gansch ter nedergesla-
schorzing in zyn dienst voor 6 maanden,gen hope, door ’t schendig vertrek van de

gestraft is.Heer Klenk , weder eenigzins opgebeurd
Hoe merkelyk deze trouwlooze daad diewierd; maar al deze hope verdween we-

van Tayouan verzwakt, en hoe de vyand,der zeer droevig, wanneer menook dezer
na een menigte van andere ongelukkigeHeer, die door de holschietende Zee zyn
voorvallen, en door de berichten van ver-volk , gelyk zyn voornemen was, niet
scheide Overloopers, en voor al door Hanslossen, nog doen landen kon, weder Zee

Jurgen Radis van Stokkaart Sergeant inkiezen , en, na 28 dagen wagtens, nie
onzen dienst , welke den 16 Decemberwederkeeren zag ; dat egter, tegen alle
tot hem overliep, hen eindelyk tot hetgedagten, nog op den 8 , 9, en 10
uitersten gebragt, en den 25 January 1662Scptember geschiedde. Hoewel de vyand
de Reduyt Utrecht veroverd heeft , kanondertusschen , door ’t stranden van het

men in het voornoemde werk mede wyd-Schap Urk, van ’t ontzet een net bericht
loopig zien; gelyk hy nu’t Kasteel metgekregen had.
zyne werken hoe langer hoe nader quam.Men besloot daar op wel, om den vyanc

De Heer Coyett had besloten , om dente Water, en te Land aan te tusten; doo
laatsten storim van Coxinja af te wachten;by na alles mislukte , of had geen voort-
dog dit by den Raad eenparig om veeleging , 't zy de aanslag op Bolkenourg
redenen tegengesproken zynde, is de Ve-t zy die op Baxemboy.
sting den I February Ao. 1662., op ze¬Ondertuischen boden de Tartaren ool
kere voorwaarden, daar al mede te zien,hunnhulp aen, om gezamenderhand Co
door den Heer Coyet , en den Raad, aanallen afbreuk te doen; een flilcke
hem overgegeven, waar by de E. Maat-rir, die hen wel weer wat moet gaf
schappy niet meer als f 471500 (de Ryx-dar ook al niet veel op volgde
daalder nog tegen 60 Stuyvers gerekendMen vond ondertusschen goed, de
zynde) versoren, en waar van men egouwen , Kinderen, en alle onnutt-

ter in Holland, en op Batavia zoodanigmoen,  Eatavia te zenden , om het
geschreeuwd heeft, als of wy 'er millioe¬zoo vecl langer te konnen harden, en
nen by hadden laten zitten500 veel verder met den voorraad te strek-

En om den Lezer dit te klaarder te too-ken; dog zeer schandelyk, en laf hertis
nen, voegen wy een net uittrekzel, zooquain het den Heer Coyert, en den Raac
als t daar opgebragt werd, en waar aanront, dat de Heer Caeuw mede met de
dit al gerekend is, by.Prouwen verzogt na Batavia te zeilen

IV. DEEL. Uit
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6oo 1663.Aan Goud, omtrent

Kleene verouderde Blocd-Koraalen inkoops, gekost hebbende 300
Ryxdaalders  60 stuyvers. 210

51111Eenige Kassen en Vaatjens Barnsteen, weerd
120000Contanten, 4oooo Ryxdaalders  60 stuyvers.

Aan andere grove Waaren, en Koopmanschappen, in de Pakhuyzen,
300000ontrent drie Tonnen Gouds.

471500
vangen kregen, en dat hy, vrcezende, datUit welke beschryving men dan klaar

zy hem dingen, die hy niet geern wilde,ziet, dat Formosa allereerst door den bit-
zouden hebben doen bekennen , eerst zynteren haat van den Heer Verburg tegen den
tong, en , op dat zy hem niet zoudenHeer Coyett, door zyn en van der Laans
dwingen te schryven, daar na ook zynevalsche en al te licht by haar Edelheden

voorste vingeren afgebeten, en kort 'er aanvoor waarachtig aangenomene berichten.
een elendig einde gehad heeft.en door de dubblé trouwlooze verlating

Zyn Zoon, Kimpsia, of Sepoan, ver-van de Heeren Klenk, en Caeuw, schan-

zogt daar na de Tartars om Vrede , dogdelyk verwaarloost, en ook daar door wel
wierd afgeslagen, alzoo hy in Tayouan,voornamelyk verloren is: want hadden die

mitsgaders in Aymuy, en Quemuy, eentwee laatste daar gebleven, en hun pligt
Regeering op zich zelven verzogt te be-betragt, het zou nog zoo licht niet over-

gegaan hebben. houden, mits schatting aan hen betalende,
en hun hair afsnydende, dat hem egter vanWat schandelyk Pleydoy men nader-
de Tartars geweygert , gelyk hy door hennand dezen dapperen Heer, en eenige Le-
ook eenigen tyd daar na vervolgd, maarden van zynen Raad, daar over aange-
eindelyk nog met hen verdragen is.daan , wat voor een wonderlyken, eisch

Van wat aangelegenheid deze aanziene-de Advocaat Fiscaal Philibert Vernatti

lyke Landvoogdy voor de E. Maatschap-daar over opgesteld, en wat schande men
hem verder daar over doen lyden heeft, py, en hoe groot by gevolg hare schade

geweest is, zou men eenigzins konnenziet men aldaar mede wydloopig nedersteld.
Hy wierd niet alleen, zoo ras hy or gissen, als men maar eens mogt naspeuren

Batavia quam, gevangen gezet, maar, na met hoe zware Hoofdzommen ’er van daar

op Japan, en van Japan op Tayouan ge-’t aandoen van veel andere smaadheden,
handeld is ; behalven dat het wonderlykvolgens de overgekomene berigten, op t
wel gelegen was, om den Handel derSchavot gebragt, 't Zwaard hem door den
Spaanschen, en Portugeezen op Japan enScherprechter over ’t Hoofd geslagen, en
Tsjina te bederven, en uit te roeyen.hy na Rosingeyn in Banda voor zyn leven

Om nu hier te gelyk eenige opening vanden 11 Juny Ao. 1665, na een gevanke-
de Waaren , die hier vielen, of ooknis van 3 jaaren, gebannen; dog alwaar wel

Vyiy op Poclo Ay gewoont heeft, daar ik getrolken waren, te geven, zullen
daar af zeggen, ’t geen ons bekend is.het huisje, waar in zich die wakkere

De Waaren, hier vallende , zyn deze.man tot Ao. 1674. onthield, gezien heb.

Hennepe Lywaden.hoewel hy toen, op de bede van zyn kin-
Ruwe Zyde.deren en vrienden by den Heere Prince

van Orangie, en op zyn Hoogheids voor- Geconfyte Gember.

spraak by de Heeren Bewindhebberen op Witte Gilams.

Roode dito.zekere voorwaarden, daar al mede te zien.
Witte Zuyker.uit zyne gevankenis ontslagen, en na het

Vaderland vertrokken is. 3ruyne dito.
En aldus is de E. Maatschappy die Ryst.

schoone Landvoogdy zoo schandelyk, zoo Harte-vellen.

schendig, en trouwloos, na dat zy die 37 Elands-huyden.

aaren bezeten had, quyt geraakt. Koeyen dito.

Hoe wy naderhand, by twee Tochten Buffels dito.

van den Heer Bort Ao. 1662. en Ao. 1663. Steen-Bokken-vellen.

getragt hebben Formosa weder te krygen, Waaren, hier getrokken.
en den Tartar te bewegen, om Coxinja Barnsteen.

met onze hulp daar weer uit te jagen: en Peper.
hoe men ons maar om den Thuyn leid- Koraal.

de, en de Tartar daar na met de zynen Ryxdaalders van Achten.
&amp;c.verdragen is, hebben wy onder de stoffe Veelerley Kleeden in soorten,

van Tsuna ten deele vertoond. Vermits wy nu overal een Lyst der
Coxinja heeft ook, zoo men wil, niet Landvoogden bygevoegd hebben, kon-

ook telanger, dan een groot jaar, daar na ge- nen wy niet nalaten zulks hier
leefd. Men wil, dat de Tartars hem ge- doen.
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LYST

DER

LANDVOOGDEN van TAYOUAN.

van Ao. 1624 tot Ar. 1625.AAarten Sonk, Bevelhebber en Landvoogd
1626.1625I Gerard Fredrikszoon de Mith, dito dito.

en Land-Pieter Nuyts , Buyten-Gemeen Raad van Indien
1629.1627voogd.

1629 1636.Hans Putmans, Landvoogd.
enJohan van der Burg, Buyten-Gemeen Raad van Indien,

1640.1636Landvoogd.
1641 1643.Paulus Traudenius, Landvoogd.

1644.1643Maximiliaan le Maire , dito. 1
1636.1644Francois Caron, Gemeen Raad van Indien, en Landvoogd.
1650.1646Pieter Antoniszoon over t Water, Landvoogd.

1650 1153.Nicolaas Verburg, dito.
1656.1653Cornelis Casar, dito.

1656 1662.Frederik Coyett, dito.

achter ’t zelve volgende,Eenige verdere Bedienden, in't laatst ne stukken ,
hier mede geweest, ziet men ook in hetuitgedrukt.

verwaarloost Formosa, en in deze en gee-

AGTSTE HOOFDSTUK.

Van den Godsdienst der Formozaanen. Hun gevoelen over God, over de Schep-
ping, en over t einde der Wereld. Over de Staat der Zielen na dit leven. Wat

zy voor zonden, en voor geen zonden, rekenen. Hun slecht denkbeeld van God. Naa-
men van hunne Goden. Tempels. Priesteressen. En hunne Dienst. Die zeer be-
spottelyk, en onbeschaamd is. Hoe zy met hunne sieken en dooden leven. Van den her-
vormden Godsdienst. Zorge van onze Natie hier voor den zelven zedert Ao. 1624. D.
Candidius Ao. 1627., eerste Predikant hier. D. Junius Ao. 1631. hier. De Propo¬
nent D. Bonnus. D. Candidius bier weer Ao. 1633. Zeven honderd Formozaanen
gedoopt. Verdere Predikanten op Formosa. Ao. 1641. hier nog geen Kerkenraad. Naa-
men der verdere Predikanten hier. Last gegeven tot een Kerk-ordre op te stellen. Als
ook om ’t Sakams Dictionarium te maken. Staat dezer Kerk Ao. 1646. Vervolg der
Kerkelyke zaaken op Tayouan. D. Hambroek werd van Coxinja met de zynen gevangen.
Zyn weergadelooze standvastigheid. Zyn onbevreest Antwoord aan Coxinja, die daar op al
de Mans doed vermoorden. D. Hambroek, nevens verscheide van zyn Amptgenoten onthalst.
D. de Lconardis, de Landdrost Valentyn, en eenige anderen, begenadigd. Hoe t met
de Vrouwen dezer Mannen ging. Een goede aanbieding van Coxinja's Zoon, door de
onzen verworpen. Eenige dezer gevangenen Ao. 1684. in vryheid geraakt. Hoe t ver-
der met den Godsdienst op Formosa gegaan is. Lyst der Predikanten van Tayouan.

VAN DEN

CODSDIENST der FORMOZAANEN, of wel der Vol-

keren op FORMOSA, en TAYOUAN.

At den Godsdienst, op het houden, en van welke reeds onder de
stoffe van Tsjina genoeg gesproken is)Eiland Formosa, of Ta¬

vouan, belangd, men kend of als die der Formozaanen, die, (gelyk
wy zien zullen) veel daar van verschild,daar geen andere , dan de

Heydensche, en de Christelyke Hervorm- aanmerken.
de.

De Heydensche kan men tweezins, of
als die der Tsjineezen (die zich daar ont-

VanIV. DEEL. L. 2
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83 ZAAK
Van den GODSDIENST der

FORMOZAANEN

Schoon men by die van ’t Eiland For
mosa noit eenige Schriften, of Boeken,
gevonden heeft, die ons of de zaaken, in
hun Eiland van tyd tot tyd voorgevallen,
of ook wel het wezentlyke van hunnen
Godsdienst bekend maken, is 't echter
zeker, dat zy een Godsdienst hebben, dier
men niet anders dan de Heydensche noe¬
men kan, alzoo by in veelen doele met
die der meeste Heydenen over-een-komt.
die hen van Ouders tot Ouders overgele-
verd, en tot nog toe by hen bekend is

Zy geloven wel, dat 'er verscheide Go-
den zyn, die yder hun byzonder werk cr
hunne byzondere verblyf-plaats hebben
maar van een Opper wezen, dat alles ge
schapen zou hebben, weten zy niet, er
stellen vast, dat alles van eeuwigheid zoo
geweest is, en ook zoo in eeuwigheid bly
ven zal

Des niet te min gelooven zy , dat de
zielen onsterfelyk, en dat 'er voorde vroe
men zekere belooningen, en voor de qua

den zware straffen bereid zyn; vast stel
lende, dat de eersten na hun dood ove
een zeer moeyelyke gracht komen, en dar

seelgenooten van een groote vreugde en
an allerley wellusten werden zullen, in
welke stelling nogtans die van een Op
er-wezen, en een Opper-bestierder van
Geheel-al ingesloten legt, vermits er een

uitdeeler en gever van dat hoogste goed
zullen zy dat genieten, wezen moet

De godloozen daar-en-tegen konnen noit
over deze vuile gracht komen, en wente

len daar in der eeuwigheid in, tot straffe van
hunne zonden, welke benaming van straf-
sen dan al mede zulk een Opper-wezer
voorondersteld

Het belacchelykste in hunnen Gods¬
lienst nu is, dat zy zonden stellen in zaa
en, die waarlyk geen zonden en geheel
onverschillig zyn, als by voorbeeld, zoc

iemand op zulken of zulken verboden das
een huis gebouwd hout gehaald , spy-
ze verzameld heeft zonder behoorlykt

acht op ’t geschrey der Vogelen, of op
hunne droomen (daar zy sterk aan geloo-
ven en byzonder vast aangehegt zyn
geslagen te hebben of wel (dat immers
grouwelyk en strafbaar in zich zelven is
zoo een zwangere Vrouw eenige van hart
kinderen voor haar 37. jaar in 't leven be
houden, en niet afgezet heeft; en in te
gendeel stellen zy geen zonden in zulke
zaaken, die de zwaarste zonden zyn, al-
by voorbeeld, Overspel , Hoerery (edie
er sterk in zwang gaat , en voor geer
zonde, als men het maar in 't heimelyl
doed, gehouden werd) Doodslag, Dron
kenschap, Dievery, en wat dies meer is

waar over zy geen bekommering ter we

E NVAN
reld hebben; maar roemen in tegendee
daar op, zeggende, dat zelf hunne Go-
den daar vermaak in scheppen, waar ui
men dan ook oordeelen kan, hoe slegten
denkbeeld, en bevatting, zy van Go-
hebben

Zy hebben echter verscheide Goden
die zy dienen en eeren, aan welke zy ook
in tyden van nood offerhanden doen.

Cy stellen 'er twee, die in magt en ver
mogen boven de anderen uitsteeken.

De een (die een manis, en in 't Zuy
den woond ) werd Tamagisangak genaamt,
en die maakt, na hunne gedagten, den
mensch ook schoon

De andere (die een Vrouw of Godin
is, en in het Oosten woond ) is Tekarpa-
da genaamt, van welke zy oordeelen, dat

zy, als het donderd, haren man bekyft
om dat hy geen behoorlyken regen op der
aarde geeft, die hy echter, zoo ras hy ha
re stemme hoord, volgen laas

Deze beyde werden ’t yverigst, en wel
t meest van de Vrouwen der Formozaa-

nen, gediend

Daar is nog een God, die in ’t Noor-
den woond, dien zy voor een zeer qua
den houden, en Sarisano noemen. Dezer

oepen zy aan, op dat hy hen geen quaac
doen zou , aangezien hy de macht heeft
om hen leclyk te maken, om hen de kin-
der-pokken, en andere quaalen, toe te
zenden, waar voor zy geweldig bang zyn,
in die zy met al hun vermogen zoeken af

te weeren, vast stellende, dat zy, wan-
neer zy hem dienen , daar voor niet te
vreezen hebben

Suiten deze zyn'er nog twee Goden de
Oorlogs, Tapatiap, en Takafutta genaamt,
die voor al van de mans, wanneer zy ten
stryde en tegen hunne vyanden optrekker

zullen, aangebeden werden, zig niet ont.
ziende hen op de straat 't een en ’t ander
op te offeren

Zy hebben ook hunne Tempels; er
Hunne

zelf alle 16 huizen onder hen een byzon- Tem-
deren Tempel voor zich: en daar alle an- pels, en

dere volkeren meest Priesters hebben, om Prieste-
ressen.den Godsdienst waar te nemen, laten zy

dit door zekere Priesteressen , Inibs ge-
aaamt, verrichten

Deze offeren Verkens-koppen en de
Hoofden der Harten, die zy gewoon zyn
eerst wat op te koken, en hunne Goden

lan met wat Ryst, sterken Drank, of
Brom, en Pinang voor te zetten, 't welk
verricht hebbende, ryzen’er 2 Prieste

ressen op, en roepen haare Goden met een endiens
afgrysselyk gebalk en getier zoo verwoed
ian , dat haar de oogen uit het hoofd pui-
len, 't schuim uit den mond loopt, en zy
als dol en bezeten schynen, waar op dan,

na haar zeggen, ook haare Goden aan haar

verschynen, die door hunne ontzachlykt
gestalte haar geweldig doen zidderen en

beven,
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voor ’t oog der botte gemeente aan te rech-beven, gelyk men haar ook waarlyk, na
ten , den Duyvel, die 't quaadweer veroor-dat zy weer wat tot zich zelven gekomen
zaakt, uitdryven, zoo dat hy , het daarzyn, ziet doen
niet langer, door alle de hakken, die hyTerwyl zy nu dus wel een groot uui
ontfangt, konnende harden, zich in 't wa¬ter aarde nedergestrekt en als verslagen leg-
ter begeven moet, daar hy dan komt tegen, is al het volk uitnemend bedroefd
verdrinken. Hoedanige honderden vandoende niet anders, dan huilen, en jan-
grollen zy ’t gemeene volk, die veel vanken.

haar af hangen , en zich wonderlyk aanNa dat nu deze twee Priesteressen weer

haar vergaapen , voor zuivere waarhedenvolkomen tot zich zelven gekomen zyn,
met een effen tronie weten te vertellen.klimmen zy op ’t dak van hare Kerk,

Behalven deze diensten, die deze Prie-staan ieder aan een hock der zelve, roe-
steressen gewoon zyn waar te nemen, heeftpen daar hare Goden al weer met een ys-
yder l’ormozaan nog een zoort van eigenselyk gebaar aan, daar na maken zy haar
Godsdienst in zyn huis, daar ieder zyneRleedjens los, en gaan moeder-naakt voorDie zeer

Goden zoodanig eerd, als hy het goed-bespot¬ hare Afgoden staan , om dezelve, als 't
telyk vind.ware , door ’t vertoonen van hare vrou-
en onbe Zy onderhouden en vieren ook eenigewelykheid, en door ’t gedurig kloppen or
schaamc

Feesten, op welke zy hunne Goden, y-dezelve , te eer te bewegen , van haar teis.

der in zyn Kerk, op een plegtelyke wyzeverhooren.

Daar na wasschen zy haar lichaam met met een Gastmaal, danssen, fingen, &amp;c.
eeren.schoon water, blyvende zoo al bloot voor

Werd ’er iemand by hen ziek, zoo doen’t volk (dat wel meest Vrouwen zyn, al
zy hem, om zyn fmerten kort te makenzoo de Mans niet zeer godsdienstig vallen
een strop om den hals, halen hem op metstaan, dat ondertusschen bezig is met zich
een Wip, en laten hem zoo van bovenwalcker vol te drinken.

Deze Inibs nu bemoeyen zich ook met neer vallen, dat hy hals en been breekt.
Zoo ras nu iemand dood is, maken ziDuyvelen te bezweeren, en te verjagen,

met alle onheilen af te weeren, konnende dit alom door zekeren tromslag bekend,
goed en quaad weder niet alleen voorzeg- daar dan de Vrouwen met een Pot van

gen, maar, door de lucht met een bloote haren Brom, of Wyn, na toe trekken.
Mer de Lyken leven zy mede wonder-(abel te klieven, en door veel grillen
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lyk, zy droogen die by een groot vuur,
waar by zy dan een groot Gast- of Lyk-
maal hebben, en zich niet weinig, op t
geluid van een Trommel, moede dantien,
werdende geduurig, o dagen lang, ver-
poost, terwyl het Lyk noe langer hoe
drooger voor ’t vuur en geroost werd, 't
geen een grouwelyke stank van zich geeft.

Daar na wasschen zy het negen-maal,
winden ’t in een matjen, of iets anders,

zetten ’t op een hooge stellagie, en be¬
hangen het rondom met alleriey Kleed-
jens, zoo dat het zich als in een Lede-

kant, of in een Veld-Tent, vertoond, al-
waar het 3 jaaren aan een zoo blyft leg-
gen, ter tyd toe dat het been droog is,
waar na zy het in hunne huyzen begraa-
ven, gevende aan de Vrienden weer een
deftig dood-maal, na dat dit ieders ver-
mogen toelaat.

Uit alle deze dingen nu ziet men, dat
dit wel in zich zelve zeer botte, blinde
en beklagens weerdige Heydenenzyn;
maar egter heeft het God behaagd nog
veelen der zelve tot kennisse der waarheic
gelyk wy in het vervolg zien zullen) te

brengen.

Van den HERVORMDEN
GODSDIENST.

Na dat de Nederlandsche Maarschappy
zich op ’t Eiland Tayouan Ao. 1624. ne-
dergezet , en daar een begin van haren
Handel met de Tsjineezen , en van hare
volk-planting, gemaakt had, heeft zy ook
niet zeer lang daar na, na dat zy meer en
meer kennis met die woeste Lanjaard, en
met deze zoo blinde Formozaanen begon
te maken, ook zorg beginnen te diagen,
om herwaards Bedienaars des Goddelyken
Woorts te zenden, zoo , om haar cigen
Natie de behoorlyke gelegenheid tot het
waarnemen van den Godsdienst, en tot
het vermeerderen van kennis in de gron
den van dien te geven, als voor al, om
het Koninkryke Gods ook onder dezc
Heydenen, door de verkondiging van
Euangelium der Genade Gods, zoo ver-
re het hen mogelyk was, uit te breiden.

Dit deden zy aan de eene kant, om aan
de meesten te toonen, hoe grooten yver zy
voor de zaake Gods hadden, en aan de

andere kant , om, door ’t voortzetten van
den hervormden waren Godsdienst, onder

deze blinde Formozaanen een goeden
grond te leggen waar op zy hunne hope
van den Zegen des Heeren over hunnen

Handel alhier eenigzins zouden konnen
grondvesten verzekerd zynde, dat de
Heere die geenen niet verlaat, en zulken
zegend, die zynen H Naam vreezen, en
die ook anderen, welke nog verre van hem
afdwalen, tot kennis der waarheid en uit

de duisternis tot het licht tragten over te

EN VAN

brengen.
In de eerste tyden zyn herwaards maar

eenige Krank-bezockers gezonden, en
Maichiel Theodari schynt de eerste gevrest,
met den Heer Reyerszoon, of den Heer
Sonk Ao 1624. hier gekomen te zyn; dog
alzoo by ’t wat bont aanstelde, is Dirk
Lauwrenszoon in zyn plaats gesteld, en hy
door beyde dezc Heeren buiten dienst (zoo
als den 10 January Ao. 1625. bleck) na
Batavia g-zonden ; dog die hier in zyn
plaats quam, is alhier van Ao. 1625. den

17 July tot Mey Ao. 1627. gebleven.
Oolheeft 'er Ao. 1625. nog zekere Cor-

nelis Jacobszoon de Jong geweest, die den
4 December van hier op Baravia verscheen.

Ao. 1626 quam den 3 December Her-
man Eruyning mede van hier als Krank-

bezoeler op Baravia, die met de Heer de
With daar gekomen was.

De eerste Predikant , die den 4 Mar
1627. hier beroepen is, is die vroome D.
Georgius Candidius geweest.

Hy nam met zich den Krank-bezoeken

Jan Janszoon van Tekheren, en heeft on-
der dit ruw woest, en blind volk de eer-
ste grondentot het oprichten van een Kerk
gelegt , die hier naderhand zoo wonder-
lyk (zoo men van daar, en van Batavia
na ’t Vaderland schreef) gebloeid heeft.

Hy heeft hier als een wakker en neer-
stig man zyn uiterste beft gedaan, om
eerst den Godsdienst van dit blind volk,

na dat hy zich in hunne taal na zyn ver-
mogen geoefsend hadde, te doorgronden,

n daar na, om hen op den rechten weg
der zaligheid, als een getrouw Yveraar,
gelyk hy zich over al, daar hy geweest
is, getoond heeft, te leiden , waar door
hy ook allengskens veel vrugt onder hen
gedaan , en verscheiden der zelve, niet
zonder veel moeite, nit de macht der dui

stermis getrokken, tot het Koninkryk van
den Zoon der Liefde Gods over gebragt
heeft.

Zyn Eerw.,, hier nu ontrent twee jaaren
gestaan hebbende, schreef Ao. 1629. zeer
ernstig om zyne verlossing, waar op men
den 31 Maart goedvond D. Robbertas Ju-
nius herwaards te beroepen, die ook dit
aar hier gekomen, hoewel D. Candidins

nog tot Ao. 1631 gebleven is, alzoo zy-
ne tegenwoordigheid hier nog zeer noo-
dig was

Ao. 1631. verscheen den 3 April de
Krank-bezoeker , ’an de Lange, ook van
hier op Batavia, en den 3 July daar aan
besloot men , dat ook de Proponent, Pe-
trus Ponnus, herwaards vertreckken zou

Ondertusschen beyverde zich de wal-
kerc Heer funius niet weinig, om de For-
mozaansche taal niet alleen aan te leeren ;

maar om ook kleene en groote Vraag-
bockskens in dezelve, tot onderrigting van
den Formozaan, op te stellen; zelfs zyn 'er,

die

1631.
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1637.raakte met zyn Vrouw (de eerste Prcdi-1636. zeggen, dat hy eenige deelen van
kants of Hollandsche Vrouw die de Ja-Gods Woord in die taal overgezet heeft.
panders zagen) in October inDCan Japan, daarOndertusschen was D. Candidins op Ba-

didjus zy met een gebroken been op Decimatavia wel beroepen; maar zyn hert was
hier weer

quam, en met veel verwondering van deaan die noodlydende Kerk van Formosa
Ao. 163

Japanders aanschouwd wierd.daar een Predikant, hoe walker een man de
Hy quam den 10 November in Ta-Heer fenius ook was, het noodige alom-

vouan aan Land; dog my blykt nergens,me onmogelyk verrigten kon, nog zoc
hoe lang hy daar geweest is.vast , dat hy zich den 5 Mey Ao. 1633

D. Can-
Ondertusschen had D. Candidius om zyten tweedemaal derwaards, en na Sakam didius

ne verlossing verzogt aan welken zynberocpen liet, en dit beroep opzekere voor- opkomst

toege¬Edelheid, den Heer van Diemen, belasttewaarden aannam, verzockende :
staan.te schryven, dat hy, volgens zyn ver-1. Een Steenen Huis.

zoek, overkomen kon , om te trouwen;2. Dat, by zyne te rugge-komst, weder
dog zoo by quam, om op Baravia te bly-Predilant op Batavia zou zyn.
ven, dat dan Staat moest maken, om, of3. Dat hy altyd zyne Maand-gelden zou
na ’t Vaderland , of weer na Sakam temogen ontfangen, als hy wilde.
vertrekken, zich in ’t minste niet bekreu-Alle welke verzoeken hem den 12 dito

nende aan ’t geene zyn Eerw. by zyn ver-toegestaan zyn
trek, en volgens voorbeding , door zy-Hy vertrok dan weer herwaards , en
nen Voorzaat wel uitdrukkelyk beloofdnam by zyn komst alhier zyn verblyf in
was. Eon zeer slecht loon voor zulk een't Dorp Salam , daar ook zyn Mede
getrouwen dienst, die hy, als de eersteBroeder, D. Junius zig onthield.
Ysbreker, en Grondvester van deze Kerk,Ao. 1634 den 15 Juny besloot de Ker-
daar met zoo veel hartelykheid bewezenken-Raad van Batavia , dat de Krank-
nad.bezocker Cornelis Carre herwaards vertrek-

D. Hoo¬By een Brief van D. D. Junius en Hoo¬ken zou, om Andries Dirkszoon te vervan-
gesteynsgesteyn zag men den 15 December dezesgen. komst

jaars ook , dat zyn Eerw. daar behoudenAo. 1635. den 22 Maart quam Pieter hier.
aangekomen wasDouuweszoon van hier op Batavia, na dat

D. Can-Sen 30 April Ao. 1637. verscheen Dhier eenigen tyd geweest was.
didius

Candidius uit Tayouan op Batavia ,erDit jaar was het, door den yver van D. op Bata¬

wierd wel van de Broeders ontfangen. via weer.D. Candidius en Janius , zoo verre gebragt,
D. Lin-ge.Men had een Brief van D. Juniu-dat 'er nu al 700 Formozaanen door hen
debornslezen, waar uit bleek, dat D. Lindeborngedoopt waren. Maar veel heugelyker dienst-

zich zelve zoo slecht gedragen had,datyding krceg men den 24 April op Bata- schorf¬
men hem voor een tyd van zyn dienstsing.via by een Brief van D. D. Candidius en
had moeten afzetten, al 't welke D. Can-lunius van den 11 Maart 1636, waar by
didins bevestigde: waar door D. funiusbleck , dat 'er, by zekeren Land-Tocht
nu alleen in Sakam (of Sinkam) bleef,door den Heer Landvoogd Putmans ge-
alzoo D. Hoogesteyn Predikant in Sakam,daan, zulk een groote Deure tot uitbrei-
reeds overleden was, weshalven zyn Eerw.ding van het Euangelium onder de Por- D. Hoo¬

gesteynsdie nu om de maand pas maar eens aan ’tmoraanen geopend was , dat 'er na hun-
dood.Kasteel Zeelandia kon komen prediken.ne gedagten, wel 10 2 20 Prcdikanten

zeer ernstig om een a twec Predikanten.zoo zy te bekcomen waren) zouden var
en om eenige Proponenten en Krank-be¬nooden zyn ; dog verzogten voor eerst
zoekers voor Tayouan verzogt , alzoo dezeer ernstig om een Predikant, en die gee-
oegst en aanwasch hierzeer groot, en maarnen, die nu herwaards gezonden wier-
een Arbeyder onder zulken groote schaa-den , dienden ook, na hun oordeel , on
re veel te weinig was. Na dezen tyd leezeder een langer verband , dan wel in 't
niets meer van D. Lindeborn , weshalvengemeen , aangenomen te werden ; waar
geloove, dat hy dit jaar buiten dienst over¬op dan den 28 April D. Assuerus Hooge-
leden is.steyn eenparig beroepen, dat ook den eer-

Men verzogt en bad D. Candidius densten Mey by haar Edelheden goedgekeurd
13 Julius zeer ernstig, dat hy dog, om15

zyne groote kennis van de Sakamsche taal,Den 26 July vond men in Kerken-Ra-
zich wilde laten bewegen van weder der¬de van Batavia ook goed, om D. Joannes
waards te keeren, maar die goede Heer,Lindeborn , wel eer Predikant tot Erke-

ziende, hoe onbillyk men met hem, tenlens, maar door den Oorlog verdreven,

loon van alle zyne diensten, handelde,en met de Fluyt Oost-Kappel den 11 di-
ge-sloeg dit zeer zedig af, en verklaardeto als Krank-bezoeker uitgekomen, vol-

negen te zyn, om na ’t Vaderland te gaan,komen in zyn Ampt te herstellen, en na
gelyk hy vervolgens dede, waar op men D. Leen-Tayouan te zenden.

dan op dezen zelven dag D. Gerardus Leen- wius Ao.Zy vertrokken ieder op een byzonderen
wius verkoos, om na Tayouan te trek- 1037.Bodem herwaards; dog D. Lindeborn ge-

ken,



Ao. 1641
hiernog
geen

Kerken-

raad.

1637.

D. Scho-

ranus var

Ao 169
tot Ao

1639.

DLeeu

wjus Ao.
En9y

overle-

den

D. Scho-

tanus op
xeson¬

den.

D. Ba¬

vius Ao.

1640.

D. Junius

Ao. 1641.

op Bata¬
ria.

88 ZAAK
ken, en daar voor eerst aan de Hoofd-ve-
sting Zeelandia te leggen.

Ao. 1638 den 12 Julius wierd D. Joan¬
nes Schotanus als Predileant van S-kam be¬

roepen Hy ging hier na toe met de
Krank-bezocker Balbiaan ; dog bleef-er

niet lang, alzoo hy 1639. den 11 December
op Batavia zonder behoorlyke Kerkelykc
getuigenis verscheen zynde in September
al door den Heer Landvoogd van der
Burg, in 't bywezen van D. D. funius en

Leeuwius, van zyn dienst geschorst, en
voor een tyd afgezet

Ao. 1640. den 2 January wierd een Brief
van D funius van hier gelezen, uit wel-
ke bleek, dat D. Lecuwins in 't laatst van
Ao. 1639. overleden was; ook bleck, dat
D. Schotanus het hoe langer hoe erger
hier maakte, zoo dat men hem noch al

geschorst liet blyven gelyk hy dit jaar
ook zoo op Batavia verscheen

In’t jaar 1640. , wierd den 17 Julius
Joannes Bavius herwaards beroepen al-D

zoo D. Junius ernstig om zyne verlossing
geschreven, en die ook bekomen, vermits
nu 10 jaaren gediend had.

Den 4 Juny had de Krank-bezoeker
Viverius ook verzogt na Tayouan te gaan,
om door de Broederen van Batavia aan die

van Formosa gunstig aanbevolen te wer-
den.

Ao. 1641. den 9 Mey verscheen de
wakkere D. Jumius op Batavia, aan wien

gevraagd wierd, of zyn Eerw. genegen
was weer na Tayouan, of wel anders na
’t Vaderland te gaan: Hy zeide, dat tot
het eerste wel genegen was, zoo de Ver-
gadering dat noodig oordeelde ; en zoo zy
voor hem by haar Edelheden om eenige
verbetering van zyne Soldy geliefden te
verzoeken , en dat zich dan geerne ver-
binden zou, om van October af nog twee

jaaren daar te willen blyven, mits dat dan
aan den Landvoogd, de Heer Traudenius,
over hem nader geschreven mogt werden.
alzoo by met den zelven eenige moeite ge-
had had.

Men verzekerde zyn Eerw., dat hem
geen moeite ter wereld zou aangedaan wer¬
den, en dat alles zoo blyven zou, gelyl
het ten tyde van den Heer Landvoogd van
der Burg hier geweest was.

Hy verzogt toen ook, dat aan D. N. Mir-

kinius (die ondertusschen na Tayouan ge-
zonden was) Predikants Soldy, na dat hy
zich zelven in staat zou gesteld hebben
om te prediken, door den Heer Land-

voogd toegelegt, en dat D. Agricola tot
Proponent mogt gevorderd werden.

Tot dezen tyd toe was hier nog geen
Kerken-Raad opgericht, het zy dat en
stofse hier toe gebrek, of wel dat 'er ceni-
ge andere reden toe was.

Men vraagde dierhalven aan D. Junius,
of by noodig oordeelde , dat 'er een dien-
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de te zyn: Hy zeide ja; en verzogt, dat 1641.
zyn Edelheid dit maar ain den Heer Land-
vooyd Traudenius geliefde bekend te ma¬
ken.

Den 13 Mey bleek nader, dat D. Ju- D. Junius

ede2nius zig weer van den eersten October af
1voor drie jaaren verbonden had, om na
Ao. 165Tayouan te gaan, mits dat hy alle maand

140 gulden aan Soldy, boven de 10 Ryx-
daalders, trek ken zou.

D. Mir-Zyn Edelheid beloofde zyn Eerw ook
nuszeer nadrulkelyk , aan den Heer Land-
Ao. 1651.

cnvoogd over hem te zullen schryven
nD.

stond ook toe, dat D. Mdirkinius tot Prc- gri

Propo¬dikant en D. Agricola tot Proponent hicr
nent.zou gevorderd werden , 't welk daar op

zekerlyk geschied is; dog leeze van hen
niets meer, dan alleen dat D. Agricola dau
na weer op Batavia voorkomt.

Zy waren beide in de Formozaansche

taal zeer ervaren , waarom zy ook wel
meest ten eersten gevorderd wierden.

D. vanAo. 1643. vertrok D. Simon van Breen
den 8 Juny uit zyn naam, alzoo zicke- Breen

Ao. 1643lyk was, afscheid van de Vergadering door
D. Rogerius doende nemen) van Batavin
als beroepen Prcdikant herwaards, met

velken de Krank-bezoeker Gillis Joosten

verzogt mede te gaan.
Den 14 December dezes jaars verscheen D. Junius

Ao123D. Junius van hier weer op Batavia, heb-
en Pro-bende D. D. Bavius en van Breen, bene-
0net

vens den Proponent, D. Hans Olef, hier Olef.

gelaten.
Men verzogt hem zeer ernstig tot lan-

zer verblyf, en voor al om weer na For-
mosa te gaan ; dog hy zeide, dat het zel-
ve hem zeer ernstig, zoo door D. Bavius,

als door die van 't Dorp Soelang, verzogt
was, dog dat hy dit had afgeslagen, alzoo hy
genegen was, om na ’t Vaderland te gaan. D.n
om welke reden hy ’t verzock dezer Ver- na’t Ja-

radering nu weer op een zedige wyze af-derland.
loeg; ook getuigde zyn Eerw., dat het
Christendom alhier nu zeer loffelyk stond.

Deze Heer schynd my derhalven nog
dit jaar na 't Vaderland vertrokken, en

daar overleden te zyn, hoedanig zyn Eerw.
Ao. 1656. voorkomt.

Voor zyn vertrek had zyn Eerw, ce-

nige zaaken ten dienst van de Kerk van
Tayouan verzogt, waar ontrent reeds de

die alsnoodige zorg by de Heer Caron
Landvoogd herwaards Ao. 1644. vertrel--

D. Hap-ken zou, gedragen , gelyk dit jaar ook
1165D. Joannes Happartius herwaards vertrok-
Ao 1644.

ken 15.
DAgri-In dit zelve jaar verscheen den eersten
cola Ao.

Augustus D. Agricola op Batavia, zynde 1644.

met moeitc opgekomen.
Last totDen 7 November wierd van Batavi-
een Ker¬eerst gelast, om lier een Kerken-ordre of
ten-or¬

te stellen, op zulken wyze, als zy hierdre op te

stellen.best zouden oordeclen.
EntotOok wierd ’er nu last gegeven, om een

Sa-
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1629.Jo¬ertus Happartius, en den 26 April D.1641. Sakams Dictionarium, of Woorden-bock,

Happarannes Cruyf, en Ao. 1651. den 17 Aprite maken, om naderhand dan een algecen Sa-
25

tius, en
D. Ruiger Tesschemaker hier beroepen.in¬ mein Maleyts , Portugees, Sakams en Cruyf

Dictio- In dezen tyd klaagden de Broeders zeer Ao 1629.Duyts Woorden-boek daar af op te stel-
narium. D. Tel¬sterk over den Heer Landvoogd Verburglen.

schema¬
waar na de Heer Verstegen nader vernemenStaat de Ao. 1646. bleck , dat D. Bavius in het ker Ao

zer Ker- zoude.Dorp van Soelang nog lag, en buiten 1651.
lAo In dit zelve jaar vertrok D. Gravius van lagtendien ook ’t opzicht over de Dorpen Mat.
1616.

over dehier na Batavia, na dat zyn Eerw. hieitauw, Dorco, Tinocen , en Tevorang
Heer

4 jaaren geweest, zig byzonder in de For-had, dat D. van Breen in Favorlang, en and-
mozaansche taal geoeffend, en ongemeende omleggende Dorpen, en dat D. Hap- voogd

Ver-veel dienst aan deze Kerk gedaan hadpartius (van welken na dit jaar niet meer
burg.Men hield zyn Eerw., na een ernstiglecze) aan de Vesting lag, alwaar zyn
D. Gra-verzock, nog twee jaar als Predikant op Ba¬Eerw. den Nederduytschen dienst waar-
vius

tavia, die den 5 February Ao. 1654. zyn af gecft eennam, terwyl hy te gelyk het opzigt over
werk inscheid van die Kerken-Raad na ’t Vader¬de Dorpen Sakam, Tavocan, en Baklo-
t For-land genomen, en Ao. 1662. den 2 Januarywang had

mozaans
nog preuven van zyn Taalkunde, en varDe Proponent Olef bleef nog in de Zuy- uit
zyn zucht voor Formosa , gegeven heeftdelyke Dorpen ; dog dit lichaam van Pang-
wanneer zyn Eerw. tot Camp-Vere hetsona af tot Favorlang toe, dat om de Zuyc
Formulier des Christendoms in 't Formo-legt, veel te groot voor hem zynde, ver-
zaans en in het Nederduyts drukken liet.zogt men dierhalven om nog een Predikant

D. Joannes Ludgens wierd den 26 JuliusD. Lud-en klaagde zeer sterk over de traagheid
gens Ao.1651. herwaards beroepen, en D. Guiliel-der Leermeesters hier.
1651.mus Brakel den 15 April 1652. , gelykAo. 1647. den eersten April bleek, datD. Ba¬ Bra-

ook D. Gulielmus Pantherus den 3 Juny kel 49.AO. D. Bavius hier overleden , en D. van
1647. o¬ daar aan ; dog die weigerde herwaards te 1652.Breen genegen was , om na ’t Vaderlanc
verlcde

gaan.te gaan, die daar op ook verlost is.D. van D. Hap-In’t laatste van dit jaar, of den 26 De-D. Daniel Gravius, schoon vast Prcdi.Breen, en
partiuscember 1652. , verscheen D. GuilielmusD. Gra kant op Batavia, een man van groote ga- Ao 1653.

vius. Happartius op Batavia ; dog zyn Eerwven, en, zoo by de Regeering, als by de
wierd den 7 Maart 1653. weer herwaardsGemeente aldaar, zeer bemind, betuigde
beroepen, en men oordeelde, dat in dezezeer groote genegenheid te hebben, om de
oyzondere bloeyende Kerk nu ten min-Kerke Christi onder de Nieuw-bekeerden
sten 6 Predikanten van nooden warenen onder de Heydenen van Formosa dienst,
waar van by den Eerw. Kerken-Raad vante doen, en bood zig met een grooter
Batavia zeer gewigtige redenen aan haaryver, tot de uiterste verwondering van
Edelheden gegeven, die by dezelve ookallen, daar toe aan. Men zogt zyn Eerw

Bewe- aangenomen, en waren reeds bevelen aandoor alle beweegredenen , zoo uit naan
ging op den nieuwen Landvoogd, de Heer Cesarvan de Regeering, als van den Kerken-
Batavia die derwaards vertrekken zou , gegevenraad, van dit voornemen af te brengen;hier te

om alles, daar toe noodig, nader hier tedog hy bleef onverzettelyk hier by , datgen; dot

tever¬ onderzoeken.hy, zoo men hem van zyn dienst op Ba
geefs D. Bak-Den 30 Juny dezes jaars beriep men ooktavia, ontslaan wilde, na Tayouan gaan zou.

ker Ao.herwaards D. Joannes Bakker, en den 2cNa dat hy dan meenigmaal tot blyven
1653

April 1654. D. Abrabamus Dapper mitsverzogt, en van dezen ywer, om na For D. D.

gaders D. Robbertus Sassenius den 27 ditc Dapper,ismosa te gaan, niet af te brengen was,
en Sasse-daar aan.zyn Eerw. ontslagen, en zyn Edelheid
nius Ao¬Ao. 1655. den 21 Juny beriep men ookbelastte, dat men zyn Eerw. (hoe geerne
1654.

D. Marcus Masius, den 31 Juny D. Pe-hy hem ook daar houden wilde) dan nie Ao 1655
den 1. D. D.trus Mus, en D. Joannes Campiuslanger wederstreven, en hem in dit zyn

Masius,July D. Hermannus Buschhof, en den 21godvruchtig voornemen niet stuiten, maar Mus,dito D. Arnoldus  Winsem (die in Sakam
zynen loffelyken yver opvolgen en in al- Cam-

geplaatst wierd) herwaardsles helpen wilde, wat hy zou oordeelen pius
ver- Busch-Ao. 1656. bleck ook, dat 'er alverder noodig te hebben.

hof, enscheide der voorige Predikanten overledenZyn Eerw. nam daar op den 6 Mey
a Win-waren , zonder dat men hun namen , ofvan de Kerken-Raad op Batavia afscheid. sem.

de nette tyd, uitgedrukt vind, dog stel-en vertrok met veel beweging en traaner

le egter vast, dat zy alle, die in de Lystvan deze zyne Gemeente herwaards.
hier agter ontrent die tyd zamen aange-Den 11 Julius dezes jaars is goed ge-D. Ver-
haald staan, toen al overleden waren.trecht vonden, D. J’acobus Vertrecht mede her-

Ao1656.Ao 1647. Den 9 Juny 1656. zyn D. D. Joanneswaards te zenden. D.D.
de Leonardis ( Broeder van D. AbrabamusD.Ham- Ao. 1648. den 20 April wierd D. An- de Leo-

broek nardis, ende Leonardis, wel eer Predikant tot Bata-jonius Hambroek ook herwaards beroepen
Ao 1648 Amp¬via, en daar na te Dordrecht) en fFaco-Ao. 1649. den 22 Maart wierd D. Gil-
D. D. zingius.busMIV. DEEL.
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bus Ampzingius beroepen.
Die eerste Heer is by den inval van

Coxinja in Formosa met zyn Vrouw me-
de gevangen genomen, en was Ao. 1663.
nog by de Coxinsche Tsjineczen.

Ac. 1657. den 21 Mey wierd D. Gui-
lielmus Vinderus herwaards gezonden; dog
in dit zelve jaar aan D Buschhof zyne ver
lossing toegestaan. De eerste Heer bleef
hier niet lang, en komt den 11 Julius als
overleden voor-

D. Mazius had men op Kelang, een
Eiland onder Tayouan behoorende, (om
de Noord van Formosa nevens Tamsuy,

waar op wy eenige sterkten hadden) ge-
plaatst, van waar zyn Eerw. Ao. 1661.
met de Fluyt ’s Graveland, na dat hy in
Japan eerst aangegierd had, na Batavis
vervoerd is, om niet in handen van Coxin

ja te vallen.

Dog wat D. Hambrock betreft, deze
quam den 25 April 1661. op Batavia, we
gens groote smaadheden, zyn Eerw alhier
door eenige Leden der Regeering aange
daan; dog hy is zekerlyk kort daar aan
weder herwaards vertrokken, aangezien

zyn Eerw. nog in dat zelve jaar met zyn
Vrouw , een Zoon en een Dogter, met
wel 5 a6 van zyne Amptgenooten, door
Coxinja gevangen genomen, en van den

zelven na de Vesting Zeelandia afgezon-
den is, om den Heer Landvoogd, en den
Raad, tot de overgave, zoo zy hem niet

tot de uiterste woede tegen de gevangene
Nederlanders aanzetten wilden, te bewe-

gen; maar ’t was zoo verre van daar, dat
die edelmoedige en standvastige man her
tot de overgave zoude aanraden, dat hy

alle bedenkelyke beweegredenen gebruik
te, om hen tot standvastigheid aan te maa¬
nen, schoon hy vaststelde , dat die raad

doodelyk voor hem , zyn Vrouw, Kin-
deren , en voor de verdere gevangenen.
wezen zoude.

De Heer Coyett stelde het in zyn keur,om
in de Vesting by hen te blyven, of weder

na 't Leger van Coxinja te gaan; maar
was wel verre van daar van zyn verblyf in
de Vesting eens in overweging te nemen

alzoo by vaststelde , dat Coxinja's woede
dan aanstonds tegen alle de gevangenen
en voor al tegen zyn Vrouw en Kinde-
ren, uitgebersten, en dat hy alle die men
schen door zulk een trouwlooze daad, nie-
mand minder dan een Predikant voegen-
de, aan de gruwelykste wreedheden,die

men bedenken kon, zou overgegeven en

behalven een eeuwige schande voor zich

en zyne ordre , ook den grond van ge-
duurige knaging in zyn gemoed, over ’t
ongelyk, aan zoo dierbare panden en zoo

veel lieve Vrienden gedaan , gelegt zou
hebben; weshalven zyn Eerw., om zich
uit alle die zwarigheden edelmoedig te red
den, het allerbest keurde als een eerlyk
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man zyn woord te houden, en wat hem
ook overkomen mogt, (alzoo by dat al-
tyd by zich zelven, voor de wereld, en

by God, verantwoorden kon) na zyn weer-
de Vrouw zyne lieve Kinderen, en zoo
veel getrouwe Boezem-vrienden, weder te
keeren, om met een onverzettelyke stand-
vastigheid Gods verder besluit over hem,
en de zynen, af te wagten.

Met wat een Ziel-roerende beweginc
beide zyne Dochters, die zyn Eerw. in
de Vesting had, hem van dit voorne-

men zogten af te brengen , en hoe 21
hem met traanen in de oogen, en met alle
bedenkelyke smeekingen zogten over te
halen, om by haar te blyven en hoe, als
dit alles niet helpen mogt, hy haar met
zyn klockmoedig en edelmoedig aniwoord

zoodanig de mond ssoot, dat zy, van droef-

heid geen geluid meer konnende geven,
de eene van zich zelven tegen de grond
viel, en de andere, als zy niet meer ant
woorden kon, en hy daar op henen gaan
wilde, hem al jammerende om den hals

vloog, en gansch doodelyk bestorven, en
beklemd zynde, daar aan hangen bleef,
en hoe hy grootmoedig, om door alle
deze tedere en al te Ziel-roerende voorval-

len en voorwerpen niet meenigmaal tot
een wankeling, die hem altyd daar na be¬

rouwd zou hebben, gebragt te werden.
zyn tyd waar nam, om zich uit hare ar-

men te redden; dit alles zeg ik, bequaam
om een hert van steen en metaal te be-

wegen, konnen wy vry breeder in het by-
voegzel van ’t verwaarloost Formosa lee-

zen, gelyk wy daar ook verder konnen
zien, hoe die onbeweeglyke en standva-
stige man, als een Rots tegen ’t klotzen
der schuimende baaren pal staande , met
de uiterste kloekmoedigheid de Vesting uit
weer na den vyand, en ook te gelyk na zyn
zekere dood , stapte, na dat hy in het
uitgaan de Soldaten, die hem niet zonder
traanen konden aanhooren, met een weer-

gadelooze hartvogtigheid tot hun plich-
ten , en tot de uiterste stantvastigheid aan-
gemaand , en hen verzekerd had zich
zelven gewillig voor hen, en voor de wel-
stand van de zynen, te willen opofferen, als
hy hen daar doormaar eenigen dienst kon-
de doen; waar op zy hem alle met de ui-

terste ontroering hunne trouw en standva-

stigheid tot 'er dood toezeiden , biddende,
dat God hem, en hen bewaren, en alle

te zamen een genadige uitkomst geven
wilde

Dus scheurde deze grootmoedige Ziel
zich uit het midden van zoo veel waarde

panden, om met veel grooter Helden-
moed als de onvergelykelyke Roomsche
Borgermeester, Aitilius Regulus wanneer
ny door de Carthageniensers gevangen was,
door ’t afraden van de overgave (die doo
daar na'er op volgde) zich zelven aan de

dood

1662.
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gelyk ook ten eersten zeer licht, alzoo zy1661. dood veel liever over te geven, dan een
hier en daar in troepen verdeeld waren.laf hertigheid te begaan, die een eenwige
geschiede, en waar onder ook veel Vrou-schande op hem, op zyn Ordre, en op
wen en Kinderen in de eerste woede haarzyn gansche Natie kon gelegt hebben:
einde vonden.want schoon men bekennen moet , dat

De meeste van hen wierden onthoofdRegulus geen voorbeeld van zulk een daad
hoedanigen dood ook de edelmoedigeonder de zynen had, en dat hy, schoor
Heer Hambroek, benevens D. Petrus Mu;t in zyn hand hebbende, om zyn leven
Prcdikant in Favorlang , Arnoldus  Winte konnen behouden, zoo hy maar ’t ver-
sem, Predikant in Sakam , Jacobus Ampzogte by die van Carthago den Romcy
zingius, en Joannes Campius , zyne weer-nen had willen aanraden, de edelmoedig-
de en getrouwe Amptgenoten ( volgensheid had van de Romeynen het zelve, tot
de waarschynelykste berigten) wel juistbehoudenis eere, en luister van zyn Va-
niet, gelyk zommige Vitters al scherzen-derland, af te raden, waar by hy dan niet
de voorgaven , voor het geloove (alzooanders dan zyn zekere dood (die'er ook
Coxinja zich zeer weinig daar mede be-elendig op volgde) vaststellen konde, zoo
moeide) geleden hebben, maar uit enke¬valt hier voor eerst nog zeer aan te twyf-
le wraak van dien Barbaar zoo tegen dezefelen (gelyk veele doen) of dit geval wel
onnoozelen, als wel meest tegen de onwil-waar, en zoo’t al waar is, heeft die man

ligen , om de Vesting op zynen eisch aanzulke zielroerende voorwerpen niet gehad,
hem over te geven, zonder dat zy verdienddie hem het allerminste konden doen
hebben, na hun dood, zoobitter, quaad-Heeiwankelen , daar ’t geval van dezen
aardig en leugenachtig nog beschim pt teHambroek onbetwistelyk waar, en zync
werden, als de Schryver van ’t verwaarloostEerw. voor alles , ja voor het tederste
Formosa Fol. 63. doed ; alzoo die vellen,dat iemand tot afval bewegen kon, bloot
na Japan met Scheepsladingen vervoerd,gesteld geweest, en egter zoo gansch on-
niet voor de Predikanten, maar voor deverzettelyk, en standvastig in zyn voor-
Hoofden der Regeering aldaar waren, degenomen besluit gebleven is, dat alle, die
proef hier op zynde, dat zy doorgaansdit gehoord hebben, en hooren zullen
en de Predikanten zeer zelden, ryk t'huisdaar over ten uitersten nog moeten ver-

komen.baast staan.
Dat D. de Leonardis en zyn Vrouw me-

Zyn Eerw., dan weer by Coxinja ge-
de onder deze gevangene waren , hebberkomen zynde, zeide met veel deftigheic
wy bevorens al gezegt; maar deze Heeren vrymoedigheid, dat de Landvoogd en
met zyn Vrouw, schynd by de troep,zynen Raad beslooten hadden de Vesting,
waar onder de Heer Jacobus Valentynalzoo zy daar toe nog zeer wel in Staa
Landdrost van Formosa en ontrent nogwaren tot den laatsten druppel bloeds te
20 anderen waren , geraakt, en aldus neverdedigen en van geen accoord, ofover-
vens hem mede begenadigd te zyn, gelykgave der zelve wilden hooren spreken ;
hy ook Ao. 1663. en 1664. , wanneer dehocwel zy anders geern al, wat in hur
Heer Bort de tweedemaal met een Vlootvermogen was, en behoudens hunne ee-
na Tsjjna ging, nog leefde, alzoo de On-re geschieden kon, ten gevalle van zyne
der-Koopman, Joannes Renaldus, toen zeerHoogheid wilde doen.
veel moeite aangewend heeft, om, door ’t ge-Door dit antwoord wierd Coxinja tegen
ven van deze en geene Geschenken aan ee-onze Natie in ’t gemein, en in 't byzon
nige voorname Coxinders, de Weduweder tegen alle de gevangene Nederlanders
van den Landdrost Valentyn en denEerwzoodanig verbitterd, dat hy, ziende, dat
D. de Leonardis met zyn Vrouw te ver-

hem veel zaaken tegen liepen, en merke-
bidden, en los te krygen; dog alle zynelyk buiten zyne gissing gingen, behalven
moeite was te vergeefs, en men moestdat ook de Formozaanen tegen hem begon
met overgave van de Gyzelaars wederzydsnen op te staan, maar een schyn-reden
onverrichter zaake , ’t geen voor die ge-zogt, om ze alle den hals te doen bree
vangenen bedroefd was, scheyden.ken

Na dat nu de Mans zoo moorddadig omHy kreeg 'er ten eersten een gewensch-
gebragt waren wierden de Hollandschete gelegenheid toe, alzoo de Formozaanen
Vrouwen onder de Tsjineezen verdeeldeen groote troep van zyn volk aangetast,
van welke die geenen het wel 't best gehacen alles in de Pan gehalt hadden.
hebben, die aan ongehuwde ten deel vie-Hier van gaf hy de Nederlanders alleen
len; maar die deze en geenen gehuwde O-de schuld, voorwendende Ghoewel on waar

versten na zich namen konden wegensdat zy de Formozaanen daar toe opgehitst,
hunne jaloerse en bittere Wyven haar leeden aangezet hadden.
niet overzien, gelyk ook veele van haarDaar op gaf hy aanstonds last, om al,
als de veragtelykste Slavinnen tot de slaaf-wat mannelyk onder de Hollanders was,
achtigste diensten gebruikt wierden , enneder te zabelen, en zonder eenige gena-

naeindelyk onder dien last gesmoord, en,de alle deze weerloozen te vermoorden;
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1661. onuitdrukkelyke spyt, hoon, smaadhe- (zynde hy zelf, en zyn Moeder voor hur

den, en onlydelyke pyn uitgestaan te heb vertrek uit Tsjina overleden) aan Salom
ben , aan een droevig einde geraakt zyn. Valentyn met zyn Vrouw en 3 Kinde-Ceele

Wanneer de Heer Bort ten tweedemaal ren, Juffr. Susanna van Berchem, met haar
aanbie.

na Tsjina met een Vloot Ao. 1663. ver- Dogter, en Juffr. Geertruy Focanus mefding van

trokken, en den Hopman Christiaan Pole- hare 2 Zoonen (welke twee WeduwerCoxin-

ja's man met eenig volk op Qucmuy pas te met hare Kinderen , Sakamsche Inboor-
Zoon Land getreden, en nu bezig was, om den lingen, in Tsjina bleven) de genade ge-
verwor-

daan, om hen (gelyk ik 'er eenige zelfvyand niet alleen te vervolgen, maarook
pen.

de groote Stad te bestormen, liet Co- af gezien heb) uyt hare gevankenis te ont-
slaan; van dewelke Alezander van Schra-xinja 's Zoon aan de onzen weten, dat op

Sakam de Weduwe van Jacobus Valentyn, venbroek, na een 22 jaarige gevan kenis zeer

Taalkundig geworden zynde , van onzeen den Leeraar, D. de Leonardis, en dat
Gezanten, de Heeren Paats en de Keyzer,’er verder te zamen aan Mannen, Vrou
als Tolk nog gebruikt is.wen en Kinderen by de honderd Perzoo¬

nen waren. Wy hebben dit, schoon eenigzins een
andere stofse zynde, egter hier by eenDeze bood hy ons , gelyk mede den
willen voegen, om dat het alles betrekckingHandel op Tayouan, en een Verblyf-
tot malkanderen had, en by een behoor-plaats op Tamsui (in ’t Noorden van For-
de.mosa by Kelang gelegen, of wel op Ke

Na dat nu dat schoone Formosa door Co-lang zelf aan, hen afradende den Tartar
xinja dus ingenomen was, is alles,te gelooven, alzoo die hen bedriegen zou- wat

men in 37 jaaren met zoo veel moeite on-de, en zweerende by den Hemel, Zon,
der den Formozaan bewerkt en gewonneren Maan, dat hy de waarheid zeide, en niet
had, in rook en damp verdweenen, en'tloog
is daar alles weer, of tot het voorig Hey-Had men hem toen geloof gegeven, zoo
dendom, of tot dat van de Tsiineeschehad men ten minsten de vryheid van alle
Afgodery, dewyl die hen nu onder hundeze menschen bezorgd, en zich nietbloot
geweld hadden , vervallen, zynde het tegesteld , om ( gelyk naderhand bleek )

door den Tartar met schoone woorden ge beklagen, dat dit schoon Formosa zoo veel
paeid te werden, zonder of Tayouan we swoegen, arbeyd, zugten, goed, en bloed

derom (gelyk men zich daar mede gevleyd van zoo veel wakkere en yverige Leeraars
te vergeefs gekost heeft.had) of behoorlyken Handel in Tsijna,

Nu zouden wy hier geheel en al afen ook de gevangenen los te krygen, daar
konnen scheiden; maar om zoo veel als 'tal deze zaaken immers naderhand ons zoc
mogelyk is, een gelykheid in ons werkelendig ontschoten, en in rook verdwee-
te houden, moeten wy hier nog een Lystnen.

van de Predikanten, even gelyk in 't be-Egter heeft die Heer naderhand Ao.
1684. den 2 September nog aan eenige schryven van andere Landvoogdyen, met

een nette aanwyzing van de tyd, wanneervan deze elendige gevangenen, te weten,
aan Alezander Schravenbroek. met zyn zy hier gekomen, en hoe lang zy hier ge-

bleven zyn, byvoegen.Vrouw, en 2 Kinderen , aan de Wedu
we van Hendrik Verbiest met 2 Kinderen

LYST

DER

PREDIKANTEN van TAYOUAN.

van Ao. 1627. tot Ao. 1631.VEorgius Candidius-
1629. 1641.Robertus Junius.

1633. 1637.Georgius Candidius.
1636. 1637. overleden.Assuerus Hoogesteyn.
1637 1639Joannes Lindeborn.
1637. 1639. dito.Gerardus Leeuwius.

1638.Joannes Schotanus 1639.
29. 1647. dito.Joannes Bavius.
1641. 1643.Robertus Junius.
1641.N. Mirkinius.

1643. 1647.Simon van Breen.
1646.1644.Joannes Happartius.
1651.1647.Daniel Gravius.
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1651.1661. Jacobus Vertrecht. 1647.
1661, onthoofd.1648.Antonius Hambrock.
1652.1649.Gilbertus Happartius.

167..Joannes Cruyf. 1649
1651.Rutger Tesschemaker

alle overle-1651Joannes Ludgens.
voorden1652.Gulielmus Brakel.

Ao. 1656.1653.Gilbertus Happartins.
of daar on-1653Joannes Bakker
trent.Abrabamus Dapper. 1654

Robbertus Sassenius. 1654. )
1661.Marcus Masius. 1655.
1662. dito.1655.Petrus Mus.

1662. dito.1655Joannes Campius.
1657.1655.Hermannus Buschhof.
1662. dito.1655.Arnoldus  Winsem.
S6L.1656.Joannes de Leonardis.
1662. dito.1656.Jacobus Ampzingius.
1659. overleden.1657.Gulielmus Vinderus.

waar mede we dan van dezelve zullen af-Hier mede meinen wy alles gezegt te
stappen , om tot des Schryvers Uyt- enhebben, ’t geen tot de stoffe van Tayouan

t'Huys-Reyze over te gaan.(voor zoo verre ons bekend is) behoord,

a
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1685. DES

SCHRYVERS

EERSTE

Jren HCIBRLPEEf
NA

COOTANELLA,

A°. 1685. en vervolgens gedaan.

VYFDEBOEK,

EERSTE HOOFDSTUK.

IYt en t'Huys-Reyze des Schryvers en vervolgens. Hoofden van ’t Schip. Op-
daging van ’t Schip de Burgt van Leyden. Zyn bevinding in de SpaanscheO

Zee, en Zee-lickte. Ziet de Piek van Teneriffe. Krygt de Passaat-wind. Komt op t
Eiland St. Jago. Wat hem daar te Porto de Praya, en in de Stad St. Jago, ontmoet
is. Zeldzaam voor de wind vaaren van twee Vaartuygen, die tegen malkanderen aanko¬
men. Wat by hier voor verversching vond. De groote Mast, &amp;c. raakt door een
Travaat over boord. Verdere ongemakeen hier door geleden. Zeldzame staap des Schry-
vers. Merden van de Malckers, die hen helpen konden, verlaten. Komt aan de Kaapder
Goede Hope. Wat de Schryver daar al zeldcaams ontmoette. De Kinderen van den ox-
den Heer van der Stel. Van dewelke een Zoon met de Heer Koeper vergaat. Slinge-
lands Tocht na den Tafel-berg. Een Moeder van 12 jaaren hier. Zeldzaam schielyk
Huwelyk. Vertrek des Schryvers van de Kaap. Verliezen door zwaar stlingeren, by
St. Paul en Amsterdam, onze Martavaan. De Schryver doopt de drie eerste maalen
zyns levens in drie byzondere deelen der Aarde. Zyn komst op Batavia. Begoekt zyn
Edelheyd den Heer Kamphuys. En werd van veelerley Heeren minnelyk ontfangen.
Vreemde Maaltyd, en nog vreemder Kok by zyn Edelheyd. Dier Visch-eeten op Noord-
wyk. De Tsjjncezen, en hunne Geschenken aan de Grooten. De Schryver leerd Pi-
nang eeten, en werd als Lid in Vergadering ontfangen. Kreeg een groot ongemak aan
zyn Gehoor. Heerlyk optrekken der Batavische Borgery. Der Tsjjneezen Nieuw-jaar.
De Heer Taks dood. Fraey Muzycq van den Schryver bygewoond. Zyn vertrek van
Batavia na Japara. Gevaarlyke uitspanning. Des Schryvers Huysvesting. Verdere zaa-
ken op Japara voorgevallen. De Schryver gaat op een ander Schip over na Amboina.
Wat 'er op die Reyze voorviel. Zyn komst in Amboina. De Heer Padbrugge beschre-
ven. Vaar zich de Schryver hier ter nederzette. Werken van den Heer Padbrugge-
Des Schryvers yver in ’t leeren der Maleytsche Taal. Komst van den Heer Lobs nier.
Des Schryvers verbetering van Besolding. Staart-ster gezien. Droevig Afscheids-maal.
Rapireyn de Moor verlost. Leppers Maaltyd en koddige Dronk. Des Schryvers Tocht
na Hila. Zwaare brand aan ’t Kasteel, en des Schryvers gevaar. Schade by dezen en
en geenen geleden. Zeldzame ontmoetingen des Schryvers by een Tocht na Ceram. Daar
by in Levens-gevaar raakt. En veel ongemak lyd. Zwaare Aardbeving. Hartvog-
lige voorzigtigheid van de Heer Padbrugge. Komst van de Heer de Haas hier. Onbillyke
verzending des Schryvers na Banda. Zaaken, op dien Tocht voorgevallen. Mr. Jozefs
aardige vond, om zyn gestole Nagelen weer te krygen. Wit water. Des Schryvers
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96 DES SCHRYVERS EERSTE
komst in Banda, en zyn Huysvesting by den Landvoogd. Nader beschryving van deren 1685.
Heer. Zyn gebreken, en deugden. Zedig gebruik des Schryvers van des Heer Land-
voogds gunst. En zyn goede raad aan dien Heer. Komst van de Heer Leydekker in
Banda. Vermaak, hem en de zynen aangedaan. Opregte arme Vrouw. Vertrek des

Schryvers na Amboma. En hoe by verder van de Heer van Zyll behandeld wierd.
Zyn Komst en Huyshouding in Amboina. De Heer de Haas werd Commissaris.
Dood van zyn Gemalin. Dood van des Schryvers Broeder. Mildadigheid van de
Heer de Haas by zyn Vrouws dood. Zyn deugden. Zonderlinge dienst my door zyn
Ed. gedaan. Zyn gebreken. En verdere zaaken, zyn Ed. rakende. Reden, waarom
zyn Ed. met zyne minderen in Rust en Vrede leefde. Zyne groote onkosten hier, en zyn
edelmoedig leven. Reden van zyne vyandschap met D. van Brussel. Zyne zonderlinge
agting voor den Schryver. Een beuuys ’er van. Zeldz aam geval des Schryvers met zyn
Ed. over zyn Kerkelyke getuigenis. Zyn Eds. vertrek van hier. Vertrek des Schry-
vers uit Amboina. Deszelfs doodelyk gevaar van Schipbreuk by 't St. Mattheus-Eiland.
Verrichting des Schryvers in dezen nood Die wonderbaarlyk van God uit dit gevaar
gered werd. Zyn komst op Batavia. Hoe hy ’t nu daar bevond. Voor al in opzicht der
Amok-speelers. Ontmoet de Broeder des Konings van Bantam. Geval des Schryvers
met een Pol van een zyner Meyden. Zyn vertrek van Batavia. Beziet Bantam, het
geen by zeer slecht bevind. Sylvius reukeloote daad oorzaak van zyn dood. De Schry-
ver ziet 'er niets van opmerking. Zyn komst aan ’t Princen-Eiland. Geraakt in volle
Zee. En werd van Schipper van Willigen onthaald. Die met zynen Seur groote moei-
te krygt. Waar by de Schryver veel overlast leed. De Schryver doed hem , hy zyn
komst aan de Kaap, op een ander Schip plaatzen. Verdere gevallen van dezen Seur.
Zyn wonderlyke verloving aan de Kaap. Zyn Gevegt met Koenders. Des Schryvers
bevinding hier aan de Kaap. Fraeye Bybel van den ouden Heer van der Stel. Des Schry-
vers vertrek van de Kaap. Na-Schepen. En zyn komst voor Noorwegen. Daar by en
de Onder-Koopman in de nacht raeuwe gerookte Salm aten. Zyn komst voor Texel,
dog moest weder in Zee. Zeldzaam geval van eenen Paro. Ontmoeting van 2 Engel¬
sche Schepen, die ons veel hulp bewyzen. Moeite met den voornoemden Seur voorgeval-
len. Waar in de oudste Engelschen Kapiteyn zig inwikkelde. Die hem naroeid, en twee
mannen van onze Schuyt dood schiet. Vrecze des Schryvers voor een oploop van ons
Volk. In wat gevaar wy om den Heer Clement raakten. En hoe de Schryver bewerkt,
dat alle ongemak voorgekomen word. Des Schryvers komst voor Hellevoetsluys. En tot
Dordrecht.

En 13 May Ao. 1685. op een ren (zoo gehoord heb) in 't byzonder
Sondag ’s morgens ben ik met aan de zynen beloond is; te meer,alzoo

het Schip de Moer-Kappel, van hy door zyne manmoedigheid dengrond
de Kamer Rotterdam, als Pre- voor zynen Opper-Stierman Loopikgelegt

dikant na Oost-Indien vertrokken, en des had, om na zyn dood ’t zwaard op te vat-
avonds ontrent q uuren uit Goeree in Zee ten, en de Turken verder ge heel af te
geloopen. Ik was met myn zeventiende slaan, waar op hy ook Schipper wierd.
jaar Proponent, en ontrent een maand voor In tegendeel was de Onder-Stierman,
myn vertrek pas negentien jaar oud gewor- Laurens ,.., genaamt, een man, die ec-
den;dog was zoo bedaagd van wezen,dat een nige jaaren te Tripoli in een elendige ge
der Heeren Deputati, by myn Examen vankenis (zoo hy zeide ) geweest was,
tegenwoordig, my voor een Borst van 27 zoo los in ’t vloeken en scheiden, dat hy
28 jaaren aanzag. by na niets zeide, of daar moest een vlock

De Schipper was genaamt, jan van by wezen, hoewel ’t volk niet vierdepart
Velsen , een wakker Zeeman , de Opper- zoo veel agting voor zyne bevelen, als
Stierman, Gillis Brouwer, een Piloot, voor voor die van Stierman Brouwer , had;
zyn dienst uitnemend bequaam, by uitstek mogelyk , om dat hy wat te veel dronk;
onder de Zee-varenden zedig van gedrag, nogtans protesteerde hy, als ik hem over
en nugteren, en dien ik, myns wetens, dit vloeken vermaande , dat zy hem an-
noit heb hooren vloeken, maar alle zy- ders niet gehoorzaamen zouden; dat zy
ne bevelen zeer ordentelyk geven, en die egter niet deden.
ook stipt gehoorzaamen zag; behalven, dat De Assistent, een Borst ontrent van
hy, naderhand Schipper geworden zynde myn jaaren , was Loduwyk Vys genaamt,
ook heerlyke blyken van zyne dapperheid van een zeer fatzoenelyke Familie in ’s
gegeven heeft, wanneer hy , twee a drie jaa- Gravenhage, alwaar ook zyne Suster aan
ren’er na met 't Schip Goudesteyn uirge- de Heer Spronsen, toen Agent van haar

Hoog Mogende , getrouwd was, gelykloopen, en van eenige Turksche Roovers
ook zyn Ed. hem uitgeley dee, en dienaangedaan zynde, na zig deftig verweerd
ik in 't Jacht by de Heer Bewindhebberte hebben, het leven ’erby in schoot, gelyk
Kouwenhoven, daar wy ’s avonds voor onsook die daad door de Heeren Bewindhebbe¬

Vei-



Tyn Lee¬

ziekte.

UYT. EN THUYSREYZE, 97

Quocunque aspicio nihil est nisi Pontus &amp; 1685.1685. vertrek te zamen op een glas wyn by ver-
ather :zogt waren, ook sprak: by welk gevalOpda

Fluctibus hic tumidus, nubibusille mi¬dic Bewindhebber toen juist ook tydingging van

nax.het Schip van ’t behouden ten anker komen van ’t
de Burg vermist Oostindisch Schip, de Burgt van
van Ley Dat is: Na onze Vertaalinge.Leyden , kreeg, waar mede verscheideden.

mannen, zoo zyn Ed. zeide, t'huis stonden
Helaas, wat rolden daar verheve Water-te komen, welker Vrouwen onlangs her-

bergentrouwd waren, om dat men, op de gege
Dieschenen d'Hemel en de Sterren zelf tevene nood-teekens in Zee door dit Schip

tergen.ontrent de Kaap, eenparig ’t sinken des-
Wat zag ik in de Zee Valeyen yslykzelfs in volle Zee vastgesteld had ; een

diepzaak , zeide die Heer, die moeite met die
7 Scheen of de nare Hel ons raakte, enMans geven zal ; hoewel zy, die de oud

tot zich riepste brieven hebben, de voorrang zullen
Waar heen ik zie, ’t is almaar lucht, enbehouden.

hooge baarenHoewel ik een apart Kamertie boven
Zeer opgezwollen, d’wyl de wolken myin de Hut had , sliep ik nogtans, gelyk

vervaaren.ook de Schipper (alzoo zyn Kamer vooi
drie Vrouwen geschikt was ) in de Ka

Zonder iets by de waarheid toe te doen,juyt, en had aan hem , en dezen Borst, die
moet ik zeggen, dat wy meenigmaal eenzeer schikkelyk van gedrag was, zeer goed
Schip, geen Kanon-schoot voor uit zyn-gezelschap
de , wegens het ryzen en dalen van onsTot Commandeur der Soldaten hadden

Schip, niet zien, ja niets daar af in ’t oogwy eenen Johan Erskine, die zeer bequaam
krygen konden ; ’t geen my in het eerstvoor zyn dienst was.
wel wat ontzettede, en, by ’t dalen vanWy liepen dus met een schoone Ooste-
't Schip, ’t hert als mede in den afgrondlyke wind het Canaal in, zagen Dover

verzinken dede; dog, ziende, dat wy eenen Calis, zeer klaar , verlustigende ons
schoonen wind , zeer goed weer, engezigt met het wit Gebergte van Enge
daar door een gewenschten voortgang had-land, niet zonder reden van ouds Albion
den , begon die bekommering allengs-genaamt
kens over te gaan, en ik dit op- en neer-Wy quamen met zeer handzaam wede
gaan van 't Schip zoo gewoon te werden,in de Spaansche Zee, en dat op een tyd,
dat ik het dikwils niet eens meer voelde.dat ik nu al meinde van geen Zee-ziekte
voor al, als wyeen bakstage, dat is, halfmeer te zullen weten : maar ik vernam
wind hadden , by welken al de Zeilendat ik my daar in misgiste, en heb in 't

droegen, en wy zeer veel mylen in een et-vervolg van tyd , zoo lang ik gevaaren
maal afleiden.heb, vernomen, dat ik, zoo meenigmaa

Wy passeerden in't laatst van May dehet op nieuw begon te waeyen , weer of
Canarische Eilanden , welke Beschryvingnieuw Zee-ziek was ; ’t geen dan gemee-
wy nu voor by gaan, om dat wy voor-nelyk drie a vier dagen duurde, zonder
nemens zyn, die,en de verdere Eilanden.dat ik veel ceten kon, ers dan wierd ik het

onder weeg ons ontmoetende, by onzenallengskens gewoon, ter tyd toe, dat het
tweeden Tocht omstandig te beschryvenna een stilte weder begon te waeyen Een

Wy zagen zeer klaar de Pick, of dienziekte, die my wel wat ongemakkelyk
beroemden hoogen Berg van Tenerifseviel; maar die egter tot myne gezondheid
schoon wy daar nog wel ruim 30 mylenstrekte, gelyk ik op Zee ook meest zeer
af waren, met zyn Top boven uit degezond van herte was, en noit van Scor-
wolken steken, en onze Stierlieden getuigbutum, waterzugt, of andere ziekten, die
den, dat hy , by klaar weder (alzoo hymen op de groote Zee wel krygt, eenig-
nu geheel betrokken was) wel 60 mylenzins geweten heb.

in Zee gezien kon werden.Ik vond in deze Zee zeer groot onder-
Hier kregen wy de Passaat-wind (zooscheid tusschen de Baaren hier, en in de

de Zee-lieden die noemen) dat is, een va-Noord-zee, en ik regtveerdigde den Dich
sten wind, die ons zeer voorspoedig, enter Ovidius, als ik aan dit zyn zeggen.
zonder eenige verandering tot aan de Zou-(hoewel in een andere betrekking) in zyn
te Eilanden, en in 't byzonder voor hetTreur-gedichten in 't eerste Bock en't
Eilland St. Jago, den 13 Juny, net na eentweede Klaag-dicht gedagt:
maand zeilens , en ook op een Sondag,
bragt, alwaar wy in een Baey, twee my-Me Miserum, quanti Montes volvuntur

len van de Stad St. Jago gelegen, en Por-aquarum

to de Praya, of de Zand-haven, genaamt,Jam jam tacturos sidera summa putes.
ten anker quamen.Quantæ diducto subsidunt aquore valles :

Wy kregen hier verscheide andere Sche-Jam jam tacturos Tartara nigra putes.
penIV. DEEL
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Wy zagen een van deze Fidalgos (ikpen by ons. Ontrent acht dagen van te

meine van deze geborene Gaeuw-dievenvooren was ik met de Schipper en Seur
zoo als ilk, wegens de zware aanbrandingdit is de naam, die men aan den Schecps-
aldaar, door twee Matroozen op hunneAssistent onderweeg, en in Oost-Indien,
schouders aan Land gedragen wierd, zyndoor de bank aan dien Scheeps-Schryver
proef aan Monsr Langele doen: want zoogeeft) na 't Amsterdams Schip de Waal-
als zyn Matroozen hem wilden nederzet-stroom op een Sondag ’s morgens vroeg
ten, quam ’er van agteren een Portugces,geweest, na van hen gesjouwd (dat is,
sie met een volle greep zyn fraeyen Hoeddoor ’t laten waeyen van zekere witte

zeer handig boven by den bol, en, oolWimpel) verzogt te zyn , om, volgens
zyn fracye blonde Paruyk, zeer properifspraak van daags te vooren, dan daar eens
van zyn hoofd nam, en daar mede zeerte komen prediken.
gezwind langs strand een wed-loop metIk vond daar op als Schipper eenen Sar-
een van onze Matroozen , die hem kortdammer, Jacob Pieterssen Kool genaamt,
met een bloote Zabel op de hielen volg-een zeer beleefd, bescheiden, opmerkend,
de, regt toe regt aan na ’t Klappus- (ofen gulhertig onthalend man. Als Onder-
Kokos-) Bosch aanging.Koopman op ’t zelve (alzoo ’t een Schip

Onderweeg ontviel hem de Paruyk,van 145 voet was) vond ik eenen Amster-

die de Matroos opraapte; waar door dedammer, N. Verryn, een hups Man, die
ander zoo veel tyd won, dat hy hem ineen zoete Vrouw , en een Zoontje van
't Bosch uit zyn gezigt verloor, en zondernegen a thien jaaren, by zich, en daar ne-
Hoed weer by den bedrukten Seur quam.vens eene Juffr. Trip, een Weduwe, met
die zig egter over ’t wederzien van zynhare Dochter, Juffr. Aletta de Blok genaamt

die naderhand met den Heer van Naar- schoonc Paruyk noch eenigzins verblydde:
sen op Batavia troude) als Passagiers mede en nu , zoo lang hy aan Land was, voor

’t nemen van zyn Hoed, gelyk als wy,overgaande, en aan dezelve in de Kajuit
zeer goed gezelschap had. niet behoefde bekommerd te zyn , waar

Voor deze Vrienden, en de verderen op nede wy hem vertroostten. Het mis-
dien Bodem , dan ’s morgens gepredikt stond hem cenigzins, dat hy, waar wy
hebbende , wierden wy van dezelve zeer gingen alleen ongedekt was, en de zwa-
wel onthaald, en het scheen wel een maal¬ re hitte, die wy daar gevoelden , belette

ons hem hier in na te volgen.tyd, niet op Zee, maar in Holland, te

zyn, niet alleen in opzigt van de Voor- Wy vernamen dit best, by 't opselim-
Tafel, maar ook van de Na-Tafel, al 't men van een zwaren Heuvel, die ons
welke met een fraey Muzycq-stuk op de zonder eenig zweet-middel ingenomen te
Viool di Gamba ( waar op de Heer Ver- hebben, zoo veel zweet uitdreef, dat wy
ryn zeer fraey speelde ) bessoten wierd. niet wisten, waar te blyven.
dat my, een groor Liefhebber der Mu- Wy passeerden eenige oude vervallene
zycq, wonder wel beviel. Huyskens ter linker hand , voor welke

eenige Portugeezen met hunne Swartin-Dus wel onthaald, en by zeer fraey stil
weder van den anderen gescheiden zynde nen stonden, onder welke laatste ik 'er

bespraken wy te zamen op St. Jago aan te verscheide zeer fraey van tronie besneden
loopen, en malkanderen weer daar te zien. vond, en die nog veel te goed voor zulke

Behalven de Waalstroom, quamen daar Gaeuw-dieven waren, indien zy anders
ook eenige andere Schepen, namentlyk, zoo fracy van imborst als van wezen be-
de Helder, ( waar op Schipper N. Kraye- vonden wierden.

steyn 't bevel voerde) Mesteruyk (waar op Dus al voortstappende, geraakten wy
eenen Schipper de Vries, en eenen Sr eindelyk in gezelschap van Schipper Kool,
Langele Assistent , was) het Scheepje Bos- benevens de Vrienden van zynen Bodem,
wyk (waar op Jeroen Rykwaard Schip- aan het Al-oud en door- en doorluchtig

per, en N. de Held Assistent, was) ten Slot van den Landvoogd over deze Bacy, of
anker. Bahia (zoo de Portugeezen zeggen ) ’t geen

Wy, gelyk ook de Vrienden van de wy bevonden in eene Kamer, zeer ver-
Waalstroom, en van de andere Schepen, heven , alomme schoon van uitzicht over

voeren na Land , van onzen Schipper de nabuurige Heuvelen, en de Zee, maar
gewaarschouwd zynde, wel op onze Hoe- tegen de gemeene gewoonte, ook van be-

den en verder goed, te passen, aangezien neden, door den ouderdom der dun ge-
daar niet dan Banditen, en geborene Gaeuw- gesletene Planken , zoo gevaarlyk-door-
dieven , woonden, die, behalven dat zy lugtig was, dat, wilden wy'er niet door
zomtyds vry stout, en zeer behendig sta- henen vallen, gelyk wy 'er zeer gemakke¬
len, ook door hunne buiten gemeene rad- lyk tot in een diep dal door henen konden
heid den buyt zeer snel wisten te ontvoe- zien , wy wel moesten letten , waar wy
ren, en zig aanstonds in 't bosch hier of onze voeten nederzetteden : want ’t ge-
daar zoodanig te verbergen , dat 'er geen beente zou daar naeuwlyks af te recht

gekomen hebben.middel was om ’t gestolene weder tekrygen.
Wy

1685.
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verdere verlegenheid te brengen (hoewel1685. Wy wierden daar zeer hoslyk ontfan-
wy 'er niet sterk in beeten) verlostedengen van myn Heer den Land-voogd , een

Wy bedankten hem wel zeer voor zynman van een fracye scheutige gestalte.
deftig onthaal, en den Pater, die wy nietviy wat geel en zaluw van wezen , vo
zeer veel hadden hooren spreken , voorokputten, na myn gissing, omtrent zes

zyn aangenaam gezelschap en moestenen dertig jaaren oud, en my eer een Mix

betuigen daar twee egte Leerlingen vanties, als een Portugees, gelykende. Hi
Pythagoras gevonden te hebben; alzoowas slegt van gewaad, en voor al van een
zy den meesten tyd van ons verblyfslegten Hoed en Paruyk voorzien, zoo dat
daar zich zeer stil hielden , vernemendely de Paruyk van Sr. Langele wel by den
alleenlyk maar zoo nu en dan, by een af-Hoed mogt gehad hebben; alzoo wy vast
gebroken tusschen-vraag, of wy geenstelden, dat de Hoed voor hem gestolen
Kaas, dan eens, of wy geen Boter, danwas, of dat hy tenminsten wel wist, hoe
weer eens, of wy geen Westphaalschehy met de mindere Dieven in dit stuk
Hammen, Fransche Wyn, en wat diesstond.

meer is, hadden, al te zamen vragen, dieHy had een grooten Paap, met een lan
onze Schippers met een grooten ophef,gen zwarten en vry ouden Rok aan, er
om maar water, en andere nooddruftig-met een zeer breedgeranden Hoed op zyn
heden, daar vallende, voor hun geld (ex-kaal hoofd ( een heerlyk zonne-scherm
pres daar toe, ten bedrage van honderdals hy na buiten gaan wilde) by zich, en
(yxdaalders, of daar omtrent, medege-verzogt ons zeer beleefd, om dog op ee-
geven) te konnen bekomen, beantwoord-nige oude slegte losse banken, zonder lus-
den.sens ons gemak wat te nemen ’t geen

Wy gingen van daar te zamen het Klap-wy, om de eerweerdigheid der Banken.
pus-Bosch in wandelen, ’t geen wy zeeren den ouderdom der Planken , waar of
aangenaam, wegens zyn fraeyen lommer,wy stonden, met veel voorzichtigheid de-
vonden, behalven dat wy daar ook aller-den, zonder dat wy, die dit vertrek nu
eerst die vrugt, die ik zeer laf-zoet vond,eens met bedaardheid rond keeken , daar
eens proefde; dog de meesten, en voor aleenigen anderen Huysraad in zagen, dan
die bevoorens meer in Indien geweest wa-een Bouteille met roode Madérasche Wyn.
ren, prezen die zeer , om dat deszelfs vogten eenige Kelkjes, die waarschynelyk daar
zeer koel, en, na hunne gedagten, zeervan een andere plaats zullen gebragt zyn.
aangenaam was; maar voor my, ik hebom’er ons mede te onthalen, gelyk hy
het 'er toen niet, en ook noit daar na, indat ook zeer edelmoedig dée , ons ieder
konnen vinden; het voldeed my niet meer,een Glaasje van deze barre bleekroode
als eens zekeren Baar ( of Nieuweling,Wyn, die ons daar egter by onze ver-
voor de eerstemaal na Oost-Indiën geva-moeying, en in de zware hitte, nog a
ren) de Pisang-vrugt, die hem daar tevry wel quam, zeer gulliertig schenken-
eeten gegeven wierd: want zy hadden hemde; hoewel de Juffers, en ik, veel liever
wys gemaakt, dat hy ’t buitenste, of deeen kopje goede Thee gedronken zouden
schil, die zeer geel zag, maar alleen, doghebben; maar behalven dat zyn water nog
wülde hy geen levens-gevaar loopen, nietniet kookte, en zyn Thee met de naaste
het minste van ’t binnenste, alzoo dat zeerVloot eerst voorby stond gevoerd te wer-
vergiftig was, eeten moest, en hy getuig-den , was het niet raadzaam eenig vuur

de , dat hy daar in niet aangenaams vin-in dit prachtig, en van ouderdom been-
den kon, ’t geen voor een kender van diedroog, vertrek te brengen, indien wy
vrugt, zonder eenige sterker verzekering.7geen gevaar loopen wilden , van by
te gelooven was, alzoo men ’t binnenste,springen van de minste vonk, in volle
en noit het buitenste, gewoon is te ee-vlam te geraken, daar zommigen al voor
tenvrecsden, schoon’er geen ander vuur, dan

Na het doen van onze wandeling, voor-dat van de Zon, op werkte , alzoo de
namelyk , om na eenig Rivier-water teKlappus-bladen, met welke dit Vorstc-
zoeken , gericht, en ’t eeten van eenigelyk Zomer-vertrek vry ydel en doorluch-
Pisang-vrugten , begaven wy ons , zon-tig gedekt was, met al de verdere deelen
der ’t zelve echter gevonden te hebben,van dien, om den oudsten Adel hardnek-

tegen het ondergaan van de Zon weer nakig streden.
boord, alwaar zich die dag vorder nietsDit was ook al een van de redenen, om
opmerkens-weerdig opdeed.dat wy niet geerne langer de Zon door het

Daags daar na begaf ik my met de BootDak, en de Daalen door de Solder heen
in gezelschap van onzen Derdewaak, Damet zoo veel gevaar van ons leven zagen,
maas Willemsz. Spieringman, en den Com-dat wy, na verlof tot het haalen van wa-

eenmandeur nevens eenen van Dalenter van zyn Agtbaarheid verzogt te heb-
ge-Adelborst, die bevoorens in Brazilben, te eer van den zelven afscheid na-
Taalveest was, en daar de Portugeeschemen , en hem ook daar mede van een groo
Ja¬zeer wel geleerd had, na de Stad Stte vrees van hem wegens zynen drank in
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go, om daar eenig water, en andere be- of door hem in langen tyd niet gebruikt te 1685.

zyn, en schoon hy'er al vryhoeften, te gaan halen. wat mager
Ik zag daar iets, ’t geen ik in Indien wel uitzag, had hy egter veel werk, om ’er zig

als in te schroeven.meer, maar voor dien tyd noit, gezien heb,
Wy gingen, alzoo het nog wat vroegte weten, dat wy vlak voor de wind

was, om den Landvoogd te spreken, deangs de wal, en dat een Vaartuyg, een
Stad eens doorwandelen, terwyl de Stier-Kanon-schoot twee a drie van ons af in
man zyn vaten, daar hy, lag met het wa-Zee zynde, en van de Stad af ons te ge-
ter van die Rivier, die midden door de Stadmoed komende, mede vlak voor de wind

met een fraeye breede straal loopt, vulde.zeilde: want wy bedienden ons, met het
In ’t bezigtigen van de Stad, dickleen,vallen van den avond van boord gezeild

en morssig was, vonden wy niet als ceni-zynde , van een zagten Land-wind, en,
ge slegte kleene huisjens, waar in eenigedaar ’t ander Vaartuyg zeilde , stak de
Vrouwen Zyde, en Kattoen, zommigeZee-wind nog al vry sterk door. Dit had
weefden, zommige breidden, gaande alleik in myn Land noit gezien, daar men
in Pano en Badjos, zynde lange beneden-ook van zulke Land-winden niet weet.
kleeden, en boven halve hemdekensWy quamen, nagissing, ten acht uuren

Cok zagen wy van verre een Kerkje,’s avonds voor de Stad, na ter rechter-hand

in ’t welk eenige kaarssen brandden, eneen Kasteel, dat boven op een Berg, of hoo¬
uit welke eenige Priesters, die daar sche-gen Heuvel lag, gepasseerd te hebben, von-
nen dienst gedaan te hebben, quamen.den daar een Engelsch Schip met Ezels

hoewel niet met alle, alzoo wy 'er nog Ik sprak hen in het Latyn aan; maar
zy antwoordden ray in zulk een uitgezogtrykelyk met twee beenen aan Land von-
Munniken-Latyn, dat ik werk had , omden) geladen; dog wy mogten dien avond,

hen te verstaan, hoewel zy anders vrien-aangezien de Wacht daar al opgezet, en
delyk waren, en zeiden ons te willen ko-de Opper-Landvoogd van al de Zoute
men bezoeken.Eilanden , die daar zyn verblyf houd,

Terwyl wy in de Stad hier en daar naniet voor in den morgen-stond te spreken
stonden te kyken, wierd door een gaeu-was, om geen reden ter wereld aan Land

komen ; zoo dat wy dien droevigen don- wen Portugees een roode Oost-Indische
keren nagt daar in die Boot (t geen niet Zak-Ncusdock uit de Tas van onzen Be-
zeer vermakelyk, en vry koud was) zoo velhebber der Soldaten, die naast my stond,
goed, als wy konden, moesten zien door zoo listig langs zyn borst na boven toe

gelicht, en na dezen Portugees zyn Neuste brengen, het moeyelykst wel zynde
dat wy, uit vreeze door deze dieven, ook zoo behendig gebragt, dat die Borst, in-
niet dorsten slapen. dien het geen onderscheide, en zeer ken-

nelyke Neusdock geweest was, die eg-Met het aanbreken van den dag nader-
den wy, op bekomen verlof, de plaats, ter , zoo by ze niet vaardig gevat had,
daar de Wacht der Haven zich bevond, zou quyt geweest zyn, waar op de an-
wat nader, vonden daar voor aan een ou- der , door ’t groot gedrang der men-
de dwars-muur, onder welke de Rivier schen , aanstonds, zonder zich over zyn
door een groot rond gat in Zee liep, waar verlies te beklagen, voort was.

onder men de water-vaten maar te leggen Dit dée ons vertrekken, om met onzen
Tolk, van Daien, den Berg op na denhad.

Dit was zeer schoon water, dat door de Landvoogd te gaan, welken opgang wy
Stad liep; dog daar ook alles vuils in ge- al vry hoog, en die Vesting ook redelyk
worpen wierd, waarom men zich ’s mor- wel van Geschut voorzien vonden. Wy
gens’er van drinkwater voorzien moest. traden, boven gekomen zynde, in de woo-
dewyl men het dan, en anders den gansche ning van dien Heer, vonden die uitne-
dag niet, zuiver bekomen kon. mend slegt, de Kamers wel groot, en met

Gok zagen wy daar uit de Corps du goede Planke vloeren, maar zonder ceni-
Guarde den Hoofdman, of den Officier ge de allerminste Huysraad, uitgenomen,
van de Morgen-wacht, te voorschyn ko- dat wy door een vertrck passeerden, waar
men, en in een wonderlyk postuur zich n eenige Koyen met Faysanten stonden ;
aan ons vertoonen , alzoo hy over een die evenwel daar niet heel zeer voegden.
zwart Kattoene Hemd, ter eere van ons, Wy quamen eindelyk in een vertrek, daar
een vry geel Hemd pas te vooren eerst wy myn Heer den Landvoogd, een Heer
aangetrokken had, en nu, zoo als hy ons van een korte gedronge gestalte , en van
verwellekomen zou, nog bezig was, zeer ontrent de vyftig jaaren, met zyn Zoon,
openhertig (dat is, met de bloote borst) een Borst van 21 2 22 jaaren, en onlangs
met zyn Cinque Palma op zyde ons ont- daar uit Engeland gekomen, vonden, die
moetende, daar over weer een zeer oude ons beiden zeer vriendelyk verwellekom-
roode Rok, waar in hy den eenen arm den. Zy waren beide redelyk wel ge-
vry qualyk krygen kon, aan te trekken, kleed , en de oude Heer, die ’t woord

voerde, was zeer beleefd. Hy verwon-zoo dat zy voor hem niet scheen gemaakt,
der¬
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1685raakten, zoo dat niet alleen 't Hoender¬1685. derde zich over het cierlyk Portugees, dat
kot, Tafels , &amp;c. gaande raakten, maaronze Tolk sprak, stond ons toe, waterte
ook het Schip scheen 't onderste boven te De groo¬mogen halen, en verzogt alleen, dat wy

te Mast,zullen keeren, gelyk ook zeer waarschy-hem met wat Hollandsche Kaas, en Bo¬
&amp;c.,nelyk 'er op zou gevolgd hebben, indierter gedenken zouden ; ’t geen hem wel
raale1

onze groote Mast (een groot geluk voorbeloofd; maar van de Schippers niet nage her

ons) gelyks het Dck niet afgebroken, en boordkomen wierd ’t geen egter, voor die na
over boord gevallen was.derhand van de onzen daar komen zouden,

Wy versooren by dit ongeval, behalvengansch niet wel was.
die Mast, ook al onze Stengen, en za¬Ik, op de Reyze van myn zwarten
gen, dat onze Fokke-mast ook op tweeDienaar (een Slave van den Heer Opper-
plaatzen geknakt, en niet in staat was, omLandvoogd , Cornelis Speelman , aan zyr
'er zeyl aan te voeren, ten zy hy gewangdZoon te Rotterdam gezonden , en nu te
dat is, aan weerzyden verdubbeld) wierdrug gaande) ook wat Portugees geleerd

Toen de Mast viel, kreeg de Schipperhebbende, sprak over eenige zaaken; die

en de Opper-Stierman een groot deel vanik best uitdrukken kon, mede nu en dan
’t Want op hun lyf, ’t geen ik, onder demet zyn Ed., in dit kort gehoor.
Tent staande, niet zonder groote schrik,Wy vertrokken dan, zonder eenig
hoewel ik niets daar by leed, aanzag; welander onthaal dan van eenige verplig-
bly zynde, dat de Mast maar over boordtende woorden zoo ras wy maar kon-
lag, vermits ik de Schipper ’t volk bovenden , weder na de Boot, en zeilden, na
had hooren toeroepen, snyd de stroppenons van water en andere behoeften, ver-
maar los of wy zullen t'onderste bovenzorgd te hebben, van daar, hoewel niet
keeren; van welke twee quaden dit laat-zonder by ’t Wachthuys met de Soldaten
ste Choewel ’t ons oot zeer qualyk quam)nog mocite gekregen te hebben, die ons
buiten alle tegenspraak het beste was.Touw zogten in te palmen, en ons wak-

Deflag, die de orekende, en over boordker met steenen wierpen. Wy quamen
vallende, Mast met het volk , dat 'er nogzindelyk weer aan ons Schip, en vonden

op, en in de Mars was, gaf, was afgry-goed , na dat vier magere Koebeestjens van
zelyk; en 't beste, dat er op volgde, was,welke wy ’er nog een tot in de Straat Sun-
dat het niet lang daar na stil wierd, waarda in’t leven hielden) eenige stronken,
door wy wel te eer in Staat raakten, omwaar op Koolen gestaan hadden, en eeni-
van de tegen het Schip aan bonzende Mast,ge Hoenderen, aan boord gekregen had-
door ’t afkappen van die Vleet, ontslagenden, op Donderdag met een schoone wind

te raken, maar aan de andere zyde, wasdie wy waarnemen moesten, te zamen van
die schielyke stilte weer zeer quaad voordaar t'zeil te gaan; dog op de middag wierd
’t vervaarlyk slingeren van ons mastelooshet dood stil, en terwyl wy over Tafe
Schip, alzoo de Trompen van 't Geschutnog zaten en aten, scheen het wat te wil-
ieder Reys in Zee slingerden.len regenen , waarom ik aan myn Die-

Ook was die holle Zee nu zeer quaad Verderenaar, Antony, last gaf om myn Schryf-
voor ons volkc, om vyf man, die met de ongetuig, dat boven op de Tafel van het Half-
vallende Mast om laag gekomen, of over makken.dek lag, te bergen. Ondertusschen ston-
boord geraakt waren, en zeer ver in Zeeden wy ook van de Tafel op, en gereed
dreven, ten eersten weder te krygen ; al-om na boven te gaan in welken korten
zoo wy nu geen Takels, om de Schuyttusschen-tyd 'er zeer schielyk, terwyl al
over te hyssen, en in Zee te brengen, ge-onze Zeylen, en zelf ook de Bram-zey
bruiken konden.len , nog bystonden , een zwaar Travaat,

De eerste van ’t over boord geslagen volk,of schielyk uitberstende Vlaag, of Storm-
dien ik weer in 't Schipzeer moedig op-wind, zich zoo fel verhief, dat wy, eer
klauteren zag, was de Bottelier, Sebastiaanwy nog boven waren, werk hadden om
Schepers genaamt, een Hoorns-man,een fluks'er te komen, en om, daar zynde, mal-

en wakker Kaarel, die, ’t gevaar ziende,kanderen te konnen verstaan, zoo zwaar
mede gezwind na boven geklauterd, en,en donderend was de wind in ’t Want,
puiten gedagten, zoo schielyk met zynen in de Zeylen geslagen, in zoo verre,
neus in ’t ruime zop geraakt was , eendat , wat ook de Schipper, en de Stierlie-
duykel gedaan hebbende, die niet veel zynsden, die zich wakker van hun pligt que-
gelyk had, hoewel hy 'er, zonder eenig-ten, schreeuwden, om de Bram- en ande-
zins gequetst te zyn, afquam. Hy kroorre Zeylen ten eersten te stryken, en hoe
onder ’t zeyl, waar in hy verward was,gezwind de Matroozen na boven peurden,
uit, en langs de groote Mast, die nog tenom alles daar te redden, dit egter niet be¬
deele op ’t Schip lag, weer gezwind naletten kon, dat wy door't geweld van den
boven, en was binnen boord, eer het ie-wind in de Bram- en Mars-zeylen, die
mand wist.men, door’t zwaar klemmen van de strop-

Ons volk, woedende, dat het zyn Mak-pen tegen de Stengen aan, niet om laag
kers, zonder hope van hulp, zoo zy zelfkrygen kon, vervaarlyk op een zyde ge-

geenN3
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geen wonderen deden, daar heen dryven
zag, zetteden (tot myn uiterste verbaast-
heid) de Schuyt, die zy anders met de Ta¬
kels al vry moeyelyk inZee kregen, met
hunne handen in korten tyd over boord,
vielen 'er gezwind in, en quamen maar
net van pas om dezelve te helpen. Twee
kregen zy 'er ten eersten, de derde, alzoc
die aan zyn een oog veel geleden had,
quam met meer moeite in de Schuyt;
maar, by de vierde gekomen zynde, wil-
de die (6 groote getrouwheid, zelf by
zyn uiterste gevaar niet overkomen,

voor en al eer men zyn Makker, Blick
genaamt, die zekerlyk anders weg was
eerst geholpen had; maar, zy hem eerst
binnen boord willende hebben, zoo liet
hy zig ten eersten, ’t geen ook best was

gezeggen, aangezien zy, na hem overge
zet te hebben, hoe sterk zy ook aanroei

den , by gemelden Blick quamen, juist
zoo als hy begon te zinken. Zy bragten
dit volk ten eersten, niet zonder groot
gevaar , wegens de nog zeer hol schie-
tende Zee, weeraan boord, alwaar ik de

zen Blick ( de eenigste op ’t Schip, die
my zeer ernstig aanbevolen was, en wiens
Ouders tot Batavia Lieden van fatzoen

waren , tot welke hy overvoer) zoovee

als ’t my mogelyk was (gelyk men in '
gemein ook de andere dée) zoodanig ver-
quikte, dat zy alle in 't korte weder be
quamen.

Na dat dit weder wat bedaard was, za-
gen wy hier en daar wel eenige Makkers
zeer verre van ons verspreid; dog wisten
niet, wie van hen dit onweer ook mogt
getroffen hebben. Wy schooten derhal-
ven in ’t midden van de nacht vier stuk

ken op’t half Dekaf, om hen by ons te
lokken, van al 't welk ik, die door zwa-

re vermoeidheid, van my op dit verschrik

kelyk slingerend Schip ettelyke uuren aar
een vast te houden, tusschen de Tafel er

een van de Banken als vast gezord leg
gende, in slaap geraakt was, niets ter we
reld gehoord had; en ook niets zou ge
weten hebben, indien ik, van zelfs wak

ker geworden zynde, den Konstapel me
de Lont-stok niet had zien voorby gaan,
en daar op gevraagd had , of by schieten
wilde: ’t geen hy zeide nu al viermaal
zoo even gedaan te hebben, en zeer ver-

wonderd te zyn, dat ik daar af, alzoo al-
les rondom my op het half Dek gedreund
had, niet ontwaakt was. Die ons van
hen best helpen kon, te weten, Kool
liep, om niet genoodzaakt te zyn van zich
zelf, met ons te helpen, te ontblooten,
van ons by nacht af, en de anderen, die by
ons quamen, hadden, hoewel zy ous al 't
hunne aanboden, niets, daar mede zy ons
helpen konden , om dat al hunne Stengen
voor ons Schip, zynde van 139 voeten
te kleen waren.
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Wy bedankten hen dan, lieten hen me- 1685
de heen zeilen , dog geraakten door de
walckerheid van onzen Schipper, en Op-
per-Stierman, die hier groote preuven van

hunne bequaamheid gaven , binnen acht
dagen weer volkomen in Staat en Zeyl-
ree ; alleen dit ons maar ontbrekende, dat

wy aan onze groote Steng, die nu voor

groote Mast speelde, niet Zeyls genoeg
voeren konden, ’t geen oorzaak was, dat
wy in drie weken geen eene myl vorder-
den, waarom het zus of zoo stond, of
wy zouden weder na ’t Vaderland gekeerd

hebben; dog een hapje, ’t geen wy ein-
delyk nog by geluk, en net op zyn tyd
kregen , was oorzaak, dat wy zedert de
Reize zoo voorspoedig voortzetteden, dat
wy, schoon Schipper Kool aan anderen al

verzekerd had, dat wy, of door de Fran-

schen, indien wy aan Cabo de Lopes Gon-
salves mogten aangeloopen zyn, zekerlyk
genomen, of anders, doorgebrek, in Zee
buiten tegenspraak in ’t korte vergaan zou-
den zyn, nog pas voor hem , den 24 Sep-
tember aan de Kaap der Goede Hope, dien.
Tafelberg zich eerst als een klein wolkje
opdede , op de Rhede ten anker liepen
hebbende ’t geluk gehad van op deze Rel
ze zoo veel Dorades (een uitnemende

visch) Albucores, Bonitos, en Coret ge-
vangen te hebben, dat wy wel drie maan-

den lang, alle daag driederley geregten
van de eerste visch op Tafel hadden, waar
in ons andere Schepen der Vloot nog over-
troffen.

Wy vonden hier het Schip 't Land
Schouwen, (waar op de Heer Thomas Sli-

cher, Extraordinair Raad van Indien , en
gewezen Schepen van Amsterdam (zoo mei-

ne ) met zyn Vrouw, en een zware F’amilie,
was) en 't Schip de Prins Willem, reede
ten anker leggen, gelyk ook al onze an-
dere Makkers, uitgenomen de Waalstroom,
die kort daar na daar mede ten anker quam,
knypende by de wind, gelyk wy ook dee-
den, met alles , wat goed doen kon, op-
Dog hy was’er maar pas , of de nieuwe
Fiscaal haalde Schipper Kool, over ’t verklik-
ken van een Matroos, aan , ’t geen men zeide,
dat hem en een voornaam Heer wel 1000.
Gulden koste. Een fraey ontbytje voor
die Fiscaal, die 'er pas gekomen was.

De Schipper van 't Land Schouwen,
Cornelis de Souter, een losse ziel, ontfing
ons wel; dog voor al ook de Heer Sli-
cher verwelkomde ons met zeer veel
blydschap ; van dewelke wy, na eenige
ververssching, afscheid namen, en na Land

gingen , daar wy van de Heer Andries de
Man, Koopman, Tweede, en nu ook Ge-

zaghebber (alzoo de Heer Commandeur
Simon van der Stel , volgens last van den
Heer Commissaris van Rhede, die in Au-
gustus van daar vertrok, op een Land-
togt was) zeer vriendelyk in 't Oude Huys
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met de uiterste smaak van de wereld1685. van den Heer van der Stel, daar ook de
stronken van Kool leeren eeten , die inHeer Slicher zich onthield, ontsangen, en
myn Ouders Huys noit de schoonste Koolop ’t Avondmaal gehouden wierden ; het
had willen aanzien ; dog hier aan dezeen ik wel bekennen wilde, dat my zoo
Kaap volleerde ik dit , alzoo ik de Koolwel sinaakte , en zoo wonderlyk beviel.
hier vry wat beter, als die stronken,dat ik niet bessuiten kon met myn Schipper
uitnemend groot, en ook zeer goed vanin de laten nacht wecr na boord te gaan
smaak, behalven een overvloed van aller-maar beter keurde, met Schipper Kool ten
ley goede Moeskruiden, en andere Vrug-Huyze van een Kaaps Borger, Guilliam
ten , vond.Heems , die’er over vyf jaaren met zyn

Ik zag met groot vermaak daar de Comi-Vrouw, zonder iets te hebben, gekomen
pagnies Thuyn, die zeer net lag, en deen nu een wel gesteld man was, myn
schoonste Plantagie toen was, die ik voornacht--rust te gaan nemen, daar ik het zoo
of na oit zag, en die ik nu niet zal be¬wel, en vermakelyk vond , (zoo wegens
schryven, alzoo dat onder de stoffe dert gezang der Kaapsche Canary-Vogels
Kaap gedaan heb; maar by myn Twee-en ’t kirren der Tortel-duyven, als we-
de Tocht vond ik die zeer veranderd, al-gens het minnelyk onthaal van Monsr.

zoo ’t Speclhuysje aan ’t einde van dezel-Heems, op zyn Buiten-plaats, de Bosch-
ve door de Heer van Rhede gemaakt, ofheuvel genaamt, daar ik schoone Orange
op zyn last daar opgericht, onder anderenof Limoen-boomen zag) dat ik nog den
by myn wederkeering al verwoest en wegdag daar aan by dezer Vriend, en zyn
was; van waarmen een uitnemend schoonVrouw beide zeer hupse en vriendelyke
gezigt op de Reede hadLieden , op aanbeveling van Schipper

Ook zag ik by myn aanwezen aldaarKool, die ’s morgens weer na zyn boord
opzekeren dag, zynde in't Fort opde Katging, bleef; maar als ik vernam, dat die
met de Heeren Slicher, de Man, en alleLieden (daar ook een Zeeuw, Monsr. N.

de voorname Lieden , zoo van de Kaap,Biermans , Onder-Koopman op ’t Schip
als van de Vloot, een aardig Spiegel-Ge¬de Prins Willem, vond) zoo beleefd wa-
vegt van de Hottentots tegen malkanderenren, dat zy van my, of hem, geen geld
met afgesnedene Wyngaard-takjes , waarbegeerden , kon ik ook niet goedvinden.
mede zy malkanderen op een hair wistenlanger daar te blyven: maar ging by den
te treffen, werpende in 't gemeen, zoo alsPredikant, D. Joannes overney, een Vries
zy op de eene voet stonden en draeiden.van geboorte vernemen, waar zyn Eerw,
om de takjes , door hunne partyen ge-die daar best bekend was, my raden zou
worpen , te gezwinder te konnen ontwy-te gaan huysvesten, alzoo men hier ander
ken. Over de stank, en morzigheid vanzeer licht in een Hoerhuys geraken kan.
dit volk, met hunne lage Hutjes ontrent hetHet had zyn Eerw plicht wel geweest
Fort woonende, en die raeuwe darmenmy, die de eenigste Predikant in de Vloot
maar uitwringen, en op de kolen wat leg-was, en die naderhand dit, met dik wils
gen zag , konmyniet genoeg verwonderen.voor hem te prediken , wel dubbeld aan

Ik vond hier by myn komst als Bedien-hem verdiende , zyn Huys aan te bieden
den der E. Maatschappy ook Hieronymusbehalven dat ik dat onder my niet zou ge-
Cruse, of Croese, als Kapiteyn, N. vanlaten hebben; maar, in de plaats van dat

Reulen, die 'er nu pas als Fiscaal met zynschoon by in de helft van een groot schoor
Vrouw, en haar Suster, (die kort 'er aanHuys woonde, ’tgeen de Lieutenant, Jan
met een ryken Boer trouwde) gekomenBantista Dubertino voor zich van Compa
was , den Onder-Koopman, N. van Breu-gnies Bouw-stossen, daar hy als Fabryk
gel, (met wiens Weduwe naderhand deopsigt bevorens over had, gebouwd had
Heer de Man trouwde) den Cassier, N.bewoonde, welk Huys de Heer van Rhede
van der Stel, den Dispenzier, Blesius, den10t een wooning, ten deele van den Pre
Guarnizoen Boekhouder, Bloem, Kemels,dijkant, en ten deele van de Geheym-Schry-
Geheym-Schryver, eenen N. de Goyerver Kemels met zyn Vrouw, geschikt had
mede tot de Secretary behoorende , denride D. Overney imy om in den Oli
Krank-bezoeker, Koopman, die sterk koop-fant , by eene Juffir. Mostaart, naderhand
manschapte, en naderhand uit nedrigheidmet Monsr. Holsmit getrouwd, myn ver-
een Rok met Goude Knoopen droeg.blyf te gaan nemen, gelyk ik voor eeni-

Ik zag daar nog eenige ruinen van hetgen tyd dée; tot dat ik gelegenheid kreeg,
Oude Fort , wel eer door de Heer Johanom by eenen Jan de Beer, bevoorens eer
van Riebeck aan Strand, daar nu Compa-Meulenaar , dog toen Borger-Raad , of
gnies Magazyn van Touwerk, &amp;c. is, enBorgermeester aldaar, beter huysvestinc
nader aan ’t Vlek , dan nu, gebouwd,na myn zin te vinden; hoewel ik het dan
waar van ik de aarde nu en dan zag wegal mede zoo niet had, als ik wel wensch-
kruyen.te, om dat hy nu en dan wel eens wat

Ik genoot ook veel playzier door Jon-meer dronk, dan hem diende.

ker Adriaan van der Stel, tweede Soon vanOp onze Reyze van St. Jago had ik
de

1665.
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den Heer Commandeur Simon van der Stel

die my op ’t ronde Boschje bragten

behalven een net tractement, ook veel ver-
maak op dit Landhuys der E. Maatschap
py, en deszelfs Plantagie aandee.

Behalven dat hy my ook van verschei-
de aangename Vrugten (en voor al van een
zoort van zeer lekkere Limoenen, van ge
daante by na als Citroenen, en die mer
uit de hand at) rykelyk verzag, waar te-
gen ik zyn E. weer een Geschenk van twee

fraeye Hoeden dede.
De oude Heer, Simon van der Stel

had vyf Zoonen. De oudste, Willem A¬

driaan genaamt, was, toen niet lang ge-
leden of Ao. 1684. met Juffr. Maria de

Haze, Dogter van de Heer de Haze, ge-
wezen Directeur in Bengale, getrouwd
en met haar nevens haar Mama, Wedu-
we van den Heer Verburg ook gewezer
Directeur in Bengale, na Holland vertrok-
ken, alwaar zich zyn Ed. tot Amsterdam

zedert nedergezet, en daar hy tot Ao 1690
( wanneer hy zynen Hoer Vader als Land
voogd aan de Kaap vervangen ging) het
Ampt van Schepen dier aanzienelyke Stad
bediend heeft

danNa zyn Ed. volgde Jonker Adriaan
Jonker Francois , dan Jonker Henrik die

met een Deen na Holland vertrokken zyn

de, met een Poolsche Juffer trouwde, dog
die naderhand weer in Indien quam, en
eerst als Cassier en Winkelier op Macassar
zich onthield; dog eindelyk als Landdrost
op Batavia gestorven is.

Behalven deze Zoonen had de oude
Heer van der Stel nog een Zoon, diens
naam my onbekend, maar die op een onbe¬
kende wyze aan zyn einde geraakt is. Hy
vertrok, onder ’t Opper Gezag van de Heer
Koeper met het Schip, de Ridderschap van
Holland, van de Kaap na Batavia, dog die
Bodem is waarschynelykst in volle Zee
met man en muys gebleven , hoewel men

naderhand nog eenige losse en ongegronde
gerugten hoorde, als of deze Zoon var
den Heer van der Stel op ’t Eiland Mada-
gascar aangeland zou zyn. Indien de al
te hoofdige Heer Koeper den raad van zy
nen Schipper gevolgd , en, voor een al
te oude, een nieuwe groote Mast aan de
Kaap ingezet had, dit ongeluk zou hem
waarschynelyk niet overkomen hebben.

Buiten die vyf Zoonen had de Heer Si-

mon van der Stel nog een Dogter, die in
Holland aan eenen Heer van Ryn getrouwd
was

Onder de Onder-Kooplieden, toen mef
de Vloot daar aan de Kaap leggende, was
eenen Sr. van Slingeland , van Maastricht,
die met eenige andere Liefhebbers den Ta¬
selberg beklom, en my daags 'er aan zei

de, dat hy 'er niets, dan eenige Putten er
Kuilen, met stilstaande regen water ver-
vuld, gevonden, gelyk ik reeds ook al

ERS EERSTE

van andere gehoord had. Zy hadden 1685.
veel moeite, en vyf uuren aan een werk
gehad, om ’er op te komen; doch het af¬
komen was hen nog veel moeyelyker ge-
vallen.

Voor myn vertick viel 'er een zeer won-
derlyk Huwelyk van een Onder-Koop-
man , die hier woonde , voor. Vrydag
’s namiddags ontrent fuuren quam ’er een
Barinnetie (of nieuwlings daar met de
Vloot aangekomen Juffer) by hem, ne-

vens ander Gezelschap, daar ik mede by
was, in Huys, welke Juffer hy, die re-
delyk wel van de Kaapsche vocht besto-
ven was, een Neusdoek toewierp, die zy
tot daags 'er aan hield ; wanneer zy, met
eenige Juffers weer by hem kormende, hem
wysmaakte, en zeer sterk opstreed , dat
hy haar dien Neusdoek op trouw in haa

aller bywezen ( schoon’er niets aan was
gegeven had, en die hem op zyn woord
persten, om die Juffer, die wel een goed
man van nooden, alzoo zy ’t niet breed
had, te eeren, en ten eersten, alzoo haar
Schip op ’t vertrck stond , te trouwen.

Hy zeide van al deze zaaken nietste

weten, dog was egter gereed , dewyl z
zeiden, dit alle gezien te hebben, om die

Juffer te trouwen. Daar op ging die zel
ve Zaturdag avond in 't Avond Gebed
het eerste, Zondag ’s morgens het tweede.
en na de Predikatie het derde gebod, waar
op dit Paar ’s namiddags trouwde, en het
Schip van deze Juffer vertrok ’s Maandags

zoo dat het al vry krap met haar omquam
en zy ’t niet veel later had mogen begry-
pen.

Diergelyk schielyk Huwelyk heb ik
nog eens op Batavia van eenen Bayle ge-
zien, maar moet bekennen , dat het Lief-

de-vuur daar wonderlyk schielyk by dene
Gelieven moet vonk gevat hebben, alzoc

'er mede maar een dag tusschen beiden

was. Egter zyn dit beide zeer goede Hu-
welyken geweest, schoon daar geen tyd
was, om malkanders aard of gedrag te lee
ren kennen.

Na dat wy hier een maand aan de Kaaj
uitgerust, en een nieuwe groote Mast in
gezet hadden, vertrokken wy den 24 Octo-
ber, dog hadden hier nog een Onder-
Koopman , Jacob Marmer genaamt mei
zyn zwangere Vrouw (die nog een a twec
maanden te gaan had) aan boord gekre-
gen, die by ons mede in de Kajuyt ge-
plaatst wierd, aangezien'er boven in de
Schippers-Kamer nog drie Vrouwen wa-
ren , die na hunne mannen in Indien
vertrokken. De eene was een Wondhee-
lers Vrouw welkers man op Baticalo, de
tweede een Schoolmeesters Vrouw , diens

man op Batavia lag, en de derde een As-
sistents Vrouw, die wel de zedigste van
de drie, en Juffr. van Maten genaamt was.

Men zou deze Juffr. Marmer wel geerne
by
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1685. by die andere Vrouwen geplaatst hebben, tavia quam, door de schielyk weer toene

dog dat Logement was voor die drie reets mende hitte eerst quyt raakte. Een zaak,
al te kleen. die by na ongelooflyk schynd, en egter vol-

slagen waar is.Dus zeilden wy dan weer vry voor-
spoediger, dan na de Kaap, van daar na Aldus quamen wy zonder eenige verde-
Batavia; dog hadden door zwaar, hoewel re ramp, ook zonder eenen dooden, of ce-
anders voorspoedig, weder ontrent St. Paul, nig geschil met iemand gehad te hebben,
en Amsterdam , daar men in 't gemeen na een zeer vermakelyke Reyze, op Zon-
zware Winden , holle Zeen, en, om de dag den 30 December 1685., ’s morgens
styve Koelte van agteren , een geweldig onder den Kerk-tyd op Batavia’s Rhede
slingeren van het Schip, heeft, het onge¬ ten anker, alwaar ik my eerst na 't Huys
luk, dat onze Martavaan , of een groote van den Eerw. D. Theodorus Zas, Neder-

verglaasde Water-pot (waar in ons drink- suyts Predikant , begaf, een Heer, die
water was ) by nacht losraakte, en in my in zyn ganschen omtrek vry wonder-
stukken brak, welkers scherven met al het lyk, en zeer ouderwets voorquam, alzoo
water zich zoodanig over de gansche Ka- hy een kort Wambais met schootjens, na
juyt verspreidden, dat zy de Slaap-plaats of 't den ouden tyd, en een wyde opene Broek
Ledckantie van den Onder-Koopman, droeg, en met een paar ongemeene groo
regt tegen over die Pot geplaatst, sche- te gryze Knevels zich voor ons vertoon-

denen te zullen verbryzelen, hoewel zy met
ieder Zee maar tot halver weg quamen, en Ik bleef dien mideag by zyn Eerw, ee-
dan weder te rug geslagen wierden, zon ten, en wierd van zyn Eerw. verzogt myn
der dat, die gansche nacht door, iemand Logement by hem te nemen, dat my des
van de Kajuyts Jongens, om ’t wat op namiddags ook de Heer Dionys Relk, mits¬

te redden, ’er ontrent komen kon, alzoc gaders D. Isaac Hellenius, Maleyts Predi-
het Dek door ’t water zeer glad was ; en kant, en meer anderen, met veel gene-
toen’er eindelyk een der zelve zich aan genheid aanboden ; dog alzoo ik van alle
waagde, raakte hy niet alleen onder de deze Heeren’er maar een verkiezen kon,
voet, maar ook in groot gevaar van door die my best geleek, quam my in opzicht
dcze scherven gequetst te werden, behal van onze jaaren , de Heer Hellenius best
ven dat hy ook in lange tyd niet weer of voor , daar ik , toen by myn aanwezen

zyn voeten, of zoo verre komen kon, om op Batavia, tot den 7 Maart 1686. zeer
zich maar hier of daar aan vast te hou- vriendelyk onthaald, en byzonder wel na
den; al 't welke ons by dit ongemeen myn zin geweest ben.

groot verlies nog een kort vermaak , en Ik was'er (zoo ’t de naam had) wel
hertelyk gelach gaf- vcor niet ; dog t kostte my aan Geschen-

Anders ging alles zeer voorspoedig ken veel meer, als ik by een ander zou
zoo met ons allen, als met die zwangere verteerd hebben, behalven dat de Juffer
Vrouw , die, schoon zy geen hulp van van den Huyze my een Klavecimbaal,
een dezer Vrouwen bequam (onder wel- die my zeer veel van ’t fraey schilderen
ke de cene nog voor Minne gediend had aan boord gekost had, tegen myn wil en
door behulp van den Opper-Meester, een dank, voor niet van ’t hard bond, zonder
zeer bequaam en hups man, zeer gelukkig dat ik naderhand gelegenheid had, om een
acht dagen, eer wy op Batavia quamen andere te bekomen.
verlostic. ’s Agtermiddags na den Kerk-tyd gine

Ik doopte het Kind Zondags te vooren de Heer Zas met my na zyn Edelheid
zoo als wy Zondags daar aan op Batavia qua- den Heer Gouverneur Generaal Camphuys,
men , ’t geen ile daarom aanhale, om dat die my zeer vriendelyk verwelkomde, en

ikden Doop in dat zelve jaareerst aan een op dien zelven tyd ook aanzeide, dat haar
Kind in Europa, te Nieuwkerk, by Gou- Edellieden al voor myn komst besloten
da , wanneer ik daar voor D. Helleniu- hadden, den eerst aanlandende Predikant,
predikte , en voor de tweedemaal aan een na Amboina te zenden, en dat ik dierhal-
Kind op de Kaap, en dus in Africa, er ven geordonneerd was, om na die Land-
voor de derdemaal hier op Zee, of in A- voogdy te gaan, dat ik met veel respect
sia , en den zelven dus, in een en ’t zelve aannam, waar op zyn Edelheid zeide, dat
aar, in drie Deelen van de Wereld be- hy myne volveerdigheid in het aannemen
diend hebbe, dat al zelden voorvalt. van die post prees, en wel gewenscht had

Na dat wy 10weken gezeilt en, nu al dat D. Dathenus, die dit geweigerd, en
9o mylen, na de gissing van Schipper zich daar door in veel moeyelykheden in-
en Stierlieden, over Land gezeild had- gewikkeld had , dit mede zoo gewillig
den, hadden wy om de Zuyd, eenige da mogt hebben aangenomen. Ook verze-
gen te vooren, eer wy op Batavia qua- kerde zyn Edelheid my, om deze myne
men, nog zulken scherpe koude, dat ik gewilligheid, in 't toekomende van zyne
en meer anderen, er Winterhielen van had- gunst, belovende my ten goede te zullen
den, die ik niet lang, voor dat ik op Ba¬ gedenken, waar op wy, na nog een kort
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niet alleen in 't zwart sluweel gekleed was, 1685.verblyf van zyn Edelheid afscheid na-
maar, zoo ik daar na zag, ook Koets enmen.

Paarden, en een pragtige staat hield, hoe-Ik vond Batavia uitnemend vermake-
vel ik 'er naderhand sprak, die hem ette-lyk, de manier van leven daar geheel en
lyke jaaren te vooren met Taartjens (dieal hoflyk, pragtig, vriendelyk, de men-
een Slaaf droeg) langs Straat hadden zienschen zeer gezellig, en voor al zeer ont-

loopen. Waar uit dan bleck, dat by hethalende , waar door ik gelegenheid vond
uit de grond opgehaald, en zig in dit zynom by veele der aanzienelyksten aldaar al

Ampt zeer wel beneerstigd had.dikwils zeer deftig onthaald te werden.
By de Krygshoofden hier vond ik 'erMyne eerste bekenden, die ik hier kreeg,

ook verscheiden, die my veel beleefdhedenwaren de Heeren Duytsche Predikanten
bewezen, te weten , de Heeren CapiteynsLindius, Zas , Clavius , Wytens Heynen
Thileman Euvyk aan de Rotterdamsche,en de Voogd, mitsgaders die van de Maleyt-
Herman Egtbertzoon aan de Utrechtschesche Gemeynte, D. D. Hellenius, en Vos-
Poort, den Heer Sloot aan ’t Vierkant, denmaar, gelyk ook die van de Portugeesche
Luytenant Berg aan de Nieuw-poort, enGemeynte, de Heeren Thornton en Ferrei-

meer anderen, die my zeer aanhaalden omra, benevens D. Carpius, die de Rheede
de Vaderlandze Nouvelles te vernemen,waarnam.

Buiten dezen wierd ik zeer minnelyk nu en om te hooren, hoehunne goede Vrien-
en dan verzogt ten Huyze van de Heeren den daar al voeren.
de Boulan (voor een Indisch Kind , een Wy namen zoo nu en dan met een Dier

Viscongemeen bequaam Heer ) Cornelis van Koets een Uytspanning na buiten, en re-
ceten opOuthoorn Quevellerius Kelk, de Haas, den na Noordwyk, een kleen uurtje bui-
Voord-gelyk mede by de Japansche Opper-Hoof- ten de Nieuw-poort, om een Vischie,
vyk.

den, de Heeren Ranst, en van Buytenhem, daar ieder Heer voor eene maaltyd (heb-
myne zeer byzondere Vrienden , die my bende de magt om een Juffer met zich te
zeer veel beleefdheid, en dat al vry dik- orengen) een Goude Koebang of 24 Gul-
wils, bewezen. den Hollands geld, verteerd ; dog ’t speet

Ik genoot ook zeer dikwils de Tafel my op zekeren tyd, dat ik dit geld, zon-
van zyn Edelheid, mitsgaders van den Heer der van de Visch geproefd, of die eens

Directeur Generaal Hurt, die my, de eer- vezien te hebben, betalen moest, alzoo ik
stemaal in ’t Fort predikende, aan zyn Ta- door agter uit te ryden, om dat aan myn
fel noodigde, en toen myn eerste Leer- Juffer niet te vergen, zoo ziek geworden
meester in de Maleytsche Taal wierd, daar was, dat ik my niet in staat vond , om

zyn Ed. sterk op gezet was. aan Tafel te komen.

Geen minder eer en vriendschap bewe- Geen menschen hier quamen my vreem-
zen my ook de Heeren Raaden van In- der voor, als de Tsjineczen, van welkc
dien , Maarten Pit , Ryklof van Goens, de de Mans my, om hun koddig hulzel, al-
songe (die kort ’er na van hier na ’t Va¬ Vrouwlieden geleken.le

derland opontboden vertrok, een Koek, Hoe groote Schenkagien deze menschen, De Tiji¬
zyn Ed. door den Heer van Rheede gebak- niet zonder groote en wel gegronde inzich- neezen ,

en hunneken, gelyk hy toen ook op Zee quam te ten aan alle de Grooten van Batavia,n
reschen-sterven) mitsgaders de Heeren Willem van voor al aan den Directeur Generaal doen,
en 2n

Outhoorn (myn Patroon, zoo lang ik in heb ik op zekeren morgen eens ten Huyze de Groo
Indien geweest ben ) Johan van Hoorn, en.van dien Heer gezien , daar ’t rondom in
van Quaalberg, Slicher, St. Martin, en meer de Galdery zoo vol van alles kostelyks
andere, die my zeer dikwils aan hunne Huy- stond, dat men zich naeuwlyks wist te
zen en Tafels noodigden ; doggeen vreem- draeyen, en de Heer Directeurs Gemalin-
der onthaal quam my hier voor, dan de ne verklaarde , dat zy niet wist, waar al
Japansche Maaltyd by zyn Edelheid dit goed te plaatzen, alzoo al hare Solders,

die hy Donderdags hield , daar in 't eerst met diergelyk goed, reeds opgepropt wa-
niet dan een Bort met wat drooge Ryst, ren.

en eenige Potiens met zeer scherpe spyzen, De¬Zeer vreemd quam my in 't eerst ten
Schryverdie my gansch niet bevielen, op Tafel Huyze van den Ed. Heer van Outhoorn
leerd Pi-quamen , behalven dat ik my ook met de t eeten van Pinang voor, en ikk dacht niei
nang-ce-

wee ronde lange stokjens, waar mede de anders, of ik zag den Heer Clavius, die
en.

apanders en Tsiineezen deze spyzen ge- met my daar gegaan was, om dien Heer
woon zyn te eeten, gansch niet wist te geluk in ’t Nieuwe-jaar te wenschen, zeer
behelpen; dog naderhand quam 'er gebraad terk bloeyen, waar over ik my verwon-
en ander Vaderlands eeten, daar ik beter derd toonde; dog hy hielp my wel haast
mede te recht raakte, een zaak, waar van uit den droom, en leerde my dit Indisch
elders breder spreke. aangenaam tydverdryf onderweeg zoo wel,

Zeer wonderlyk quam ’t my hier ook dat ik zyn Eerw. namaals nog meenig-
te vooren, dat de Kok, die de spys maal 'er voor bedankt heb.

Kort na myn komst, of den 31 Decem-by zyn Edelheid op Tafel ordonneerde,
ber
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en, en door den Balier Socrapatti tot aller1685. ber 1685., verscheen ik met myne Ge¬
verbasing uitgevoerd, een geval waar vanverd loofs-brieven in den Kerken-raad alhier,

als Lid in wy onder de zaaken van Java breder spre-en wierd als een extraordinair Lid (om
Verga-

ken.als een Buytcn-Predikant over de alge-dering lk woonde op Batavia een zeer fracymeene zaaken van Indien met een conclu-ontran-
Muzycq by, alwaar de Heer Abraham vangen. derende of bessuitende ; dog over die van
Riebeck, Geheym-Schryver harer Edelhede Stad Batavia alleen met een adviseren-
den, de Basso continuo speelde, ik den Te-de of raadgevende stem teoordeelen) door
nor zong, den Notaris Bolswaart op deden Voorzitter, den Heer Heynen , ver-
Flute douce, en de Vendumeester Taal-welkomt, en myn plaatsomy aangewezen.
man, nevens anderen op de Hand-viooiNiet lang daar na predikte ik (volgens
peelden; dog een volmaakt Muzycq dedegewoonte van alle eerst hier aankomende
my de Heer Kleyer, Japans Opperhoofd,Predikanten, eerst in de Kasteels-Kerk
n zyn Huys, enkel van zyne Slaven, dievoor den Heer Generaal en Raaden van Ne-
Meesterlyk op alle Instrumenten speelden,derlands India, en den Sondag daar aan
hooren, gelyk ik dat naderhand ook by devoor de Gemeynte van Batavia in de Stads-
Heer Ryklof Pit even eens gezien heb.Kerk.

Kryg De Heer Cornelis van Outhoorn had ookEen week twee a drie na myn aankomst
een on- een heerlyk Harpslager, en zyn Heer Broe-kreeg ik een grootongemak aan beide my-
gemak

der had in zyn Huys een zeer fraeyenne ooren, door een onvoorzigtig wasschenaar zyn

Srgel, waar op ik meenigmaal gespeeld,gehoor¬ van myn hoofd aan boord met Tamarin-
en in ’t gezelschap van zyn Ed. eenigede, zonder myn ooren te stoppen , ver-
Dogter, die zeer fraey daar op speelde,oorzaakt , waar door ik by na als doof
veel vermaak genoten heb.wierd, behalven dat ile, ’s nagts voorna-

Om ’t voornoemd ongeval van den Heermentlyk, van pyn meinde dol te werden.
Tak wierden 'er ten eersten Schepen na Ja-Ik had hier tegen te vergeefs al 2 maen-
para gezonden, om de Vrouwen der Eu-den lang ettelyke Wondheclers gebruikt;
ropeers van Java af te halen, by welkedog raakte hier gelukkig in 4 a ; dagen
gelegenheid men ook de Schepen na deaf door een raad, die my de Heer Cornelis
Oost ten eersten afzond, hoewel ik ver-van Outhoorn, myn Buurman toen, gaf-
lof kreeg, om tot den 7 Maart nog teZy bestond in driemaal daags versche Klap-
blyven , wanneer ik met het Schip Ma-pus-olie (waar in een bolleken Look ge-
cassar, waar op Schipper Knol Hoofd wassnerkt was) zoo heet, als ik het verdra-
en waar mede ook Juffr. Joanna Padbrng¬gen kon, met een veerken in 't oor te
ge Weduwe van den Heer van Vliet, enbrengen, waar door ik'er in dien korten
Andries Olofszen Lofzang, overvoer, natyd van geneezen raakte.
japara stevende, daar wy na 4 a5 dagentZeer pragtig was by de intrede vanHeerlyl

ter Rheede quamen, en de Schepen Voor¬Nieuwe-jaar het optrekken der Batavischeoptrek
choten, de Moer-Kappel, Boswyk, enkender Borgery, dat toen nog stand greep ; dog

Baravi meer andere Bodems, leggen vondennaderhand allengekens afging.
sche Bor Op 't laatste was de Heer fJohan HenrikDe gemeene Soldaten te Voet en te Paart
gery- Thim, wel eer Bevelhebber van’t Kasteelverschenen daar zeer pragtig, met fluwee-

Weysselmunde, onder den Koning vanle Rokken met massive Goude Knoopen,
Polen, naderhand Schipper, en Kaartma-en verder zeer deftig van alles uitgedost.
ker in dienst der E. Maatschapry, en vanen de Kapiteynen zag men met Goude
dit laatste Ampt den 19 February totRingkragen, dat heerlyk schitterde, pron-
Candvoogd van Ternate gevorderd. Hyken. Ik zig iin de volgende tyden maar
had ee Dogter van 18 2 19 jaren by zich,alleen, dat cene divisie, of een Sergeant
eenvtanige zedige, en een van demet 102 12 man, aan de Heeren van rang
zo-tst- Juffers, die ikoit in Indien ontmoethunnc Huyzen rond ging, daar hy en zyn
eb, en die naderhand met de Heer vanvolk metcen glas wyn beschonken wierden.
Dishoeke, Directeur in Bengale, getrouwdDerTs¬ reen minder zwier en vreugd gaf in 't

niecaen 15egin van February het Tsjineesch Nieu-
Nreuwe Deze Heer wierd voor af na Japarawe-jaar, dat van hen , en voor al van dejaar.

gezonden , om ordre op alle de zaaken teRinderen ’s avonds met duizenden van al-
stellen.lerley lichten van honderderley aardige fat-

Voor myn vertrck van Batavia had myzoenen, zeer statig en pragtig gevierd werd.
le Ed. Heer Hurdt in veel gevallen , enDe Heer In ’t midden dezer maand Ao. 1686

T215 ook zyne Gemalinne, een zeer brave enkreeg men hier van Java ’s Noord-Oost
dood. gulhertige Dame, zeer groote diensten ge-Kust ook ’t berigt van de droevige moord

daan.van den Heer Gezant, Francois T’ak, en van
Ook had k myne Vaderlandsche brie-zyn Tweeden in die Ambassade aan den

ven al mede, eer wy van Batavia t'zeylKcyzer van Java, den Heer Jeremies van
gingen , om zeer goede redenen met denVliet, en van veel anderen, den 8 Februa-
Malakschen Fiscaal, den Heer Pieter vanry op Carta Soera de Ningrad voorgeval-
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1686.R6. Eeladtengen, mesegegeven. Hertog, Opper-Koopman in dienst der E.

Maatschappy, ons veel vriendschap, zooOp den Tocht na Japara, ontmoetede ik
aan zyn Tafel, als metons op zekeren dagtwee Vaandrigs, Michiel Ram, en N

een myl ofin ’s Compagnies ThuynLamsweerde, die by den Keyzer van Can-
te onthalen.twee van de Logie gelegendi kort te vooren gewecst, en tot verwon-

Gevaar-
Wy reden ’s avonds al vry laat met ee-dering van allen, er behouden (tegen zyn

yke
nige Flambeauwen weer van daar; dog devoorige gewoonte, alzoo hy alle Gezan- Uitspan¬

ning.waren ’s nachtsJuffrs van Vliet, en Thim,ten daar gevangen hield) te rug gekomen,
geen haar open daar op van Sergeanten tot Vaandrigs uit vrceze voor ongemak,

gevorderd waren. de weg ontmoeten mogt, daar in die
Thuyn in een Planken Huys, vry verhe-Geduurende ons aanwezen tot Japara

dée ’t Opper-Hoofd, de Heer Joannes de op Palen staande, blyven slapen; maarven
11—

aanPrea
a¬ ,aaea a

Te
lsr

n-

2na ae 2
hadden zich daar schoonver ontrent dit de Vrouw van de Heer Hurdt , de eerste
Huys een Wacht van Hollanders lag, in Rang, wierd maar Juffrouw toen ge-
niet al te zeker bevonden , alzoo 'er des naamt. Deic Borst, Daniel Schenkenberg
nachts een vreezelyke Tyger , dien zy, genaamt , was my van zyn Mama zeer
om zyn tintelende oogen, zeer klaar door ernstig aanbevolen, met verzoek van zyn
eenige reeten, en gaten , gezien hadden, spoedige overkomst na Batavia (gelyk de-
rondom dit Huys had komen waaren, en de) by 't Opperhoofd te verzoeken. Ik
brullen, ’tgeen haar hoewel zy ter plaat- zag by dezelve twee spierwitte Suri-Kat-
ze daar zy zich onthielden, geen nood ter jes of Ink-Horentjes, die hem door de Key-
wereld hadden, egter zeer ontzet had. De zer van Djava vereerd waren.
Wacht had 'er verscheide malen wel op ge- Terwyl ik hier was, moest ik, alzoo

schoten, dog den zelven of niet, of altoos de Heer de Hertog my wegens 't groot
zoo veel niet getrofsen, dat men eenig bloed gezelschap van de Heer Thim, en zyne
'er af vernomen had. Dit was oorzaak, Familie, mitsgaders dat van Juffr., de

dat die Juffers ten eersten weer na de Lo- Weduwe van Vliet, onmogelyk logeren
gie quamen, niet langer in zulken gevaar- kon, na een goed henen komen, wilde ik

aan Land blyven, omzien.lyke plaats hebbende durven blyven.
Ik vond hier ook den Zoon van Juffr van Ik geraakte den eersten nacht by een Des

Schry-Quaalbergezegge Juffr want men wist toen Lieutenant, daar 't Logys vry slegt was;
vershuis-maar quam naderhand ten Huyze van dennog van geen eene Mevrouw in Indien, en
vesting.

Twec-
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wagt op den Berg van Japara ’s nachts1686. Tweeden Perzoon, den Heer Jan Steen, of
door een Tyger van zyn post gehaald, dieeen en dezelve Kamer, daar de Heer Ka-
met hem door een schietgat van boven denpircyn, Maurits van Happel , ook zyn ver-
Berg na beneden (een vervaarlyke hoog-blyf had , en genoot van dezen braven
te ) gesprongen was ; weshalven de Ja¬Heer Steen zeer veel beleefdheid, die my
vaansche Landvoogd ettelyke duizendenzoo veel te beter, om ’t gezelschap van
Javanen met Picken voor den dag dee ko¬de Heer van Happel, bevicl , alzoo dic
men, om den Berg, en dien Tyger, doorHeer zeer groote kennis van de Maleytsche
allengskens malkanderen met de Pieken,Taal had, en dezelve ook in haare Letter.
digt by een om hoog gehouden zynde,te weten, de Arabische, zeer wel wist te
te naderen, te bezetten, gelyk zy hem ein-schryven. Hy verhaalde my ook zeer om-
delyk, niet zonder eerst nog eenige Java-standig, hoe deze kennis van die Taal en
nen te verliezen, en na ettelyke vrezelykeLetter , hem gelegenheid gegeven had.

opbrullingen en sprongen in de luchtom, terwyl hy nog minder Officier, on-
lykhunne Picken vingen. Men vond hetdender den Heer Kapiteyn Ruys , was,

beneden, dog hoofdeloos, en wat verdervermaarden Sjeich fozef, die zoo grooten
t hoofd, geheel uitgezogen, leggen. Hoe¬aanhang op Java, Macassar, en elders had

danige gevallen men hier wel meer heeft.en van al de Mohhammedanen, daar, er
Terwyl wy hier nog lagen , sloeg declders als een Heylig geëerd wierd, zeer

Schuyt van het Schip de Graaf, zoo alslistig, zich zelven voor een Mohhamme
de Schipper met de Brieven na Landdaan uitgevende, en mes veel Lof van de

quam , t’onderste boven, waar door HyHollanders sprekende, en hem goed ont
niet alleen tegen de klippen geslagen, enhaal en zekerheid voor zyn leven belo
gequetst maar nevens verscheide anderervende, gevangen te krygen, die nader
in groot gevaar gebragt wierd; gelyk diihand na de Kaap gezonden, en daar op
noo twee a drie mannen ’t leven kostte.alwaar menzcker stuk Lands gestoiven is,

ik meine, dat zekere Monsr. Abrahamzyn Graf nog zien kan
Holscher daar toen mede by geweest is, enBy myn tweede Tocht na Indien hebdi
dat hy 't zelve gevaar toen met hem gelo-zyn Graf niet verre van een Hoeve var
pen heeft.D. Kalden aldaar, Zandvliet genaamt, ge

Ook zag ik daar tusschen de drie Ei-zien, en verstaan, dat korten tyd te voo-
landen in, voor Japara leggende, de Fluytren allen, die van zyn gevolg daar by hem
Oost-Blokker op zekeren middag, door eenaan de Kaap geweest zyn, permissie be
lek , zinken. Aan zulke Schepen ver-komen hadden , om ieder weer na hur

trouwd men zoo veel zielen en goederenLand te keeren,  geen zy ook alle aan-
Ik had hier grooten toegang by een Vry-namen, uitgenomen een Macassaarsse Dog-

man, Prasser genaamt, die daareen schoo-ter Sotuela genaamt, die doe met den al
nen Zaagmolen opgerigt had , en die ookdaar gebannen Koning van Tambora ge
een Zoontje 't Tsjinees liet leeren schry-trouwd, en daar by haren man gebleven
ven , dat hy al fraey dee. De Fiscaal Reyervanwas , gelyk ik hen op de Woning
woonde by hem toen ook.den Heer Gouverneur Willem Adriaan van

Wy gingen voor ons vertrek van daar,der Stel Vergelegen , beide toen ook ge-
eerst op de Fluyt Voorschoten , volgenssproken heb
ordre van haar Hoog-Edelheden, zoo al-Den 22 Maart vertrok de Heer Thin

wy op 't Schip Macassar geweest waren,met zyne Familie van daar per Boswyk
te weten, Juffr. van Vliet, ik, en Lof-na Ternate. Zoo als hy vertrok, waey-
zang, gezamentlyk over. Zy had haarde hem, alzoo'er een schoone koelte was

verblyf alleen in de Kajuyt, en de Schip-de Hoed van ’t hoofd af, en hoewel ons

per, aan welken ik een zeer ernstigen Briefdie Heer wel en ordentelyk meinde te
van den Heer Directeur Generaal Antonigroeten , was het egter zoo niet gemeind
Hurdt, met last van my wel te handelen.dat de wind deze groete voor hem zoo
hadde, plaatste my (hoe brusk anderzinsontydig, en zoo diep doen zou, dat 'en
deze Noorman was) met een buitenge-geen hope, van zyn Hoed weer te krygen
meene Noordsche hoflykheid, in zyn Ka-overbleef.

merNevens hem vertrok ook 't SchipRot
Wy vertrokken den 31 Maart Ao. 1686terdam, en ’t Fluytje t Woudtje,

van Japara, liepen (alzoo 't Sayzoen derVoor zyn Ed. vertrek predikte ik op
winden versoopen was) langs de Kust vanJapara ook eens, en doopte by die occasic
Ende, Timor (dat wy veel langer, dan’t Kind van den Bandaschen Fiscaal, Gys-
’t in de Kaart legt, bevonden) en meeibert van Rykel, die nevens den Winkelier
andere Eilanden, zukkelden wel 10 a 12Tobias Laps, eenigen tyd daar na ook per
dagen van stilte ontrent ’t Eiland Ombo,de Moer-Kapel na Banda, gelyk de Krank
kregen een dooden, zynde een Slaaf vanberoeker Hoogehoom en zyn Vrouw, na
den Fiscaal Lofzang, die eenige dagen byTernate, eenige dagen voor ons vertrol.
ons Schip dreef, niet (gelyk Pigafet el-Korten tyd bevorens was een Schild-
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bleef ik by myn eenigen te dier tyd hier 1686.ders verdigt van de Swarten) met den rug
gevonden Amptgenoot, D. Cornelius vanom hoog, maar met het hoofd na boven,
der Sluys een vroom man; dog van zeerapparent, om dat al de zwaarte van ’t yzer weinig studie en gaven ; die hier van

gewigt by zyn lyk gevoegd, na de voe¬
Krank-bezocker tot Predikant, om zynege-ten gezakt, of wel, om dat 'er niet
Maleytsche Taal-kunde, gevorderd was.bynoeg gewigt, om hem te doen zinken,

lis bleef by zyn Eerw tot dat ik gele- Waar
gedaan was.

genheid kreeg, om my met myne goede- zich deWy staken by Teralta over, en qua- Schryverren in een ledig Huys van den Ouder-men eindelyk den 31April in de Baey, en hier ter
ling, den Heer Jan de Ruyter, te begevenden eersten Mey ’s morgens in Amboina neder

zetre.waar in een jaar en drie maanden tot imynvoor ’t Kasteel Victoria ten anker, alwaar
groot genoegen was, bevindende Amboi-ik van den Hoer Landvoogd, Robbert Pad-

op Bata¬na vry beter, dan men het mybrugge , vriendelyk verwelkomt, en zeer
via afgemaald had.minnelyk ontsangen wierd. Zyn Ed.

Het Regen Moesson begon op den zel-Dochter, de Weduwe van de Heer van
ven dag, als ik aan Land stapte, en hoe-Vliet, was ’s avonds te vooren al afgehaald,
wel de Heer Padbrugge hier goede en vryen aan Land gebragt.
brecde straten gemaalt had, moest men in’s Nachts te vooren waren wy aan boord
dezen Regen-tyd nog al meenigmaal totdoor den Koopman Proost, en den Werf-
over de enklaeuwen door de slyk treden,Baas Verburg (dat niet qualyk quam) be¬
waar tegen niet beter , dan een goede over-zogt, die ons omtrent het inkomen in de-
dekte Draagstoel , is.zen Inham nog al eenig noodig berigt gaf,

Bchalven de straten, eerst nieuw dooralzoo men hier al vry dicht t geen ysse-
den Heer Padbrugge aangelegt, had zyn Ed.lyk staat) langs de klippen henen loopt,
pas te vooren begonnen de Stad met ron-hoewel de neer'er ons weder afzettede.
de Wallen aan de Land-kant te omringen,De voornoemde Heer Padbrugge een
en aan de Zee-kant met Bamboezen-Bob-Artz van zyne Studie, was een behuwde
bers, ofFuyken, met Key-steenen gevuld,Zoon van den bekenden Heer Peyrerius,
te bezetten , welk laatste niet alleen voorSchryver van het Bockje over de Praeada-
onnoodig, maar, by tyden van oorlog, ookmiten, aan wiens gevaarlyke gevoelens zyn
voor zeer nadeelig gehouden wierd, behal-Ed. mede vast was, waar over zyn Ed.,
ven dat dit het Strant gehecl ontcierde, enen de oude Heer Rumphius die dit Tra-
al het fraey gezicht van de Zee ons aldaarctaat van Peyrerias had , kort voor myn
benam.komst, op ’t Gebergte van Soya een he-

graven van die Wallen, en voorOm ’tvig geschil hadden; gelyk die eerste
graven van die Vaart by de Pasal om ’tHeer niet lang'er na, doort vallen van

Baguala, vervloekten de Amboineezen zyneen zeer kouden slagregen, die hy niet
Ed. weldu’zendmaal, hoewel die Wer-ontwyken kon, lam wierd, hoedanig zyn
ken , indien zy maar wel onderhoudenEd. ook in Holland gekomen is.
hadden geworden in zich zelven zeer piy-Na dit geschil was'er tusschen deze

ge¬zelyk, en van veel nuttigheid waren,twee Heeren noit de rechte vriendschar
lyk zy daar na zelf, voor al ontrent hetgeweest. Ook was die Heer Landvoogd
laatste werk, bekennen moesten.in’t algeraein, ’t zy by de Amboineezen,

’t zy by de Borgers, niet zeer bemind, zoo, IIt zette my ten eersten met veel lust en

om dat hy wat wonderlyk en eigenzinnig ywer aan ’t leeren der Maleytsche taal, ne-
’s moigensmende ondertusschen Sondagvan aard, als om dat hy wat te arbeidzaam

na hun zin, was. den Duytschen, en de Heer van der Sluys
Ik heb zyn Ed. dus menigmaal op de ’s namiddags den Maleytschen dienst, ieder

weg na den Olifant in deheete zon, zon- in zyne Kerle, waar.

der Zonnescherm of Lyfwacht by zich, Myne Leermeesters in deze taal waren de

Heeren Rumphius en de Ruyter, behalvenalleen ontmoet, bezig zynde, om ’t een of
’t ander na te meten, en dien weg na de dat zeker Boek, my door den Heer Hurd

Rivier uit te roeyen. vereerd, my hier ontrent veel dienst dede,
Echter was die Heer in zich zelven door welke behulpmiddelen ik daar in zoo

door en door een eerlyk man , die onbe¬ verre toenam, dat ik den 3 Augustus, by
sproken en deugdelyk leefde, zyn Ampt de komst van den Heer Lobs, dieuit Ter-

zeer neerstig en oprecht bediende, en niet nate, over Amboina na Batavia vertrok,
minder dan inhalende of baatzugtig, waar en nu eenige weken hier bleef, openbaar
van zyn Ed. veel doorslaande preuven in voor zynEd , den Heer Padbrugge, en de

myn tyd gegeven heeft, zoo in het Ge gansche Gemeynte hier, in 't laag Maleyts
richte, als by andere voorvallen , waar predikte.

De Heer Padbrugge had den Heer Bastingvan hy zeer stil veel geld trekken kon;
en my pas bevorens afgezonden, om zyndog ’t geen zyn Ed. zeer edelmoedig wei-
Ed. van boord af te halen, en na dien tydgerde.
gelegenheid gegeven , om alle de verma-Den eersten dag of twee na myn komst
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gen van dien Heer quamen die zoo hoog1686. ken, die zyn Ed. dien Heer by zyn ver-

Komst dat die Kapiteyn om zyn verlossing ver-blyf hier aandede, mede by te woonen
van de zogt, en die ook kreeg; hoewel ik geloodat my in’t leeren van deze taal nog zeeiHeer

ve, dat hy naderhand berouw had, en zynveel belette, en egter was ik in dezelve inLobs
Vrouw nog meerhier. die weinige voornoemde maanden voor

Wanneer de knoddige Lepper zyn Ed.,zyn komst zoo verre geraakt, dat ik in de
nevens alle de voornaamste Lieden , otmaand Augustus zoo aan ’t Kasteel, als
zyn Land aan de overzyde zeer deftig ontbuiten op eenige Dorpen, daar wy te Paard
haalde, en men nu al veel gezondhederna toe gingen, verscheide reizen den dienst
gedronken, en wakker daar op geschotenin de Maleytsche taal waarnam. En de

had , zeide de Heer Lobs tegen hem :tegenwoordigheid van de Heer Lobs, die
Wel Vader Lepper, gy hebt ons nu zoomy ettelyke reizen met veel genoeger
deftig onthaald , en daar zyn reeds zoehoorde prediken, is oorzaak geweest, on-
veel gezondheden gedronken, en daar endersteund zynde door de gunstige mede-
is op u, onzen noblen Tractant, nog nietgetuigenis, en ’t voorschryven van der
eens gedagt waar op Lepper , juist toen eenLandvoogd Padbrugge en den Raad van
Glas met Wyn in zyne hand hebbende,Amboina, dat haar Hoog-Edelheden mi
zonder zich lang te bedenken, tegen zynop myn verzoek, daar ik anders maar 8o

Ed. zeide, Avous myn Heer Lobbes (nietGulden ter maand won, nu, om deze myVerbete
Lobs) dat zal myn gezondheid zyn; enring van nen yver, en zoo spoedig bekomen be

des schreeuwde, zoo als hy drinken zou, te-quaamheid in die taal, 100 Gulden ter
Schry- gen zyn volk, die op ’t Geschut pastenmaand toeleiden, om daar voor myn loo-
vers be

Jongens, geef vuur.pend verband van vyf jaaren uit te die-2ding De Heer Lobs, en ik, die 'er by stond,
11

S.t¬ konden ons , om ’s mans openhertige een-By ’t aanwezen van den Heer Lobs
sterge voudigheid, niet bedwingen van hier overin Amboina wierd’er een Ster met een
tien eens hertelyk te lacchen, en wy lieten hemblceke staart den 15 Augusti in de mor-

in zynen eenvoudigen yver voortgaan, ingen-stond, wat ten Zuyden van de Gorde
de drift, die hy betoonde om te zorgen,van den grooten Reus, zoodanig door my.
dat yder dit Glas dog uitdronk.en anderen , gezien, dat de staart zich na

De Heer Lobs quam ook my in 't by-’t Westen draeide ; dog zy vertoonde zich

zonder bezoeken , dog 't was hem, zyn-maar weinig dagen.
Droevig de een Heer, die in alles , dat hem nietsOp den 3 September wierd door den
Af kostte, zin had , om myn fraeye Hand-Heer Padbrugge een Afscheids-maal , we
scheids viool, en Vaderlandze Snaren, die hy wist,gens ’t vertrek van den Heer Lobs, gege-maal.

dat ik redelyk veel, en goed, had, alleenven, en zoo als de gezondheid van Haan
te doen, gelyk hy my die ook zoo vrien-Hoog Mog. gedronken wierd, en de eer-
delyk en vrymoedig verzogt, dat ik hemste schoot met een Prince-Stukje gedaan
die, schoon met veel ongeneugte, daar hyzou werden, sprong 't zelve (schoon twec
zeer gemakkelyk over henen stapte, over¬drie uuren bevorens nog beproefd, en

geven moest, alleen ’t vermaax nog vanwel bevonden,) in eenige stukken, van
een Muzycqje aan de Heer Padbrugge 'swelkc'er een viel op 't Hollands Kerk
Huys 'er mede genoten, en duizend be-hof, en een in 't Zieken-huys, te dier tyd
loften, daar niets op volgde, bekomennog zynde daar nu ’t Stadhuys is, mid-
hebbendeden tusschen de Zieken in, zonder daar

Den 4 September geleidde de Heer Land-nogtans eenige schade te doen; maar door
voogd Padbrugge dezen Heer na boord,de Brock van 't Stukje was de Konstapels
verzeld van de aanzienelykste dezer Pro-Maat, en nog een , dood geslagen, en eer
vintie, van waar wy , na zyn Ed. eenvan de Bosschieters zwaar gequetst ’t geenr
voorspoedige Reyze gewenscht te hebben,de vreugde in een neerslagtigheid veran
ten eersten weer na Land vertrolcken, zien-deren dée, gelyk 'er ook niet meer gescho-
de zyn Ed. met zynen Bodem, in gezel-ten wierd.

schap van ’t Scheepie Nederhorst, na Ba-Vecle van de vermogenste Compagnies
tavia ’t Gat van Ambon uitloopen; dogDienaaren, en Vryborgers, vooral de Hee-
af en aan ’t zelve nam hy, al voorby zei-ren Basting , van Schure, de Borger-Ka¬
lende , nog 100 Sokkels Fcely uit twetpiteynen, de Heeren Henrik Leydekker en
Chaloepen , binnen 24 mylen uit BandaJoachim Engel mitsgaders de Borger-Lieu-
gekomen, zeer spoedig over, en vervor-tenants, Henrik Lepper, Hans Groo, Erara
derde toen verder zyne Reyze na BataviaMaartenizen, en meer andere, hadden dien
daar hy den 19 dito ten anker quam; enHeer ook deftig onthaald, zommigen in
van waar zyn Ed., na zyn komst van dehunne Huyzen, anderen op hun Land.

By gelegenheid van dat wy by der West-kust, in hope van Landvoogd van
Amboina te zullen werden Ot geen hemHeer Basting waren, rezen'er al eenige

woorden tusschen den Heer Padbrugge, en missukte) in ’t brede aan my schrecf, hoe
Kapiteyn de Moor, en by 't t'huys bren men hem misseid had.
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sten met die goederen door hulp van myn 1687.In de maand October vertrok ik te
Discipel (alzoo ik toen niemand andersPaard, in gezelschap van de Gemalin des
by myn had) na buiten (vermits die na-Heeren Landvoogds, Vader Leppersen Rlein-
derhand geen vicr a vyf mannen vertillentje, na Hila, om daar myn eerste Kerke-
konden) zoo vermoeid, en door de appre-lyke visite te doen, gelyk ook geschiede
hensie van daar eerst al myne goederenWy verlooren meest alle onze Staart-rie-
die ik al doorgeschreven had) en daarmen op ’t Speldewerks-kussen, een klip-

na ook by na myn leven te verliezen, zoopige hoogte, by Hitoelama, met veel ge-
ontsteld, dat ik daags daar aan (de eenig-

vaar des levens.
ste reize, dat ik oit myn beurt in 't pre-Het Opperhoofd, Monsr. Proost (want
diken verzuimd hebbe) niet in staat was,de Hecr Padbrugge wilde dien naam van
om te konnen prediken, en my genood-Hecr aan niemand, dan aan zich zelfs, en
zaakt vond, ’t waarnemen van myn beurtde Hecren Predikanten, en zelf aan den
myn Medc-Amptgenoot, den Heer van derTweeden niet, geven; een quadle bevatting)
Sluys , op te dragen.onthaalde ons byzonder wel; maar buiten,

Het schielyk voortloopen van dien brand’t werk van myn dienst behaagde my niets
wierd door t dekken der huizen te dier700 zeer, als dat Hassan Soleyman, doecen
tyd nog met Atap O’t geen om de gedu-der voornaamste Moorsche Priesters op de
rige Aardbevingen geschiede, alzoo menKust van Hitoe, my gelegenheid gaf, om
cen Pannendak voor te zwaar hield ) ver-nevens Juffr- Padbrugge hun ganschen dienst
oorzaakt ; maar zonder in ’t tockomendete zien, en by te woonen; gelyk elders
aan de Aardbevingen zich te krcunen:breder verhale.

cnheeft men zedert de huizen vry beterVan daar vertrolcken wy te water met
enschooner, dan te vooren, herbouwd,Orembajen na Larike, daar ’t Opperhoofd

dezelve van zullce Daken, die zeer wel deIcaac de Visscher ons ook veel vermaak aan
ByPannen konden dragen, voorzien.dede.

dezc brand is wel honderd duizend Ryx-Ao. 1687. ontstond'er op Zaturdag den
daalders verlooren, waar in de Heer Ley-19 February ten twee uuren na de mid-
dekker wel 160002 18000, en den Kapidag een zware brand, die aan de Ingeze¬
teyn der Tsjineczen, Que Senke, weltenen een groote schade toebragt. Ik heb

12000 2 14000 Ryxdaalders gedragendaar by wel niets verlooren; maar ben eg-
hebben.ter toen in zulken gevaar wegens 't af-

Ik had eenigen tyd bevoorens ook metbranden van al de Huyzen rondzom het
een Inlands Ouderling de Uliassers en demyne geweest, dat ik genoodzaakt was al
Kust van Ceram bezogt, daar ik op Eli-myn goederen te verlaten, en tot een Dis-
apoeteh demenschen hoofden aan ’t Raad-cipel, die my toen diende, en die ik 'er by
huys ophangen, gelyk ik op den avondlict, te zeggen ; Livinus, blyft by myn
van myn komst daar ook eenige eerst af-goed, zoo lang gy het buiten grooter ge-
gekapte vyandlyke hoofden door die Invaar doen kond; dog zoo de vlam (die al
landers aanbrengen zag, dat my ganschover ons huis heen ssoeg) nader komt
geen fraey voorwerp gaf, en zeer afschrik-verlaat maar alles, en behoud u zel-
te om hier lang te blyven, voor al toenven
my zeker Meester’t geval van D. Mon-En waarlyk, ik diende niet langer ge-
tanus met Radja Sahoelan, waar van wywagt te hebben, om dit gevaar te ontko-

men : want alles rondom in een onuitdruk elders breder spreken, verhaalde.
Op Porto krceg ik een groote Kay-kelyke gloed, en de vlam Hemelhoog ge-

mans-kop, in welkers romp die Inlandersstegen ziende, wist ik niet, werwaards ik
een kort te vooren verslonden kind ge-my keeren zou.

Eindelyk moest ik door een eng Straat- vonden hadden ; dog de Heer Padbrugge
je, in ’t welk de Koning van Kilang ge- deed my naderhand present van een leven-

woond had (want zyn huis al tot asch dc Kayman op den eersten dag van 't Nieu-

verbrand was) zien te ontvlugten, daar we-jaar, maar kon hem niet lang houden,
ik mogelyk myn einde zou gevonden wegens ’t gevaar, dat de kleene kinderen
hebben zoo ’t huis van een Koper op ons erf in de Pagger daar van stonden
slager, dat op den hock van ’t zelve, en te lyden

van de Tsjineesche Straat stond, zoo wel Op Hoorn at ik by den Sergeant van
na binnen, in dit Straatje, als na de ande- een jong wild Osje, en moet bekennen,
re zyde, juist zoo als ik nit het zelve in noit lckkerder of schoonder vleesch gege-
de Tsjineesche Straat, ten deele door de ten te hebben.

Van Caibobo na de overwal van Hitoevlam nog, overstapte, ter neder geploft
had , ’t geen ik nu, door Gods goedheid, willende overstcken, ging het ons zoozeer

niet na wensch, alzoo wy zeer schielyknog gelukkig ontquam
Ik was egter, door ’t pakken van my- de wind en strooim tegen, en daar op et¬

telyke zware golven in ons Vaartuygne goederen, zoo als ik dien brand ver-
kregen, waar door al onze Biscuyt ennam, en door t verssepen van myne Ki-
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ten dienst dede met myn Paard af te lei-1687. verdere spys van 't Zeewater bedorven
den, dat anders een Stal-meester my na-wierd.

Daar hy gezonden, behoorde gedaan te hebben.Sen Inlander, die by de minste tegen-
in levens- Ik wierd wel van een grooten Troepwind zeer verlegen is, stond gereed, om,
gevaar volks , dat met myn goederen, en metvolgens gewoonte in zulkeen voorval, over
1221t

den Ouderling achter aan quam, gevolgd;boord te springen, en na Land te swem-

dog had hen niet willen inwagten , alzoomen, om my met het Vaartuyg op Godes
ik verlangde, om dien avond of nacht noogenade te laten dryven.
'huis te zynOrangkaja Ema, myn Ouderling, an-

Den 19 February had ik de eere, omders een wakker man, was als de dood

van de Gemalin van den Heer Landvoogebesturyen , waarschouwende my van dit
Padbrugge Vrouwe Catharina van Hoo-hun voornemen, waar op ik een Houwer
geveen, een zeer deugdelyke , zedige enuittrok (alzoo bloote woorden hier geen
godvruchtige Dame, nevens hare Doch-klem hadden) en den eersten die over
ter , Juffr. Johanna Padbrugge , Weduweboord sprong, dreigde in stukken te kap
van de Heer van Vliet, op een namiddagpen , radende hen ondertusschen niet we-
bezogt te werden, om myn Cabinet metderom te keeren, of ’t Vaartuyg te wen-
Horenkens, en andere Zee-gewasschen,den , alzoo wy met eene Dwars-zee zou-
waar van haar Ed., en ik zeer grooteden weg geweest zyn, maar alleen om te
Liefhebbers waren, te zien.zitten, en na ’t naaste Eyland (zynde Poe-

Tegen zes uuren quam de Hoer Land-lo Kassa of 't Duyven-Eyland) te schep-
voogd , om haar Edelheden af te halen,pen, dat zy deden; dog de hitte, die ik
dog zat nog zoo lang, tot dat de Kapi-op dit Eyland (alzoo by alle ongeluk
teyn om ’t Woord quam, zoo dat zyn Ed.ook myn Sonnescherm in twee stuk-

benevens zyn Gemalin, en Dochter, dieken, gelyks de stok, afbrak) gelyk ook
hem kort'er na met den Heer van der Sluysden honger, die ik dien dag daar geleden
volgden, ontrent half zeven na huis ging,heb, zal ik noit vergeten ; waar by nog
op welken tydik, den Fiscaal van Schuu-cen derde ongeluk quam , dat men ons
ren nog by my hebbende gehouden, en hyVaartuyg, tegen myn last aan, dien nacht
buiten, en ik in de Stoep staande, de eer-op de klippen droog vervallen liet; maar
stemaal van myn leven een vreezelykeom my hier weder uit te redden, alzoc
Aardbeving, en die zoo zwaar voelde, datwy anders hier nog langer zonder spys
ilc naeulyks op myn beenen kon blyvenzouden hebben moeten blyven, dede ik
staan, en indien de Heer van Schuurenhen ’t zelve op hunne schouders ten dee-
niet geroepen had : Myn God, is dat eenlen na Zee toe dragen, en ten deelen ssee-
Aardbeving myn Heer Valentyn ziet depen.
Talcken der Boomen eens over en wederDe Inlander, en myn twee Holland-
slaan , ik zou, door onsteltenis ’er nietsche Oppassers, my tegen de Alfoereezen
eens opgelet hebben, dat de Takken dermedegegeven, hadden de kost nog al vry
Boomen als schenen tegen de grond aanwel aan jonge Duyven, die zy daar met
te zullen slaan , ’t geen licht te denken is,meenigte vonden, en op de koolen maar
vermits ’t aardryk, als de baren eener Zee,zoowat braadden; dog ik kon my met die
op en neder gingsoort van spys gansch niet behelpen, zoo

Hart-De Heer Landvoogd was pas t'huisdat ik tot ’s anderendaags ’s middags hon-
vogtigegekomen; dog hy begaf zich alleen, la-ger moest lyden, hebbende nog een groo¬
voorzig-

tende zyn Gemalin, en Familie, buiterte fles Bier by my gehad, dat my in die igheid
de Vesting blyven, ten eersten na ’t Ka- van dengroote hitte, alzoo 'er maar kleene Boom

Heersteel, en bleef daar in, hoe grooten ge-kens op dit Eylandje waren , zeer ver
Pad¬vaar ’er ook in stak, en hoe meenigmaal merquikte. brugge.

hem dit ontraadde, slapen.Wy vertrolken met de lichte Maan van
Ik had bevorens wel eenige kleene wie-dit Eyland, daar ik, om spoedig over te

gingen, maar noit een regte, en veel minkomen, zelfs het volk aanpressen moest
zulk een vreezelyke, Aardbeving gevoeld.en quamen ’s morgens ten 7 uuren (na 5
Zy duurde dien avond tot ontrent halfuuren sterk scheppens) op Hitoelama aan
thien toe, verscheide malen zich als mett welk, zoo ik het weder op mynen goe
zwaarder stooten hervattende, en na dienden Orangkaja Ema had laten staan , wy
eyd duurde zy tot den 4 April toe zooda-zoo spoedig niet zouden afgelegt hebben.
nig, dat men ’er alle dag eenige, hoewelIk vertrok toen na Hila , verrichtede
veel lichter, vermaningen af had ; ’t geendien dag de zaken van myn dienst aldaar
oorzaak was, dat wy in eenige maandenen ging ’s avonds ten ; uuren te Paard
in een opgeslagen Tent onder den blootenvan Hitoelama alleen door ’t eenzaam en
Hemel, of onder een Zeyl, om zeker te-donker Bosch, vermits het ten 7 uuren
gen alle gevaar te zyn, onze Nacht-rustdaar in al duister was , ontmoetende na-
namen.derhand ter rechter tyd een Moor, die my

Met de komst van den Heer de Haas, Komttby een hoogte, daar ik aftrad, een groo¬
dieIV. DEEL.

1687.

Zware

Aardbe¬

ving.



1687.
van den

Heer de

Haar

hier.

DES SCHRYVERS EERSTE114
kerken tweemaal ’s jaars , ten deele verre 1687die den Heer Padbrugge, als Landvoogd
over Zee, ten decle op 't Hemel-hoog

hier quam vervangen, en een swern van
Gebergte gelegen, al gaan kon (t geenjonge Gunstelingen medebragt, hield de-
egter geen een, en vees min zoo een oudzelve volkomen op. Ook kreegik, by de
man, te vergen was) dan de Maleytschekomst, des zelfs myn Acte van 100 Gul
dienst aan ’t Kasteel zoo lang moest openden ter maand.
blyven staan, zonder dat de SacramentenDeze Heer stelde 'er zyn glorie en roem
daar in al dien tyd konden bediend wer-in, van alle de werken van de Heer P'ad-
den; daar, indien ik in Amboina geblever

brugge al willens te laten vervallen, en was Onbilly-
was, ik beide, den Nederduytschen en Ma¬ keverdaar-en-boven nog oorzaak , dat op Bata-
leytschen dienst, had konnen waarnemen zendingvia eenig geld van zyn Ed. eenigen tyd, om

deen men dus my niet meer, dan maar grootde Amboineezen ’er af te betalen , bessa-
Schry.gelyk, de Kerk aldaar grooten dienst ge-gen , dog ’t geen naderhand egter weer vers na

daan, dien ouden man verpoozing (alzoc Banda.ontslagen wierd.
ik hem in de visiten vervangen, en denKort na de komst van dezen Heer, die
Heer van Brussel dit niet doen kon) ge-D. Cornelius van Brussel , van Krank-be¬
geven en ook te gelyk de Ordres vanzoeker op Batavia tot Prcdikant gevor-
naar Edelheden op Batavia (die men nuderd, medebragt, en den zelven zeer ge-
zoo schendig tot groot nadeel der Kerkenegen was, verzogten die van Banda, om
met voeten trad) gehoorzaamd zou heb-een Predikant van hier, aangezien D. Bra-
ben; maar wat helpen dog al deze Ordres,kel aldaar, en D. du Bois kort te vooren
als de Landvoogden het anders verstaanby my agt dagen huisvestende, in myn
en als die in hun kraam niet dienen; hethuis aan een ziekte, die hy op een Tocht
ontbreekt hen noit aan voorwendingen,na Aroe van ’t ongezond water gekreger
om dezelve, als zy maar willen, een an-had, overleden, en D. Manteau , wegens
deren draey , tot hun oogwit dienendegedane weigering van na Amboina op een
te geven, te meer, dewyl de Raads- Per-Spring-tocht te gaan, door haar Edelhe-
zoonen , hen bygezet om die Ordres teden opontboden was, om na ’t Vaderlanc
helpen handhaven, tegen een Landvoogdte vertrekken.

niet durven kilken, ten ware dan dat zyNa korte Besoignes hier over in Poli-
door den Opper-Koopman, en Kapiteyntycquen Rade, had men goedgevonden,
die gemeenlyk, indien zy wys zyn, dogmy daar na toe te ordonneren, alzoo D

eene lyn met den Landvoogd trekken) on-van der Sluys wat oud, en D. van Brus-
dersteund wierden, en als zy zoo dwaassel by den Heer de Haas (den welken de
zyn , van hem dan , zoo sterk zyndeHeer Padbrugge uit andere inzigten, hoe¬
nog al te durven tegenspreken , dan hebwel ’t zyn Ed. daar na weinig nielp, niet
ik altyd nog gezien , dat het voor detegenspreken wilde) te zeer bemind was
minderen, om dat zy van den LandvoogdIk had hier niet veel zin in, en behal-
volslagen afhangen , doodelyk, en voorven dat men my groot ongelyk, en di-
die twee groote stylen zeer schadelyk,rect tegen de Ordres der Hooge Regee-
geweest is; waarom ’t dan de mindere noitring aan , dit dee by welke den laatst-
te raden is , zich, om zulk een geringeaangekomen Predikant gelast wierd ne
zaak (ik spreke hier uit de mond van veelbuiten, daar het dan viel, te moeten gaan,
Politycquen) als de Godsdienst by veelenzoo deed men my te meer ongemak, al-
in Indien is, aan te kanten, maar veel lie¬zoo ik 14dagen na de komst van den Heer
ver hem, al zou die ook nog zoo veel ly-de Haas een Suster op ’t Schip , dat den
den, en al liep dit nog zoo zeer tegen dedooden Heer Fuys, Koopman in dienst der

Ordres van Batavia aan, maar op te vol-E. Maatschappy, en zyn Weduwe in Am-
gen , vermits haar Edelheden verre vanboina bragt, hier gekregen had, en daar
de hand zyn, en zy buiten dien ook eendoor met deze verzending nog meer be¬

lemmerd was. Landvoogd gemeenlyk zullen handhaven
daar de Landvoogd daar in loco by henMaar men deed de Kerk van Amboina

is, en gelegenheid heeft, om hen dit hon-nog veel grooter ongelyk; want in Banda
derdmaal betaald te zetten, eer zy by haarkon een Predikant, die niet als Neder-
Edelheden eens gehoord zouden werdenduyts verstond, al de Kerken, om dat zy
om welke reden men die Leden zoo groo-alle daar zoo wel Duyts , als Maleyts

verstonden, waarnemen, maar in Amboi ten ongelyk niet geven kan.
Het verdroot my heel zeer, dat ik eg-na was’er ook zelf, schoon ik'er al ge-

ter, wat vertoog ik ook, zoo wegens 'tbleven had , nog groot gebrek van Taal-

ongelyk, my direct tegen de ordre harerkundige Predikanten, alzoo daar in de vyf-
Edelheden, als byzonder wegens den on-tig Buiten-kerken zyn, die niet als de Ma¬

dienst de Kerk, by myn vertrek, aange-leytsche Taal verstaan konnen.
daan, dede, genoodzaakt wierd te moetenHier uit ontstond by myn vertrek dan
besluiten , 't zy om na ’t Vaderland metdit ongeval, dat als nu de Heer van der
afgeschreven Gagie te gaan , waar medeSluys al op de visite van zoo veel Buiten
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ster te bewaren gegeven had, welke, zoo1687. men my zoo onregtveerdig dreigde, en 't
de Quartiermeester zeide, zoodanig doorgeen myn zaaken nog niet en leedden, be
’t slingeren, en stampen, van 't Schip inhalven dat ik maar even te vooren daar
stukken geslagen waren, dat men’er geenook een Suster uit ’t Vaderland by my ge
Nagelen af opzamelen, of weer vindenlregen had, of anders maar stil na Banda
kon. Wat ook de Meester hier tegen zei-te vertrckken, welk laatste ik dan in weer-
de, de Quartiermeester hield stout en styfwil aannemen moest, en zag naderhand
staande, dat het zoo was, en wilde hy 'tby de uitkomst, dat ik zeer voorzigtigge-
niet gelooven (gelyk hy hem dat vlak uitdaan had, alzoo men dit, by 't schryvens
zeide) hy kon’t zelf gaan zien, daar hyuit Amboina na Batavia, nog zulken glimt
wel de stukken van de flessen, maar geenhad weten te geven , dat zelf ook haar
Nagelen vinden zou. Dit laatste kon deEdelheden dit myn gewillig vertrek na
Chirurgyn wel gelooven, maar hy geloof-Banda , hoewel zoo zeer met haar eigen
de nog veel meer, als hy hem zeide, tegoede Ordres, en nog meer met der
weten , dat de Quartiermeester wel wist,dienst van de Kerk in Amboina, stryden-
dat die Nagelen daar niet te vinden wa-de (daar men zig niet eens, en zelf tot
ren, om dat hy die elders al te wel be¬Batavia, niet aan kreunde) nog wel zeer
waard , en geborgen had ; om op welkcprezen, zoo dat ik my tot in myn Ziel
zomme een proeve, die goed was, te ma-bedroefde , dat men zich zoo weinig aan
ken, ging hy op zekeren dag by de Bootdie bedroefde Kerk van Amboina, die
op den overloop van 't Schip staan, ee-immers myn dienst veel noodiger, dan die
tende uit zyn eene hand eenige Boontjes,van den Heer van Brussel, had , gelegen
die zeer wel na Purgeer-nootjes geleken,liet leggen
welke met zeker vliesje, dat 'er aan is, ge-Eer ik vertrok, zag ik op zekeren mor¬
geten zynde , sterk deden purgeren; doggen een Slaaf van St. de Ruyter, door eer
geenzins, als men'er dat af doed, hinde-lcan Bibi, of een Opblaas-visch, doodlyk
rengestoken, voor dood t'huis brengen, wel¬

Niet lang daar na quam de Quartier-ken Slaaf Sr de Ruyter in een quartieruurs
meester by hem staan praten , die, ziendtdoor een Slange-steen, die hy my vereerde
hem deze Boontjes (dog zonder dit vliesvan de dood redde. Hy ley die op de
je ) ceten hem ’er eenige verzogt ; waarsteek van den Slave, die 'er vast aankleef
op hy hem van die Purgeer-Boontjes metde, tot dat hy ze, op dat ze niet berster

’t vlicsje, uit een andere Tas, zoo veel gaf,zou, oordeelde, dat ze 'er lang genoeg (te
als hy oordeelde genoeg te zyn, om hemhad,weten een half quartier) op gelegen
wel te doen opbiegten. Hy zag hem de¬er af nam, en in wat zoete melkley, daar
zelve met veel vermaak eeten, verzekerdmen ’t blaeuw vergift zag uitbobbelen, na-
zynde, dat hem die zyn flessen met Na-derhand ley hy 'er die nog eens zoo lang
gelen wel haast zouden wederom leverenop, en toen bequam de Slaaf aanstonds

Eenigen tyd daar na liet de Quartier-lk ging dan voor zes maanden (zoo
meester den Chirurgyn roepen, die, welmen iny beloofde, dog zonder dit al me-
wetende wat hem scheelde, den grootstende na te komen, of my, volgens toezeg-
haast niet maakte. Hy zond bode op bo-ging door een ander te vervangen) henen,
de, en liet hem zeggen, dat hy van Buik-en vertrok (na myn Suster op Harocko
pyn meinde te sterven verzoekende, datby mynen vriend, de Heer Veekens, en zyr
hy dog ten eersten wilde by hem komen.Vrouw, besteld te hebben) met de Fluys
Hy quam dan, en de QuartiermeesterNaardermeer, waar op Schipper Pieter
klaagde hem bitter, dat hy dit van 't eevan Dordregt 't bevel voerde, in gezel
ten dezer Boontjes gekregen had. En ikschap van de Heer Willem Basting, die als
geloove , zeide de Meester , dat gy dieTweedc Perzoon, met zyn Huysvrouw,
pyn hebt van al myne geconfyte Nagelen,Juffr. Johanna de Hoed, en hare Kinderen,
die gy gegeten hebt: want my te willenna Banda ging, den 15July Ao. 1687. uit
wys maken, dat die door ’t stampen vanAmboina benoorden Ceram om , dog wa-
't Schip weggeraakt zyn, dat zult gy, nogren drie weken en een halve, of 26 dagen
niemand, my doen gelooven; en nebt gyonderweeg , zoo dat wy, of in de win-
dic, gelyk gy zegt, niet opgegeten, danzeylden , dat het sta zeide, of van stilte

moeten zy nog in wezen zyn, en, zoodreven, of zomtyds eens wakker slinger
gy my die weer ter hand weet te stellen,den, en ook wel eens vast raakten. Ook
zal ik u niet alleen ten eersten weten teging ik hier en daar eens aan Land, om Ho-
zeggen, waar uit uwe buykpyn ontstaat;rentjes te zoeken, die ik weinig vond; dog
maar ik zal 'er u ook aanstonds afhelpenzag veel Hutjens van Papoasche Rovers.
daar ik u anders zonder eenige HulpmidDit voorig slingeren doed my te binnen
delen zal laten leggenkomen zeker geval van een Chirurgyn,

De Quartiermeester , die ’t niet langerMr. Jozepb. genaamt, die mede na
harden kon van pyn, behalven dat hy welBanda overging, en die eenige flessen met
haast voor een droevig einde, wegens zyngeconfyte Nagelen aan een Quartiermee-
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by na niemand mede kon omgaan. Daar 1687.geduurigen afgang, vreesde, quam tot be¬
was wel iets aan , dog 't was zoo quaadkentenis wees den Meester zyn flessen
niet, als men dat wel opgaf : want watmet Nagelen aan, en wierd daar op van
die fles met die zilvere schroef aanging,den zelven in korten tyd ook hersteld;
daar hy dezen en geenen wel eens uitdrin-dog zwoer na dezen noit meer van die
ken liet, en daar veelen zoo bang voor wa-Boontjes te zullen eeten; waar op de Chi-
ren (te weten, zyn zware Rotting metrurgyn zeide : en ik hoop, dat het Schip
een groote zilverc knop, waar op hy, we-noit zoo wonderdadig meer stampen mag.
gens ouderdom voor over bukckende,al wist ik schoon, dat ik met die Boon-
steunde, en die hy zommigen wel eens on-tjes gebroke flessen weer heel maken, en
der de neus stiet, of op de lendenen leymyne door storm weggestampte geconfyte
daar uit proefden geen anderen, dan Dron-Nagelen tegen alle gedagten weer beko¬
kaarts, en Luyaarts , onder ’t gemeenmen kon.
volk, die het verdienden, en die hy doo¬Wy quamen cindelyk, na dat wy ver¬
delyk hatede. Daar hy in tegendeel neer-scheide nachten de Zee zoo wit, als Kaar-

stige en nugtere Lieden beminde, en bynemelk, wegens ’t Wit-water, zich in die

gelegenheid ook vorderde.maand voornamelyk vertoonende, gezien
Het is waar, dat hy nu en dan wel zynhadden , den 10 Augustus in Banda, mef Zyne

gebre-gevaar van nog een Mars-zeys te verliezen buyen had, die men diende waar te ne-
ken, enmen; maar wat mensch leefd ’er, zonderop de Rheede, die zich byzonder verma-
deugden.

kelyk om de steene huizen der Perkeniers fauten of gebreken ; Hy had daar tegen
aan de eene, en der Ingezetenen van Nei- weer verscheide deugden, die hem by my,
ra, en de Kasteelen, aan de andere zyde. en alle anderen , die hem kenden , veel
opdée. agting weerdig maakten.

Wy wierden daar zeer beleefd van den Hy had in twintig jaaren van zyne Sol-
Heer Landvoogd, Willem van Zyl, ont- dye , die jaarlyks 2400 Gulden beliep,
fangen. geen Stuyver genoten, maar die (waar

De Predikant, D. Carolus Manteau, die vind men nu zulke Oomen meer) aan zyn
door haar Edelheden, wegens zekere wei- Susters Soon en Dochter, schoon de eer-

gering, van na Amboina te gaan, op ont- ste in Zeeland een Predikant, N. Rooden-

boden was om na ’t Vaderland te vertrek- burg genaamt , was, zuiver laten trekken.
ken, bood my zyn huis aan; maar ver- Hy had uitnemende goede Slaven, meest

mits de Heer van Zylt my ’t zyne mede Baliers, dog ook Zuyd-Oosterlingen, die
zeer goed waren.aangeboden had, nam ik dit aan van den

Heer Landvoogd, die niet in, maar te Hy was zeer neerstig, en yverig, in
gen over het Kasteel by de Visch-markt den dienst van de Compagnie, en in zyn
woonde, en die, uit vreeze voor Aardbe- handelingen tegen een ygelyk zeer opregt;
ving, in een Planken-huisje buiten op de zich noit van eenige slingze streken be¬

dienende.plaats, sliep.
Ook wilde hy geerne na den goedenDe Heer Manteau vertrok met het laat-

raad van een ander leven; waar van ik opste Schip in September na Batavia, na wel¬
zekeren dag een preuve zag;, gelyk men on-ken tyd ik den dienst daar alleen, zoo aan
der de stoffe van Banda zien kan, daar vande Hoofd-plaats op Neira, in't Duytsch en

Maleytsch, als ook op Lonthoir, en Poelc eenen Halleman en Eding gesproken werd
Ay, om de drie weken op een van deze Zedert dit geval nam de genegenheid

van dien Heer tot my nog veel meer toe,Eilanden , waarnam.

In ’t Huis van de Heer Landvoogd van en die andere Vriend heeft my ook by alle
Zyll, diemy zeer beminde, genoot ik veel gelegenheden veel blyken van zyne dank-
gunst, en beleefdheden, niet willende. baarheid voor deze dienst, die ik aan hem

dat ik in zyn Huys iets van myne Emolu- en alle eerlyke Lieden , verpligt was, ge-
menten , of ook iets anders, dan alles van geven, en veel meer, dan ik genegen was
t zyne, gebruiken zoude, bezorgende, aan te nemen, daar over aangeboden, het
dat ik voor dit alles geld kreeg, en dat my genoeg zynde, een eerlyk man dienst
dezelve voor my door den Dispenzier ver- gedaan, en zyn goeden naam dus gered te
kogt wierden. Behalven deze groote goed- hebben.

heid, had ik by na om den anderen dag Meenigmaal heeft de Heer van Zyll my
’t vermaak van met zyn Ed. te Paard uit ook aangeboden, dat ik hem dog om al-
ryden te gaan, en veel andere plaizieren les, waar mede hy my dienst doen kon
te genieten, die my ook zoo omzichtig. aanspreken, en dat hy my met genegen
hoe jong ik ook was, ontrent hem leven heid dat bestellen zou; maar ik wees dit

altyd zeer zedig van de hand, zeggendededen , dat ik de gunst van zyn Ed. zoo-

zeer verlegen te zyn over zoo veel gunst, alsdanig behield , dat ik van hem krygen kon,
ik reeds van zyn Ed. genoot, en dat ik noiwat ik begeerde ; hoewel hy anders by

zoo ondankbaar, nog zoo onvoorzigtig, we-de Ingezetenen van Banda den naam had
zen zou , om zyn Ed. iets voor myn zelven,van een zeer wonderlyk man tezyn , daar
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1687. gelyk ik ook noit gedaan heb, te verzoeken; noeg, en meer , dan zy van nooden heeft.

maar dat by gelegenheid zeer geerne zyn gunst Ik had, by myn vertrck na Banda, myr
voor Lieden, die ik zag, dat door hunne Suster, gelyk bevorens aanhaalde , zoo
diensten die verdienden , verzoeken wilde, in lang ten Huyze van mynen byzonderen
die hope, dat hem dit niet onuangenaam zyn Vriend, den Heer Abraham Veckens, Hoofd
zoude. Dat mag ik, zeide zyn Ed., zeer van ’t Eiland Oma, gelaten, en ondertus
wel lyden, maar gy zult my dienst doen schen daar nog eenen Broeder nit 't Va¬
als gy my gelegenheidgeven zult, om ook u met derland gekregen.
het eene, of ’t andere, te mogen helpen. En aangezien de Borger-Kapiteyn, en

Dit heeft op zommige tyden zoo verre Raad van Justitie, de Heer Henrik Ley-
gegaan , dat zyn Ed. alleen , om dat ik dekker , een oud en innerlyk Vriend van
hem noit ergens om verzoeken dorst, wel den Heer van Zyll, na lange beloften op
zeer moeyelyk op my geweest is, gelyk zyn Ed meenigvuldige verzoeken, be¬
ik noit met zyn Ed. eenig geschil, dan loofd had, met zyn eigen Vaartuigof
alleen, daar over, had, hoewel ik tot myn Chaloep, in de maand April des jaars 1688,
vertrek toe daar by volhard heb. zyn Ed. met zyn gansche Familie te zullen

Hy stelde my op zekeren tyd voor, dat komen bezoeken, zoo verzogt ik aan den
Pay Cornelis, een Swart en vry gege- Heer Gouverneur de Haas, dat hy my
ven Slaaf , die nevons zyn Vrouw daar in toestaan wilde , dat myn Suster voor een
Huys woonde , als Hofmeester ageerde Springtochtje, dog myn Broeder, om in
en alles , wat de Huyshouding aanging, be¬ Banda te blyven, met de Chaloep van den
zorgde, hem verzogt had, dat, als zyn Ed. Heer Leydekker mede overkomen mogten,
eens mogt komen te sterven, hy van zyne ty- ’t geen my van dien Heer, en ook van den
delyke Goederen zyn Dochterken Ot geen toen Heer Leydekker en zyn Beminde, met
als de Vader, zoo zwart, als een Nikker veel genegenheid aanstonds toegestaan

was ) wilde Erfgenaam maken, alzoo by dog wierd

geen Kinderen en groote liefde voor het zelve Ly quamen daar ook in ’t begin van
had, ’t geen ook waar was April, wierden met verscheide Salvos ont-

Deze stouten eisch van dien forzen Trai fangen, en bleven ’er tusschen de vyf azes
ter maakte zyn Ed. my op zekeren tyd weken, om ’er zich te vermaken.
ook bekend, my vragende, wat my daar Hy bood zyn Huys den Heer Ley-
af dagt: dekker aan: maar deze ssoeg dit om te

Ik zeide rond uit, dat ik die zeer stout, meer vryheid te hebben, beleefdelyk, dog
onbeleefd, en ondankbaar, vond, miet alleen, zoo af, dat hy in een Huys van Caspar Tho-
m dat dit zyn Dochterken na zyn Staat reet. maszen, Borger-Raad aldaar, aan Strant
rykelyk genoeg door zyn Ed. met een zomme staande , huisvesten, en aan ’t Huys van
van 7000 Ryxdaalders, die op de Wees-ka- zyn Ed. dagelyks zou komen eeten, ’tgeen
mer stonden , bezorgd was, maar om dat hy zyn Ed. zeer wel beviel
wel weet, dat U Ed , schoon geen Kinde- Myn Suster bleef by Juffr. Leydekker
ren hebbende , egter zulke Na-bloedverswan- haar verblyf nemen ; maar myn Broeder
ten, te weten, den Predikant Roodenburg wierd van den Heer Landvoogd mede in
en zyn Suster, die Oom tegen U Ed. moe- Huys genomen, waar in hy ook na myn
ten zeggen en buiten dezelve nog verscheide vertrek , tot dien Heer zyn dood toe, die 'er
Neven van Zyll, in ’t Vaderland heeft, dit wat te kort op volgde, gebleven, gelyk hy
dit beter, dan by , of zyn Dochterken, van in dien korten tyd ook door hem tot Over-
nooden , en ook meer regt daar toe hebben drager van 't Soldy-Comtoir gevorderd, en
behalven dat U Ed. my meenigmaal gezegt zoo diep in zyn gunst verder geraakt is, dat
heeft, dat een dezer Neven U Ed. zelf wet zyn Ed. in October Ao. 1689. bedlege¬
zoo vriendelyk by zyn schryven verzogt heeft. rig, en al vry zwak zynde, van besluitge-
van hem maar met het een of t ander, het worden was; om zyn Testament te ver-
geen U Ed. hem gelieven zou te zenden anderen, en my, nevens myn Broeder,
dog te willen bedenken ; en dat ik derhalven daar in rykelyk te bedenken, indien zyn
met veel grond, en hope, dat zyn Ed. dit niet schielyke dood op den 20 October dit
qualyk nemen wilde , voor dexe zyne Bloed niet afgesneden had.
vrienden sprak, en ook verzogt, dat by hen, bu Geduurende dit verblyf van den Heer
zyne testamentaire Dispositie, liever dan de- Leydekker, gaf zyn Ed. my een zeer bre-
zen Slaaf of zyn Dochtertien, die hem immers de last , om deze zyne oude en zeer ge
niets ter wereld bestonden, bedenken welde , en liefde Vrienden dog dagelyks zoo veel ver-
dat die hem dit altyd zouden dank weten maak, als my maar mogelyk was, aan te

Gy hebt gelyk, zeide zyn Ed.; Pay Cor- doen, ’t geen ik ook, na myn vermogen
nelis is zeer ondanbbaar, en daar beneven zoo veel myne bezigheden toelieten, aan-
ook zeer assurant , dat hy my dit zoo voor- nam, en deed, vermits zyn Ed een man
stellen durft; maar ik zat myn goed aan van hooge jaaren was, en zyne bezigheden

had.myne Bloed-vrienden maken, die 'er de naa-
ste toe zyn, en zyn Dochter Amtje heeft ge- lk was hier in Banda in verre na zoo
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gezond nmiet, als in Amboina, en zeer dik-
wils met een quade keel gequeld

Wy hadden echter in dien tyd veel play-
zier, zoo door ons zelven, als door t gee

ne ons by veel Ingezetenen van Banda
op Neira, en Lonthoir uit achting, zot

voor den Heer Landvoogd, als voor den
Heer Leydekker zelf, aangedaan wierd
maar wanneer in May den Oosten winc
begon door te waeyen , vertrokken de
ze Vrienden met myn Suster weer na
Amboina, daar zy, na een etmaal, weer
ten anker quamen, even gelyk zy 't uit
Amboina na Banda ook in dien korten

tyd, by ’t eindigen van ’t Wester-Moes-
son, overgezet hadden.

By myn aanwezen hier quam my als
iet zeldzaams voor, dat zekere Vrouw-

wegens ziekte van den armen levende met
drie Kinderen, (hoewel zy anders neer-

stig genoeg, en in staat was, om haan
kost te winnen) nu beter geworden zyn
de, voor zich zelven verzogt geen meer

geld van den armen te trekken, alzoo zy
in staat was, om nu haar kost voor zich
zelven ; dog niet wel voor hare Kinderen,
te konnen verzorgen, voor welke zy der-
halven nu maar geld alleen verzogt te trek-
ken. Dit was een ware arme, die ondersteu-
ning verdiende, weshalven wy ’t haar ook
nog eenige maanden, om hare eerlykheid,

trekken sieten.

Niet lang daar na, op den 17 May,
volgde ik hen, na dat ik daar nu thien
maanden geweest, en door D. Fredericus
Gobius vervangen was. lk quam ook in
een etmaal, of daar ontrent, met het

Scheepje het Duysje in Amboina over, liet
myn Broeder daar, en beval hem in de
gunst van zyn Ed., die my niet alleer
beloofde met hem als met zyn Soon te
zullen handelen, maar die hem ook, uit

genegenheid voor my, zeer veel bewyzen
daar af gegeven heeft.

Het eenigste, dat zyn Ed., als hy my
uitgeley dede, my met veel tederheid zei
de, was dit, dat ik door myn gedrag aldaar
zyn gunst wel verdiend, maar hem nog noit
gelegenheid gegeven had , om my die ergens in
te konnen bewyzen, en dat hem dat zeer

dede , dog dat by dit hoopte aan myn Broe-
der te zullen toonen , en dat hy my egter
nog, eer ik vertrok, eenige dingen, schoon
ik hem voor my nog niets had willen verzoe¬

ken, toezenden zou, waar by ik zyne gene¬
genheid bespeuren , en aan zyn Ed. altya
nog gedenken zoude, gelyk zyn Ed. ook
metter daad dede, met my verscheide
fraeye goederen van waarde toe te zen-
den, behalven dat zyn Ed. my ook zeei
rykelyk van alles, dat ik op de Reize, niet

voor eenen dag, maar voor eenige maan
den kon van nooden hebben, verzag;
maar ik was zoo Zee-ziek, dat ik op die
Reize geen eeten , of drank , geproefd,

ERS EERSTE
maar alles, bly zynde, dat ik maar over 1687.
was, aan boord voor de Scheeps-vrienden

gelaten hebbe; alleen maar eene Pot met
zeer lekker gezouten Herten-vleesch, het
geen uitnemend doorregen was, mede na
Land nemende , hoedanige’er nog ver-
scheide, behalven ettelyke Schapen, Gan-

sen , Endvogels , Hoenderen , en eenige
Potten met ingelegde Visch overble-
ven, die de Overheden van dit Scheepie
zeer wel te stade quamen.

Zedert myne te Rugge-komst in Am-Zyn
boina ging ik , alzoo ik nu myn Suster komst,

en huis-tot Huyshoudster had, op myn zelver
houding

woonen, ’t geen echter niet lang duurde
in Am-

alzoo die met den Vaandrig Paulus boina.

Brievings kort 'er aan quam te trouwen.
Ondertusschen hadden haar Hoog Edel De Heer

de Haasheden op Batavia goedgevonden, den Heer
verdde Haas tot Commissaris, of Opper-Gevol
677.

machtigden der drie Oostersche Land
nissaris.

voogdyen, Amboina, Banda, en Ternate
aan te stellen, na welke laatste Landvoog-
dye die Heer in de maand May 1689.
vertrok, en in’t laatst van die maand aan

uam.

By zyn vertrek liet hy zyn Huysvrouw
Juffr. Aletta Zegermans een zeer deugde-

lyke Matrone, al vry ziek, dewelke hy
derhalven aan de zorge van den Heer Ge-
zaghebber in der tyd alhier, de Heer Hen-
rik Crudop, Tweede van Amboina, mits-
gaders aan de Heeren Predikanten van der

Sluys , van Brussel, en my gelyk ook
aan alle de fatsoenelykste Hollandsche Juf-

frouwen, zeer ernstig aanbeval.
DoodHet verdere ontrent haar Ed. dood
van 2yn&amp;c. voorgevallen, melden wy elders.
Gema-

Aangezien nu de Heer van Zyll, Land in.

voogd van Banda, den 20 October over¬
leden, en my ondertusschen niet lang voor

deszelfs dood door myn Broeder, Joannes
Valentyn , geschreven was , dat hy in die
zelve maand aan een droevigen hoest en
uitteerende ziekte, geraakt was zoo ver-
zogt ik by een briefje aan den Heer Com-
missaris de Haas , dat zyn Ed. , by zyn
komst in Banda, mynen Broeder die gunst
bewyzen wilde, van den zelven, om zyne
gevaarlyke ziekte, zoo ’t mogelyk was,
mede na Amboina te brengen ; dog die
Heer vond hem by zyn komst zoo ssegt,
dat hy niet wel te vervoeren, en van oor-

deel was, dat hy (waarschynelyk van ie-
mand in des Landvoogds huis, en, zoo
zommigen niet ongegrond oordeelden, van
een Perzoon, die ik al te vooren daar voor

verdagt gehouden had ,) vergeven was.
Na de dood van den Heer Landvooge

ging hy uit het Sterfhuis over na 't huis
van den Heer Cornelis Stul, Opperhoofd tot

ditLonthoir, myn byzondere Vriend ,
alhem zyn huis zeer vriendelyk aanbood,

waar hy ook in’t laatst van Ao. 1689.
overleden is.
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bezet ; wilde ook, wanneer hy iemand welIn dit zelve jaar quam de Heer Predi
déc, ’t zelve wel weten, en men kon mer-kant van der Vorm, Juffr. Westerbaan

Nonje van der Scholm, enz. met Brom- ken , dat hy daar eenigzins moedig op
was ’t geen in een man van dat verstandstee uit Ternate hier.

By de te rugge-komst van den Heer de niet behoorde te vallen; behalven dat het

grootste, in een edelmoedigen en welda-Haas uit Ternate, en Banda, in Amboi

digen te roemen, is, dat zyn bedryf ze-na , gaf zyn Ed. considerable blyken
van zyne edelmoedigheid, en mildadig- dig en stil zy, latende ’t roemen van hem
heid, zoo ontrent zyn Vrouws Voor-kin- aan anderen, die daar deel aan hadden, of

dit hoorden, overderen, als ontrent alle die Heeren, en
Juffrouwen, die met zoo veel genegen- Het was ook een groote faut, dat hy

heid en zorge O’t geen hem al te vooren door een van zyn Slaven, op welken hy
berigt was) op zyne overlede Gemalinne een groot vertrouwen had, zeer heymelyk

vernemen liet, wat'er in een ieders huisgepast hadden. Een zake, waar van wy
omgingelders mede breder spreken. ’t geen hy dan, op 't berigt
van dien Slaaf , ook voor waar aannam,Zyn Ed was een eerlyk, edelmoedig,

zeer ryk,en ook een zeer mildadig man,daar zoo dat het doen van veel eerlyke Lieden,
ja zelf van zyn eigen deugdelyke Gemalinbeneven ook een zeer verstandig, en neer-

stig Dienaar van de Compagnie; een man die daar aan vertrouwde Vrienden wel
over geklaagt heeft ) van de goede of qua-die zyn vrienden beminde, en na vermogen
de tong van dezen Slaaf afhing ; een be¬hielp; die ook veel agting voor een braaf

Predikant had, en aan de zulke by gelegen- dryf, voor ’t welke zich geen eerlyk man,
nogte deugdelyke vrouw (alzoo de Slavenheid zeer geerne dienst dée , gelyk ik daer
met Slaven dagelyks omgaan) wagten kon,van verscheide preuven, en voornamelyk

eene gehad hebbe, dat zyn Ed. op myn en’t geen dien Heer veel in de agting, die
verzoek, zekeren Landsman van my, die, anders zeer veelen voor hem hadden, be-

nadeeld heeft.door zyne nalatigheid , en ’t verwaarloo-
zen van zyn post, een schandelyke dood Hy had eenige jaaren (zoo by my zel
verdiend, en zyn Vonnis van geschavotteer wel gezegt heeft) in Toncquin by eenen

Heer Baron, toen Opperhoofd daar, alste zullen werden, (zonder dat ik dat eens
Tweede gelegen, in welk Ryk hy ookwist, alzoo in cenige dagen niet had konnen
zyn meeste geld , dat hy bezat, gewonnenuitgaan) reeds ontfangen had, als Commissa-
heeft. Of hy daar Opperhoofd geweestris, (t geen hy doen konde) zeer gunstig.
zy, weet ik niet; maar wel, dat hy Aouit agting van zyne vrienden, die ik hem
1675. en 1676., en Ao. 1678. en 1679.beschreef, zyn misdaad geliefde quyt te
Opperhoofd in Japan geweest, en eeni-schelden , hem en de zynen dus voor schan-
gen tyd daar na by haar Edelheden geko-de te bewaren, en naderhand, op een nieuw
ren is, om als Commissaris na Macassarverzoek van my, weer in dienst te nemen;

een te grooter gunst, vermits dit quyt- daar te dier tyd de Heer Jacob Kops, zyn
ouden Baas, en Weldoender, als Voor-schelden ook oorzaak was, dat al zyne me-

zitter lag , te gaan; dog deze Commissiedeschuldigen nevens hem vry gesteld wier-
sloeg hy zeer edelmoedig af, om dat hyden; en hoewel ik van die Borst daar wei-
die niet wel zou hebben konnen waarne-nig dank voor gehad heb, is my echter
men, zonder zyn ouden Meester te beder¬ten opzicht van zyne Vrienden , altyd
ven , ’t geen hy niet genegen was te doen,zeer aangenaam geweest , dat ik gelegen-
maar daar over veel eer bereid zelf te ly-heid gehad heb van hen door dezen Heer
den, gelyk daar op ook volgde, dat zynedezen dienst te doen, zonder welke hy
Soldye afgeschreven, en hy buiten dienstanders een leelyke vlek aan zyne Familie
gesteld wierd.toegebragt zou hebben.

Na dien tyd wierd zyn Ed. in verschei-Het grootste, dat my in dezen Heer
de borgerlyke bedieningen gebruikt, engeen in voorigetegenstond, was, dat hy 't
was te dier tyd, toen de Heer Padbruggegedwarsboomdtyden zyne vordering lang
om zyne verlossing schreef, Onder-Voor-was, waar afhad ) wat te Vrouw-ziek
zitter van Schepenen.in wezen, ennog twee onegte getuigen

hun gewaan Hy gaf voor, dat hem de Landvoogdydie wel hier in Amboina mef
van Amboina door haar Edelheden buitenden Vader, een groot Hoorn-beest, toen
eenig verzoek opgedragen, of opgedron-op Malalka woonende, geweest waren,
gen, was , hoewel ik van zommigen, dievoor welken onbeschaamden zyn Ed. echter
dit zeer wel meinden te weten, verstaanzoo veel agting niet had, als wel voor de
heb, dat hy in der stilte door zyne Gema-medegebragte Kinderen, die hy fraeye
lin, en anderen, zeer veel mocite 'er omgeschenken in der stilte geven liet, gelyk
gedaan, en dat hy daar toe zelf ook zulkehy hem ook ten eersten weer afscheepte

Hy was ook al vry wat waanwys, en kragtige middelen en beweegredenen ge-
met grooter gedagten van zyne kennis, bruikt heeft, die schoon niet by allen, eg-

ter by veelen geen weerstand ter wereld,als 'er wel waarlyk by hem te vinden was,
en
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In den tyd van zyn bestier had hy my,en gemeinelyk een gewenschten doorgang

alzoo nog ongehuwd was, verscheide ma¬vinden.
len zyn Tafel, inzonderheid na myne teHy leefde anders, geduurende zyn ver-
rugge-komst uit Banda, zeer gulhertigblyf alhier, in een gewenschte vrede en een-
aangeboden , ’t geen ik daarom alleen af-dragt, zoo met zyn Tweeden, en den Kapi-
geslagen had, om niet genoodzaakt te zyn,teyn, als met de verdere Raads-Perzoonen,
van dikwils tegen myn gemoed, in dezemitsgaders met de Heeren Predikanten;
of geene voorvallende zaken, die hy weldaar de Heer Padbrugge met den Opper-
zomtyds wat schynheilig behandelde, enKoopman Basting, Kapiteyn de Moor, en
waar in ik hem niet ontzag, te veel vananderen in grooten tweedragt geleefd had
hem te moeten afhangen, (een zaak, die’t geen ook oorzaak was , dat de eerste
zyn Gemalin byzonder bolde) en ool,na Banda verplaatst, en de ander, op ze
om den haat van veelen, die, zelfs bui-ker onvoorzichtig gedaan verzoek, na Ba¬
ten myn schuld, daaruit voortkomen kon,tavia verzonden wierd.
te myden, en ik heb ook gemerkt, datDe ware reden van deze eendragt tus-
ik, met zyn Ed. niet al te veel te bezoe-schen den Heer de Haas, en zyne Mede¬

ken, best myne agting by zyn Ed. ge-Bedienden, was niet anders, dan een ze
houden , waar van ik by zyn Ed. ver-kere edelmoedige daad, waar by zyn Ed.
trek een zonderling bewys boven myneovervloedig gelds genoeg in de wereld
Amptgenoten genoten heb; niet tegen-hebbende, van alle de voordeelen, die een
staande zyn hert op dien tyd niet regtLandvoogd door een getal van 60 Slaven
voor my schynd geweest te zyn. Ik zalby de Compagnie (zommige tegen drie
daar van hier niet verder spreken, alzooandere tegen zes Ryksdaalders) te laten
ik dat elders breder gedaan hebwerken, genieten kon, afzag, en die ten

Zyn zon¬Hy quam by my alleen van al de Pre-deelen aan den Opper-Koopman, ten dee
derlinge

dikanten tot myne groote verwonderinglen aan den Kapiteyn, Predikanten, en an-
agting

alzoo by noit iemand particulier bezoekendere Bedienden, gelyk ook ten deelen aan voor den

Schry-ging, in May 1691. afscheid nemen, zon-eenige Weduwen, ieder pro rato zyne tax
ver.der my by ’t zelve ergens over in 't by-gevende , liet; ja 't was zoo verre van

zonder, ’t geen na misnoegen geleek, aandaar, dat zyn Ed. eenigzins inhalende zou

te spreken; ja, hy betuigde my in tegen-zyn (t geen anders de grootste faut van
dees, met zeer veel erkentenis , dat aityd,veel Landvoogden, of Opperhoofden, en

de grond van veel geschillen, is) dat hy en wegens myne neerstigheid , goede
Zeden , en wegens myne opregte be-jaarlyks niet alleen al zyn Soldye, en Kost¬
handeling ontrent zyn Ed., een byzon-geld, bedragende maandelyks ruim drie
dere agting voor my gehad had, en altydhonderd gulden aan geld, behalven zyne
behouden zou, gelyk hy mydaar voor nuEmolumenten , die al vry groot waren,

door zyne zeer kostelyke open Tafel, die in '’t byzonder bedanken, en in alle voor-
hy hield, verteerde, maar nog eenige dui- vallen my zyn dienst tot Batavia aanbie-
zend gulden, ieder jaar van zyn verblys den quam

Ik vond dit zeldzaam in een Heer vanalhier, van zyne Gemachtigden heeft moe- En be¬

ten ontbieden , ’t geen ik zeer wel geloo dien rang, die, nu tot Ordinair Raad van wys er
van.India verheven, en dus na Batavia ver-ven wil, alzoo hy pragtig en statieus in

zyne huishouding was, en alles (zonder trekkende, daar geenzins toe verpligt, en
eenige de minste geschenken van temand, daar ik veel eer , door veel beleefdheden
hoe gering ook, oit te hebben willen aan aan zyn Ed. verbonden, en ook van voor-
nemen) met zyn geld betalende; daar ik nemen was, imyn afscheid dien dag, zoo
zeer wel weet, dat andere Landvoogder hy my ’s morgens niet voorkomen had,
zoo veel geschenken van den armen In- by zyn Ed. te gaan nemen.
lander, en van de Tsjineezen , aangeno¬ Maar wanneer de Heer LandvoogdZeld-

zaam ge-men hebben, dat zy daar van alleen groo Schaghen met den ganschen Raad, bene
al deste overwinsten jaarlyks hebben gehad. vens de Heeren Predikanten, en alle an-

Schry-In ’t begin van zyn komst was hy een dere Lieden van eenig aanzien, dien Heer vers met

groot vriend van den Heer Predikant van daags daar aan naboord geleidden, geraak zyn Ed.

Brussel geweest; maar zedert die Heer te ik juist met zyn Ed. in de Kajuit, in
dien hy zeer groote voordeelen toege- 't bywezen van myne Mede-Broederen, in

voegd had, met hem zes van de beste Sla- een byzonder gesprek over die zaak, waar
ven by de Compagnie in de Kruyt-mo- van elders breder spreke.
len toe te staan) niet had konnen goed¬ Hy was een man, die veel werk van
vinden zynen raad, in't niet ten Huwe- goede Krygslieden, en goede Vesting-wer¬
lyk geven van zyne Dochter aan den Caf- ken, maakte.

sier 't Hoofd, te volgen, zoo is zyne ge- Hy vertrok met een algemein genoegen
negenheid in haat veranderd, en 't heeft der Ingezetenen,en met veel agting in ’t mid-

den van May 1691, en was naderhand eenna dien tyd dezen Heer niet zeer wel ge-
Voorstander van alle Bedienden in Amboi-gaan.

na,

1687.
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vraagde hem, wat dit schreeuwen bedui-1694 na, die zich zyne gunst weordig ten.
de; hy zeide, dat zy riepen, dat 'er ceni-Met hem vertrok ool Juffr. Kruydop met
ge branding van klippen voor uit was;taar twec Zoonen, den Fiscaal Veisens met
geen ik niet zoo ras hoorde, of ik sprongVrouw, en twec Dochters, ool D.
na buiten, en zag, met veel ontsteltenis,v der Sluys

die klippen voor uit, en ter zyden, zeerOnder 't bestier van den Heer Schaghen,
klaar leggen; waar op ook de Schipper,die den 8 Maart 1691. hicr quam, w
de Opper-Stierman, en Boekhouder, aan-verl meer vreugde in Amboina, hoewe
stonds voor den dag quamen.’t geval van een onrustig man hem , en

Ik zag, dat ieder van hen even verle-oos die van den Kerken-raad aldaar, 1111

gen, en dat 'er niemand was, die raad wist,veel moeyelyk heden gegeven heeft. De¬

om ons uit dit zichtbaar gevaar te reddenze Hecr had zeer goed verstand ( zoc

Men zette ten eersten de Schuyt uitmen wil ) van de Rechten; dog zekere
vant een Boot hadden wy niet; dog diezaak, schoon hy in de grond der zelve
kon aan de cene zyde qualyk vlotten, zoo-gelyk had, en 't recht volkomen voor hem
danig, dat wy met de Stierboords-zydewas, gaf zyn Ed. veel verdriet
van ons Schip tegen de klippen aan lagen,Onder zyn bestier quam hier de Hecr
daar wy aan de andere zyde wel 2; va-Schenkenberg als Tweede.
dem diepte water hadden.Dezc Heer had een Slavin , die doo

Men bragt eenige Werp-ankers, dogeen val in Bengale stom geworden zynde,
dezelve zoo ongelulckig, uit, dat zy, wan-ceter vecr wel hooren kon. Deze stom-
neer wy’er ons door onze Spil zogten afhoid behield zy zeven jaaren ; dog by
te winden, agter de klippen bleven leggen,haar komst in Amboina wierd zy zeer
vermits wy de Touwen ieder reys in stuk-ziek, en leerde doe allengskens weer spre-
ken wonden. Nu hadden wy nog maarleen. Een geval, diergelyke ik noit voor,
tiwce Werp-ankers in voorraad , die hetna, gehcord heb
niet geriden was voor cerst wcer uit teOntrent anderhalf jaar daar na, den 12

ngen om dat 't water nog eenigen tydOctober 1692., met myn Huysvrouwe
vallen, en ’t nog wel 3 a 4 uuren lydengetrouwd, en van besluit geworden zyn-
moest,cer wy, op zyn best genomen, metde, om, vermits myn verbonden tyd uit
hooger water hier af zouden hebben kon¬was, na ’t Vaderland te keeren, was il

nen geraken.egtr genoodzaaler tot May 1694. te wag
I, die met ’t minste windje hier eenten, wanneer ile , door den Heer Chri-

droevig einde voor my, myn Vrouwenstiaan Frederik Nucella vervangen zynde.
Rinderen voor oogen , en, schoon wymet het Scheepie Andromeda, waar op
een Schuyt hadden, geen uitkomst ter we-de oude en afgeleefde Schipper, Gerard
reld zag, zoo, om dat ’t naaste Land welRoster, een vroom Enkhuyzer, het bevel
drie mylen van ons af was, als, om dat ikvoerde , en Bartholoieus Roemans ( Soon
’t Jan-hagel reets klaar had hooren zeggenn Schapperkoemans, alians de Griyze ge-
(hoewel ik dat egter al by my zelven voornaamt, om dat hy grys was , en dit, 18
vast gesteld had) dat zy de Schuyt, dieaaren oud zynde , door schrik wierd), on-

ook zeer lek was, voor zich nemen, en 'er2e Bockhouder was. Nog in die zelve
mede na ’t naaste Land varen wilden, badmaand vertrok ik met ; Rinderen, waar
Sod, myncenigste toevlugt in dit gevaar,onder 4 Voor-kinderen, en een van 4
zeer cinstig, dat Hy dog voor ons alle zor-anden (dat alleen ’t myne was) na Ba-

gen, en dit myn gebed dog in zyn gun-t.via, na dat ons zeer veclen van de aanzic-

ste aanhooren wilde, indien het tot ver-nlykste alhier tot op 't Hoofd, en ook

heerlyking van zyn grooten Naam strek-v tot binnens boords, uitgeley gedaan
ken; dog zoo dit niet wezen kon, en wyhadd n.

daar sterven moesten, dat hy ons dog dieEe Reys begon zeer wel, zagen by
tyd van leven nog geven wilde, die wyBoero ’s avonds verscheide zware Hoozen,
van nooden hadeen, om ons gezamentlykmear door stult- dreven wy op zelcer-
tot een Christelyke en zalige dood te be-ge, by de ligte Maan, ontrent half twaalf
reiden.by St. Mattheus-Eiland, agter de Toecan-

Hier op ten vollen gerust zynde, gingEessi’s gelegen , zoo ongevoelig tegen de
ik stil na beneden, om myn Huysvrouw,verborgene klippen aan, dat wyter tegen
die gerust slicp, en die ik, om dat zy eenlagen, eer wy het wisten.
zuygend kind van viermaanden had, nietDe derde-waale, een Enkhuyzer, en
noodcloos, zoo lang ’t nog stil was, ont-cen zeer nugtere Borst, had de Wacht,
stellen wilde, in rust te laten; en ik pak-cinik, op’t half dck in slaap geraakt zyn-
te ten eersten al myne Papieren van belangde, wierd met eenige ontsteltenis , door
met zull: een bedaardheid by een, dat ik,’t schreeuwen van ons volk voor op de
schoon vaststellende , dat ik al de goede-Buk, wakker, alzoo die met verbaastheid
ren, die ik daar by my had, alzoo goedriepen, dat zy voor uit klippen zagen.
als quyt was, daar zeer weinig wezen afIk, dit niet wel verstaan hebbende,

had,IV. DEEL. Q
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had, ja die al afschreefby my zelven, oor- Kajuyts-jongen na beneden, met last, om
deelende zeer gelukkig te zullen zyn, zoo stillekens cen zwaarder Lood uit de Ka-
ik ’er maar het leven met de mynen af- uyt te halen, ’t geen hy zoo onvoorzig-
brengen kon, daar egter weinig hope toe tig déc, dat myn Huysvrouw eenig ge-
was, hoewel ik altyd gezien, en toen ook rammel in de Kajuyt hoorende, vraagde,

gevoeld heb, dat de Heere de zynen won- wie daar was en wat hy quam doen : Hy
derbaarlyk uit hunne nooden, ja zelf te- zeide , dat hy daar om een Diep-lood,
gen alle menschelyke hope, niet alleen om de grond te peylen quam. Grond,
weet te redden, maar hen ook een onbe- zeide myn Huysvrouw zyn wy dan, zei-
grypelyke moed en standvastigheid in het de zy, na by Land: Wy zitten vast, Juf-
midden van ’t gevaar komt in te boeze¬ frouw zeide hy , en zitten al tegen de
men ; waar van ik in opzicht van my zel¬ klippen aan, die boven uit het water ste-
ven zeggen kan, dat ik, schoon de dood ken.

daar als voor myn oogen ziende zoo 't Dit wasoorzaak, dat myn Huysvrouw
maar wat had beginnen te waeyen, egtei met veel verbaastheid na boven quain, en
geen schrik of vreeze in my gevoelde, ja my met veel verwondering vraagde, waar-
ter contrarie door den ernst van myn ver om ik haar niet wakker gemaakt had : Ik
trouwen op God niet gelooven, nog ook zeide, om dat ik u niet ontstellen wilde,
voelen kon , dat ik, of de mynen, daar zoo lang de nood van de minste wind my
zoo sterven, of Schipbreuk lyden zouden daar toe niet dwong, dat ik best gekeurd

Na 't bezorgen van myn Papieren,ging had , om, zoo lang 't stil was, haar te
ik weer stil na boven , en bevond dat laten rusten, en in die hope ondertusschen
terwyl ik beneden een uurtje bezig ge geleefd had , dat wy het'er, of wel af-
weest was , de voornoemde klippen aan winden, of wel met een gunstige wind 'er
Stierboord nu wel een groot stuk uit het afzeylen mogten, en dat ik haar, als 't 'er
water boven gekomen waren , ’t geen af- op aan gekomen had , tyds genoeg zouge-
gryzelyk stond, en waarlyk bequaam was waarschouwd hebben.
om een kloekhertig man het hert te doen Ik moet bekennen, dat ik haar rustiger
ontzinken, hoewel ik my, door een zon- en klockmoediger, dan ik wel gedagt had,
derlinge genade Gods daar toen ook nog bevond, en dat ik haar met veel geduld,
vry af voelde. en standvastigheid , dien tyd van ontrent

Niet lang daar na zond de Schipper den half vier in de morgenstond afwagten zag,
als
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zeyls-koelte de Leers, een gevaarlyke droog¬1694. als wanneer ’t nu tyd begon te werden,
te, niet zeer verre van Macasser, dog naderom de twee laatste Werp-ankertjes, onze
by ’t Eiland Salinas, dat 'er ontrent twee ereenigste hope, na den mensche gesproken,
een halve a drie mylen af legt, en wy had-uit te werpen.

den ’t geluk, van 'er in een half uur, terIk deed eerst een ernstig Gebed totVerrich-
plaatze, daar zy op zyn naeuste is, over te ra-ting de- God , dat Hy ons voornemen, en onzen

Schry- ken. Een teken, dat wy de regte Guyl,arbeid in dezen, dog genadelyk zegenen
vors in daar wy die snyden moesten, gevondenen ons, niet tegenstaande onze menigvul¬dezen

hadden ; ’t geen noit missen zal, als mendige zonden, en overtredingen, nog dit-nood.
die, na gissing drie mylen waters van hetmaal behoeden, en te regt brengen wilde,
Eiland Salinas, of de Hen met de Kie-alzoo onze oogen alleen op Hem zagen, en
kens genaamt, passeerd.wy onze verlossing alleen van Hem afwag

Wy gingen ontrent derthien voet diep,teden.

en ik meine , dat wy drie vadem diepteDaar na deed ik een deftige aanspraak
schaars geworpen hebben, zoo dat wytot al ons volk, vertoonende ’t groot ge-
maar wemig voeten van den grond , ik laatvaar, waar voor wy allen even bloot ston-
staan van de groote Kats-koppen, en zeerden; maar dat God, op wien alleen wy
groote klippen, die wy op ’t witte zandhier nu zien moesten, magtig was, om
zeer klaar leggen zagen, af waren; ja wyons te konnen redden, dat ik hen verzogt,
schenen, door de sterke beweging, en dy-en bad, dog als walkere mannen ieder
ning van ons Schip nu en dan als tegenhun best te doen aangezien het op een
en op de klippen te bersten te zullen sto-oogenblik nu aanquam, en’er nu hope
ten ; maar 't duurde niet lang , hoewelwas, om ’er af te raken, daar het anders
het ysselyk stond, die klippen zoo klaarmet ons allen met der haast zouden kon

te zien leggen ; ’t geen voor of na, nornen gedaan zyn.
zoo klaar, als toen, gezien heb.Dat ik aan den Zegen des Heeren on

Verder viel ’er niet aanmerkens-weerdigtrent hunnen arbeid niet twyffelde , en
op de Reyze voor; en wy quamen gezond,dat ik hen beloofde, niet alleen nevens hen

en behouden, in 't begin van Juny op deals de minste, mede om ’t Spil te zullen
Rheede van Batavia.loopen, om hen alle mogelyke verlichting

Ik was eenige dagen gelogeerd ten Huy-toe te brengen, en te meer aan te moeci-
ze van den Heer Nicolaas du Goudis  Boisgen; maar dat ik hen allen ook, indien zy
Borger-Kapiteyn, alwaar ik zeer minnehet 'er af wonden, en wy buiten gevaar
lyk van de Heeren Bakker, Leydekeer,raakten , den dag daar aan eens deftig rond
Hilaries, en meer anderen, verwelkomtzetten, en zoo veel te eeten en te drinken
wierd; dog geraakte ten eersten met hetgeven zou van 't beste, dat ik aan boord

huuren van een goed huis, over de Ty-had , dat zy my allen daar voor zouden be-
gers-gracht, naast den Advocaait-Fiscaal,danken.

klenk van Odesse, saags.Die laatste woorden klemden by dit

Ike vond by myn komst mynen Patroon,happig volk zoo zeer, dat zy aanstonds
den Heer Willem van Outhoorn, dien ik alsals Leeuwen aan ’t Spil vielen, in welken
Ordinaris Raad daar gelaten had, nu totarbeid ik hen, terwyl myn Huysvrouw
Spper-Landvoogd van Indien gevorderd,boven, dan na die klippen, en dan na de

die my ook by myn aanwezen in verscheideSterren, kyken bleef, zoo trouw, als het
zaken veel dienst gedaan heeft.my mogelyk was, niet alleen met myn

Ik genoot by veele Heeren , zoo vanhanden, maar voor al ook met innerlyke
de Hooge Regeering, als anderen veel be¬zugten en gebeden tot God, hielp; het
eefdheden, voor al by den Ed. Heer engeen van zulken gewenschten uitslag was,
Mevrouw Bornezee, en Heynsius , by dedat myn Huysvrouw ziende eenige Ster-
Heeren Hartsink, Boudaan, Danc, Pit, D.ren tegen onze groote Mast verwisselen
D. Bakker van Wyngaarden , de Heerenmet een uitnemende blydschap ons bene-
Cornelis van Outhoorn, van Buytenhem, Quc-den toeriep : Mannen, houd aan, het gaat,
vellerius, en ontelbare andere goede Vrien-het gaat , ik zie de groote Mast tegen de
den, van welke de Heer van Outhoorn enSterren verwisselen ; waar op wy, onze

anderen, ter eeren van ons , een schoonkragten verdubbelende, het 'er niet alleen
afscheids-maal gaven, en vond, ontrent hetvlak afwonden; maar veel grooter genade
verbeteren der Huyzen en Thuynen buiten,was het, die ons God bewees, dat Hy ons,

een groote verandering.zoo als wy 'er nu af waren, de schoonste
Het Amok-speelen vernam men nuwind van agteren gaf, die wy wenschen

zoo veel niet meer, als wel, toen ik eerstkonden , waar voor ik Hem ook, als den
op Batavia gekomen was: want in diencenigen uitwerker van dit heil, met zeer
tyd viel dit zeer dikwils voor, gelyk 'esveel beweging, en niet zonder tranen van
ook verscheiden toen of om hals of inblydschap, dankte.
handen van ’t Gerecht, raakten.Wy passeerden eenigen tyd daar na des

Dit volk, dat zich aan Amphioen, ofnamiddags ten vyf uuren met een Mars-
Opium,22IV. DEEL.
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ik tegen myn Huysvrouw, die hier overOpium, met Tabak gemengd, niet alleen
eenigzins ontsteld was , ik hoor een Mans-dronken, maar dol drinkt, isgewoon dol-
stem , en dit zullen apparent dieven zyn,zinnig op alles, wat hen ontmoet, met
die om ons goed in de Voor-zaal komen,een bloote Kris, of Pook, in de vuist,
en die ons terwyl wy hier gerust neer-aan te vallen, en dezelve, al was ’t maar
leiden , stil van de huyg ligten, en meteen Kind , in die dolle drift, onder het
den Aap door gaan zouden, dat hen egterroepen van Amok, dat is, sta dood, of
coo gemakkelyk niet gelukken zal. Watval op hem aan, maar in’t lyf te stooten,
wild gy , zeide myn Huysvrouw , dan’t geen oorzaak is, dat ieder, uit vreeze
doen : Mel, na beneden gaan , zeide ik,voor zulk een, ten eersten zyn deuren vaft
en hen dit (houdende in de eenc hand eentoessuit, en, die hem tegen komen, zullen
Kandelaar met een brandende Kaars, enhem, ten ware zy zeer wel gewapend zyn.
in de andere een bloote Kris , of een ge-gemeenelyk al mede ontwyken, en dus
vlamde Pook ) zoo onzagt, dat hen heu-heeft hy eenigen vryen tyd, om in zyne
gen zal , beletten.dolzinnigheid op alles los te gaan; maar

Op dit zeggen wierd myn Vrouw, diezoo ras die tyding egter wat by dappere
my noit voor zoo kloekhertig gehoudenmannen doorbreekt, zullen ’er eenigen met
had, vry banger, my biddende , dat ikSnaphanen op uitkomen, en hem metter

dog maar by haar blyven, en door eenhaast uit de wereld helpen.
Venster om hulp roepen zou. Ik zeide,Daar zyn voorbeelden, dat zulke Boos-

wigten dolzinnig op een gevelde Piek in- dat zy voor my niet moest bekommerd
zyn, en dat zy, om voor zich zelven nietgeloopen zyn, en, eer zy hun einde daar

aan vonden , ook den Houder van die bevreest te zyn , haar Kamer-deur maar,

Piek met hun Kris nog onder de voet ge- zoo ras als ik roepen, en de dieven ge-
stooten hebben, zoo dat zy beiden dood waar zou geworden zyn, toessuiten, en
ter neder vielen. Men ziet'er in Taver- dat zy dan geen zwarigheid hebben zou.

niers Werken een verbeelding van. Dus stapte ik na de Deur, en Trap,
Dit woeden vond ik nu, ’t zy uit schrik toe, van welke ik een Mans-perzoon klaar

voor verscheide zware vonnissen over zul- hoorde na beneden loopen , ’t geen ik myn
ke, die men nog levendig bekomen had, Vrouw toeriep , die daar op, tot nader
t zy wegens andere redenen , zoodanig last, hare Deur sloot.

gestild , dat men ’er niets meer af ver- Ik, die niet anders dagt, dan hier een,
nam. of meer , van de Tsjineesche dieven te vin-

Ik zag ook ontrent dezen tyd hier den den, ging voorzigtig den Trap af tot be-
Broeder van den Koning van Bantam, een neden toe, dog zag daar geen Mans-per-
Heer van ontrent 40 jaaren, met 2 Op- zoon; maar wel, een van myne Meyden, of
passers, even eens als de Raaden van In- Slavinnen, die op een Matje lag en sliep,
dia, dog om een andere reden van Staat of ten minsten zich zoo hield.

agter hem gaan, alzoo deze eigentlyk dien Ik keerde dan eenige treden te rug,
den, om op al zyn doen en laten te pas stapte zeer voorzichtig in een Zy-kamer-
sen; daar zy by de Raaden ten teeken van tje, half wegen dien Trap , daar myne
eere, en tot hunnen dienst, alom met hen Kinderen met verscheide Slavinnen , die
gaan , dog geenzins om hun doen of la- daar oppasten, sliepen, keekrondom, en
ten te bespieden, of om daar af rekenschap vernam eindelyk aan myn regterhand een
aan den Opper-Landvoogd te geven. Swart, die in een groote Toetombo, of

Het was een Heer van een matige ge- Doos, zeer proper, gelyk een Slang, als
stalte , vaal en droefgeestig van couleur. opgeschoten, en 'er zoo net ingeschroefd
waar toe hy veel reden, hoewel hy ander- was, dat ik my over zyne gezwindheid,
zins veel verstand had, gelyk my in zyn om daar zoo in te komen, ten hoogsten
gezelschap Ao. 1712. zynde, gebleken is verwonderde.

waar van elders spreke. Ik hield my, of ik hem niet zag, tot
In dezen tyd hoorde men ook zeer veel dat ik hem zeker begaan kon, draeyde toen

van dieveryen van Tsjineezen , die zeer eensklaps op myn regterhiel zoo schielyk
stil, en listig in de Huyzen wisten te bre- om, dat ik myn Pook, als hy 'er minst
ken. om dagt, al op zyn Borst had, en zeide

Op zekeren nagt, zoo als wyons goed, tot hem : Schelm , wat doed gy hier in
dat wy nua ’t Vaderland meinden mede te myn Huys : Hy viel aanstonds zeer oot-
nemen, gepakt, en in 't Voor-zaleta moedig op zyn plat, en zeide, daar niet
plaatst hadden, hoorde ik ontrent ten 12 om myn goederen, maar alleen om myn
uuren eenig geluid als van een Mans-stem. Meyd, die daar beneden lag en sliep, een ou-
ik meinde my zoo ter rust begeven te heb- de Vryster van hem, en die hem ool binnen
ben , op een Boven-Voorkamer, die bo- gelaten had, gekomen te zyn, my bid-
ven dit Zalet quam; maar, dit hoorende dende , dat ik hem deze zyne stoutheid
en my verbeeldende, dat het wel een van voor deze reys wilde vergeven.
deze Tsjineesche dieven zyn konde, zeide Ik zeide, dat ik hem helpen, hem met-
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maar, 't Huys ter Loo, de Krab, en1694. ter haast van die ziekte, zoo wel als dic
Meresteyn, van de Rheede van Batavia-Meyd , genezen, en maken zou, dat hy

Op 't eerste was de Admiraal, of den
noit weer in myn Huys zou denken te

Commandeur dezer Vloot, met zyn Vrouw;,komen. Ik riep myn Huysvrouw toe,
op het tweede was de Koopman N. Ringdat ik den Dief al had, dat zy maar be

29gewezen Hoofd van Tsjeribon, en opneden komen zou, om volk van ons op te
Lands Welvaren (dat in de Straat by deroepen, alzoc al myne Mans Slaven agter
groote Kombuys , voor een korten tydin 't Huys sliepen
vast raakte) was de Onder-Koopman, deZy quam ten cersten, riep cenig volk,
Heer Pieter Paeuw, met zyn Huysvrouw.aan welken ik hem zoo lang in hander
en verdere Familie. Op Vosmaar, bygaf, tot dat de Ratelwacht hem overnam
Schipper Landsheer, en Ruys, Onder-cn na 't Stadhuys voerde , alwaar hem
Koopman , waren geplaatst twee Wedu-daags daar aan de vliegen zoodanig van ’t
wen , de eene, van den Heer Kapiteynlyf gejaagd wierden , dat ik hem zedert
Pad , de andere, van den Boomwachternoit ineer vernomen heb; en myn Meyd,
Brouwer, van welke een schoone Kist metooizaak van deze onrust in myn Huys,
Sattynen, of Pelangs, aangehaald wierd.lcreeg toen , ’t geen anders buiten onze
Op 't Huys ter Loo was Schipper van Mal¬gewoonte, maar nu zeer noodig , was
ligen , een deugdelyk , goed, en eerlykmede zoo veel, dat wy zedert ook niet
man ; die tot zyn Boekhouder dien won-buitensporigs meer aan haar vernomen
derlyken, hoewel door gansch Indien, enhebben
ook in Holland, niet dan al te wel beken-Een Swart, die zeide , dat deze Borst
den Seur N. N, had; behalven dat D. Kraey-zyn aangenomen Zoon was, quam my
vanger met zyn Vrouw hier mede op wa-daags daar aan voor hem spreken, en bid-
ren geplaatstden, dat ik over hem dog niet verder kla

Dit waren wel de voornaamste Lieden,gen wilde, en dat hy zorg dragen zou.
die met deze Vloot vertrokken, gelyk ookdat lks noit meer zou voorvallen. II

de Heer Rosterus en zyn Vrouw , die ikzeide, dat het wel was, maar dat hy dit
meine, dat op de drie Kroonen waren.ook wel bezorgen wilde, alzoo by 'er zoc

Wy zakten dus tot voor Bantam af,goed koop niet afkomen zou, indien ik
daar wy een groot etmaal bleven leggen,hem zoo ontydig weer in myn Huys vond;
uitgeley gedaan zynde door de Heerenmaar dat het hem ten minsten armen of
Nieuwstad , Water-Fiscaal, Doctor tenbeenen zou konnen kosten, zoo myne Sla-
Rbyne, en anderen, in welkentyd ik meten 'er hem weer vinden mogten.
onzen Schipper, Elbert Franszen, een wak-Ondertusschen naderde de tyd van het
ker Zeeman, dog anders al wat aan deaanleggen der Retour-vloot, en ik kreeg,
dolle kant, en met onzen Onder-Koop-opmyn verzock , 't Rotterdams Schip,
man , Pieter Ouwerkerk, en den Batavi-Waddinxveen, tot mynen Bodem, waar
schen Bottelier, Jacob Tzimmers, met demede ik vertrekken zou; nam afscheid var
Schuyt na Bantam voer, benieuwt zynde,alle myne goede Vrienden, en vertrok on
om die vermaarde Stad, daar ik zooveel vander de Vlag van den Heer Reynier de Vos
gelezen had, eens van binnen te beschouwen.Opper-koopman en gewezen Deslave van

Wy quamen, na ontrent drie uuren roe¬Mature op Ceylon, dog laatst Schepen to
yens, in de Rivier, daar wy ten vier uu-Batavia, in ’t begin van December.
ren des namiddags aan Land stapten.Men mogt niet meer goederen, als de

Wy vonden, zoo als wy in de Vestingmedeweerde van drie maanden Gagie,
Speelwyk quamen, onderweeg op de Trapnemen, ’t geen van de Puy des Opper-
den Heer Theodorus Zar, Raad van Justi-Landvoogds ten overstaan van de Heeren
tie, en den Heer Abraham Quevellerius,Raden, Kops en Bornezee, afgelezen, en
Secrctaris van den Raad van Justitie totwaar by gevoegd wierd , dat men verder
Batavia , die genegen waren weder der¬voor ieder pond Thee bruto een Ryxdaal-
waards te keeren.der, en voor Porceleyn, en Lakwerk,

Boven gekomen zynde, wierd ik vrien-een halve Ryxdaalder aan Tol zou moe-
delyk van 't Opperhoofd, den Heer Wan-ten betalen; dog geloove niet, dat zy hun-
derpoel, een oud man, in de Fortres Speelwykne vingeren daar blaeuw aan telden, alzoc
ontsangen , die my verzogt, zoo lang ikniemand daar lust toe had.
daar bleef, by hem te willen blyven huis-Wy vertrokken den 3 dito met onzen
vesten, gelyk ik ook dée, te meer, alzoo3odem, waar op Elbert Franszen, een Bre
ik den Predikant Kosterus daar mede ge-mer, Schipper, Pieter Ouwerkerk, On-
huisvest vond, en onze Schuyt buiten mynder-Koopman, Dirk Onderberg, Opper-
weten weer na boord vertrolken was.Stierman, N. Jongereus Onder-Stierman
Deze Heer had een Zoon, en een Doch-en Jacob Bogaart, Derdewaak was. Ne-
ter, by zich.vens ons vertrolken ook deze zeven Sche-

Ik vond de Vesting fracy van gelegen-pen, te weten, de Koning William, de
heid, en uitzigt, en, behalven de Woo-drie Kroonen, ’s Lands Welvaren, Vos-
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Dit Kasteel des Konings, zynde ’t oud 1694.ning van ’t Opperhoofd, die eenige Trap-

Engelsch Fort, en zich van verre vry welpen hoog lag, dezelve beneden ook ver-
opdoende , was niet groot, en vierkantzien van verscheide andere Wooningen,
in zyn begrip hebbende vier Punten,op een rey staande, waar in te dier tyd
die redelyk wel van Geschut voorzien wa-de Tweede Perzoon, Joannes Roman, den
ren.Fiscaal Guiljam Wys, (by welkers Vrouw

Aan deze Vesting wierd ’s Koningsik Juffr. Kosterus vond) en meer andert
nieuw Hof toen getimmerd; dog wyBedienden , woonden , zynde verder tot
konden dit , wegens een hooge muurPakhuyzen voor ’s Compagnies goederen
niet ziengeschikt.

De¬De Wooning des Kapiteyns was vryDaags daar aan gingen wy de Stad be
Schry-kleen, en slegt, en zyn verblyf aldaarzien ; dog vond die vry slegt, en ver-
ver zietnevens een zeker getal Hollandsche Krygszien van elendige Huyzen, meest van Bam er niets

enegten, diende, zoo men zeide, tot een van op-boezen, met Kalk geplaisterd, en met Atap
merking.Wacht van den Koning, ’t geen ik aan-gedekt.

stonds , in dien zin, geloofde, die myWy zagen eenige steene Wooningen
het waarschynelykste voorquam , dat is,eene ter linkerhand, met een zware Voor¬

dat hy egter buiten gevaar zou zyn, almuur , eenen Pangerang, zoo men my
miste hy dezelve, aangezien het nu Vre-zeide, toekomende, en nog eene ter reg-
de in zyne Landen was; behalven dat dieterhand , ’t geen men de Engelsche Lo-
Wacht ook wel meest daar gesteld zougie noemde , en die my zeer duyster toe¬

scheen. konnen zyn, om al het doen en laten van
dien Koning in ’t oog te houden, en daarDus, al regt toe regt aan voortgaande,
af aan den Heer Generaal en Raden tydigpasseerden wy eenige Moorsche Graven,
kennis te geven; ’t geen dan dezen Vorst,op een van welke men my zeide, dat ze-
na ’t oordeel van zommigen, tot een ge-ker dertel man, N. Sylvius genaamt, tegen
vangen van Staat in zyn eigen Palys maalt,alle waarschouwingen aan , zyn water ge-
en den zelven ook in al zyn doen en latenmaakt hebbende, niet lang daar na be-

vond daar door een quaal gekregen te heb- met de grootste omzigtigheid ter wereld
ben, van welke hy zeer sterk bloed wa- moet doen handelen , om geen redenen

terde , en kort daar aan quam te sterven van misnoegen aan die geenen te geven,
zeer klare kenteekenen, van vergeven te dic hem deze Wacht, waarschynelyk meer

tot hunne, dan tot zyne, zekerheid, by-zyn, nalatende.
gezet hebben.Dit alles was hem wel duidelyk voor-

De Heer Kosterus had de Bezaar, diespeld , dog hy spotte daar mede, lachte
hy zeide zeer groot te zyn, gezien; dogmet alle de bezweeringen, en voorgegeven
myn tyd en liet het my niet toe.vergiftingen van de Moorsche Graven;

Ik vond in deze beroemde Stad niets,maar hy ondervond te laat, dat in, of op
7 geen myne opmerking weerdig was;die Graven , eenig vergif moet geweest

zyn ’t geen door zyn wateren aan het zoo dat wy te rug keerden, zonder te kon-
nen zeggen, dat wy daar iets van belangwerken , en opstygen, geraakt zynde,

zyn dood heeft konnen uitwerken. gezien hadden; dan een redelyke goede
Dit was de ieden, dat ik hier ontrent steene Brug, die na Strand toeliep, al-

wat voorzigtig leefde, van oordeel zynde, waar onze Boot, met welke ik dacht te ver-

dat men niemand, hoe blind hy ook zy, trekken, wegzeilen zag. Onderweeg sprak
in zynen Godsdienst bespotten, of daar in ik met eenige Javanen Maleyts over een
eenigen hoon aandoen moet, alzoo dit de groote Zark, die daar zag, en die waar-
middelen niet zyn, om hem te verbeteren, schynelyk oorzaak tot de dood van den

maar wel om hem nog meer te verbitte- voornoemden Heer Sylvius gegeven had.
ren. lk meinde dierhalven weer na boord te

Wy quamen eindelyk aan ’s Konings gaan, dog bevond, dat onze Schipper, en
Vesting, waar in hy een nieuwe Woo- de verdere Vrienden, al daags te vooren
ning al zedert eenige jaaren gebouwd had met de Schuyt vertrokken waren.

die nog onvoltoid was. Dus was ik genoodzaalt daar ’s middags
Wy gingen by den Heer Kuffelaar, te nog te eeten, alwaar de spyze zeer goed,

dier tyd daar als Kapiteyn leggende, aan, dog 't water, waar mede ik my wiesch, zeei
voornamelyk in die hope, dat ik gelegen- stinkend, vond, nam na de maaltyd met dank-
heid door hem bekomen mogt , van der zegging van den Heer Wanderpoel afscheid,
Koning te zien, en te spreken ; dog die en vertrok in gezelschap van den Heer Ko-
Heer zeide, dat daar toe dien dag geen kans, sterus, en zyne Beminde, nevens zekeren
maar wel daags daar aan, of Vrydags dollen Seur, die zig vry onbeschoft met

rloeken, en waey op Duyvel te roepen,wanneer hy gewoon was uit te gaan, zyn
schoon het al te veel onderweeg waeydezoude , dat hy anders weinig te genaken,
aanstelde, met een Tinggang, die wy af¬en dus voor my, die ten uitersten tot Don-

huurden, ’s avonds ten vyfuuren, na boord.derdag 'er bleef, niets te hopen was.
De¬



Zyn
Komst

aan het

Princen

Elland.

Geraakt

in volle

Lec

Werd

van

Schipper

van Wil-
ligen

onthaald

1694.

UYT- EN THUYSREYZE. 127

Tegen negen uuren wilden onzenDe wind was vry sterk; dog ons niet
Schipper, en Onder-Koopman, ook ver-te gunstig. en wy vrcesden, dat wy de
trckken, oordeelende het nu voor henSchepen, die zig al zeylveerdig maakten,
ook tyd te zyn. De gulhertige Schipperdien nagt niet gekregen, en dat wy daags
van Willigen, ziende , dat het hen ernst'er aan veel mocite gehad zouden hebben.
was, en dat zyne instantien geen ingangom die in te halen; dog, na veel mocite,
meer vonden, liet eindelyk af, en lietquamen wy ’s nagts tussenen thien en elf uu
hen gaan; dog zoo ras waren zy niet weg,ren, pas cer zy verzeylden , nog tydig
of de Scur, wat in de hul hebbende, be-aan boord , ’t geen myne bekommerde
gon niet weinig op zynen Schipper, omHuysvrouw zeer gerust stelde , die niet
dat hy hen zoo vroeg had laten gaan, tehad konnen begrypen , waarom ik daar
wrokken, en hem eindelyk, zoo brutaalaan Land gebleven, en met de Schuyt niet
voor al wat leelyk was, en voor een naak-mede gekomen was; dog als ik haar de
ten hond, die niets tot dit tractement ge-reden zeide, zoo bleck haar, dat die bui-

geven, maar alles van ’t zyne daar toe ge-ten myn weten te rug gekeert, en dat het
bruikt had, uit te schelden, daar by voe¬my onmogelyk geweest was, eer te kon-
gende, dat hy een Schurk, een Schoft,nen komen.

en een Vent was, diens Vaar en Moer hyZy meinden wonderen van my, we-
nad zien geesselen; al 't welke zoo grofgens dat beroemd Bantam , te hooren
ging, dat de lydzamen Schipper, dit nietdog stond verbaast, als ik haar zeide, dat
anger konnende verdragen , en voor er-het my speet, dat ik eenige moeite, om
zer vreczende , zich genoodzaakt vond,’t zelve te zien, gedaan, en dat ik 'er niets
vermits hy nergens na luisteren wilde,ter wereld gevonden had, ’t geen weerdig
den Provoost te doen roepen, en den zel-was gezien te werden ; behalven dat 'er
ven te belasten hem in de Boeyen te slui-ook niet de minste gelegenheid, om den

ten , en hem zoo achter op de CampanjeRoning te zien, voorgekomen was, ten
te zetten.waar ik tot daags'er aan (dat niet te wa

Na dat de Provoost, een man met ee-gen was) daar had konnen blyven.
nen arm, nu op het half Dck gekomenDus zeilde de Vloot dan, al zachtiens
was, sprak de Seur (of Boelhouder) henvoortscholkende, met de Landwind langs
dus aan : Keerel , gy die van God getee-Java ’s frissche Kust tot ontrent het Prin-
kend , en uw eenen arm quyt zyt , draagincen-Eiland voort, na 't welke wy
zorg, dat gy my, uw Opperhoofd, opgezelschap van Schipper Landcheer met
de ordre van dezen dronken Schurk (zien-onze Schuyt om een playsiertje roeiden,
de daar mede op zyn Schipper) niet aan¬om dit Eiland van na by eens te bezien :
raakt, zoo gy niet wild , dat ik u den an¬dog vonden het Strand vol biezen, geen
deren arm ook in stukken sta ; waar doordrink-water daar op, en ’er niets van be-

lang, dat eenige opmerking, of aanteeke deze man zeer bang gemaakt zynde, en
hem , hoe meenigmaal de Schipper hemning, verdiende, alzoo zien daar niet dan
dit gebood, niet durvende aanraken , zooStruellen, die ons den weg te moeyelyk
zeide eindelyk de Schipper vermits hy almaakten, om verder door te gaan, opde-
voortging hem onverdragelyk hard , enden ; weshalven wy ten eersten weer na
vuil, uit te schelden ; Mannen , is daarboord keerden, gelyk wy ook kort daar
dan niet een braaf stout Keerel , die dexenaan met een schoone wind de Straat Sunda

Booswicht in de Eoeyen stuiten kan : Opverlatende, in volle Zee liepen
welke woorden de Konstapel, een zeerDe Reys ging tot ontrent een weck a
fors Kecrel, boven komende, tot dentwce, eer wy aan de Kaap quamen, zeer
Schipper zeide , Schipper ik ben bereidvoorspoedig, en deze en geene tusschen
uwe Ordre uit te voeren ; waar op hy denbeiden voorgekomene stiltens en kalmten
Bockhouder, hoe stout hy te vooren scheen,hadden ons gelegenheid gegeven , dan
zeer ruw aangreep , hem tegen het Dekeens, om deze en geene Vrienden aan ons
ter neder wierp, en hem als een Lam inboord te noodigen, en dan, om eens van
de Boeyen ssoot, zonder dat hy zyn han-dezelve weer verzogt te werden, om za-
den , of mond , meer roerde , alzoo de-men vrolyk te zyn.
ze Konstapel hem vry fors, als hy eeni-Op zekeren dag wierden wy op 't Huys
ge beweging scheen te willen maken, zei-ter Loo van Schipper van Willigen, en zy-
de : Vent leg stil , en houd den bek, ofnen Seur, verzogt, en zeer deftig ont-
ik zal u doen stil leggen , en doen zwy-haad; maar als ’t nu vyf uuren aan
gen , ’t geen hy ook aanstonds gehoor-de Zon was, verzogt ik den Schipper
zaamde , alzoo hy bespeurde , dat deze(die nog wat blyven wilde met onzen
man hem meester was , en hem niet ver-Onder-Koopman , om dat zyn Seur hen
schoond zou hehben.niet wilde laten gaan) met de Schuyt te

Hy bragt hem dan aldus in de Boeyenmogen vertrelken, nam myn afscheid van

achter op de Campanje, daar hy de gan-de Vrienden, en quam zeer gemakkelyk
sche nagt vry frisjes zat; maar zyn boozeaan ons boord.
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delyk, als zy dit affloeg, met geweld, 1694.geboeide handen, zoo veel hem nog mo-
getragt had tot zyn vuysen wil te kry-gelyk was, tot nadeel van zyn Sclip-
gen, ’t geen hem egter zeer qualyk beko-per willende gebruiken, had hy al de
men was , vermits hy , gelyk hy daar annverw , die daar bereid stond, om het
oonde, van haar al vry vinnig in zynenSchip, en eenige nieuwe riemen voor
arm gebeten was.de Schuyt, wat net op te schilderen , en

De Meyd , hem dus ontworsteld zyn-om zoo wat fraey opgedaan aan de Kaap
de, quam boven aan ons klagen, en kortte verschynen, over boord geworpen, en
daar aan quam liy mede, scheldende haarook al die riemen den zelven weg uitgezon¬
walker, klagende, dat zy hem zoo gebe-den ; ’t geen den Schipper daar na zeer ge-
ten had, en my verzoekende, dat ik haarspeten, en ook verlegen gemaakt heeft,
daar over wilde straffen.dewyl hy ten eersten geen andere verw,

Ik zeide, dat hy zich die beten niet al-of riemen krygen konde
leen op den hals gehaald, maar dat de’s Morgens, na dat hy wat uitgewaal't
Meyd ons ook berigt had , waarom zywant daar viel geen slapen van) en zyn
hem zoo gebeten had ; dat het zoo verrebooze moed nu eenigzins aan die verw

en riemen, gekoeld had , bood hem de van daar was, dat ik haar daar over straf-
fen zou; dat ik ter contraric haar voor-Schipper, tegen verdere moeite ziende,
staan, en wel ernstig by den Admiraalde Vrede aan , vraagde hem , wat hy nu
over zyn geweld, en godloozen aanssag,wilde, of 't hem beter behaagde, dat hy
quetzende de vryheid van myn verblyf,een Sjouw waeyen liet, om aan den Ad-
klagen zou; gelyk ik ook aanstonds aanmiraal over hem te gaan klagen, dan of

hy ’t wilde afdrinken. den Schipper verzogt, dat ik met de
Klagen, zeide hy ; waar op de Schip- Schuyt na den Admiraal varen mogt, om

per, ziende dat hy nergens na luisteren te verzoeken, dat hy op een ander Schip
wüde, een Sjouw wacyen liet, en na den mogt geplaatst werden.

Admiraal voer, om daar (gelyk ook ge- Dog hoe zeer ik dit verzogt , ik zag
schiede) in de by een geroepen Vloots- wel, dat hy den Schipper onder zyn ont-
Raad over hem te klagen, en te verzoe- zag zoo verre had, dat die, in plaats van
ken, dat hy verplaatst mogt werden. zyn vertrck te bevorderen , door zeer

De Admiraal, en zyn Raad, vonden vriendelyke bede maar tragte my zoo lang
den Seur volkomen schuldig, en 't besluit te verbidden, tot wy aan de Kaap mog-
was wel, dat hy zou en moest verplaatst ten gekomen zyn, gelyk ik ook dit zoo
werden; maar niemand wilde hem heb- ang inschikken moest , bezorgende, dat
ben, tot dat eindelyk de Admiraal, of hy geen gelegenheid meer had , om die
wel eerst onze Schipper, uit vreeze voor Meyd, hoe zeer hy dit zogt, weer te
hem, zoo hy hem ook weigerde, zelf om konnen moeyen.
hem verzogt, en den zelven (t geen te- Opzekeren tyd met onzen Schipper, den
gen alle reden was) in myn Logement in Onder-Koopman, Ouwerkerk, en den
de Kajuyt, my, en myne Familie, ne- Wondheeler, na ’t Schip, waar op de

vens den Onder-Koopman, van den Heer Heer Kosterus en Schipper Vlaming, de

Directeur verleend , plaatste, waar tegen Oude was, op een Gastery gegaan zynde,
ik, dezen Seur niet dan te wel kennende, verzogt ik, onweer te gemoed ziende, on-
protesteerde, zeggende , dat, had hy om o¬trent vier uuren temogen vertrekken,
hem verzogt, dit tot myne lasten niet we- lyk geschiedde. Ondertusschen begon het
zen moest, maar dat hy hem dan in zyn zoo te waeyen, dat de anderen ’er niet al-
Kamer veel gevoegelyker plaatzen kon, leen dien avond, maar nog wel agt da-
aangezien ik vreesde , dat hy , die een gen blyven moesten, en toen zy nog waag-
groote Hoerenbrok was my moeite on- den om met de Schuyt na ons Schip, dat
trent een Meyd, die ik, om op myn Kind, kort agter ’t andere was , tegen’t vallen
maar thien maanden oud , te passen, me- van den avond te komen , zoo was het
degenomen had, baren, en dat ik my dan met het uiterste gevaar, alzoo wy , om
genoodzaakt vinden zou, aan den Admiraal de holle Zee, de Schuyt meenigmaal niet
daar over te klagen. zien konden, en zouden ook eindelyk nog

De Schipper, met den welken ik an- 't Schip niet gekregen, en zekerlyk alle
ders in vriendschap was, en verder zogt verdronken, of ons misgeloopen heb-
te blyven, bad my, dit voor weinige da- ben, indien wy ’t flikkeren van’t licht
gen, alzoo wy haast aan de Kaap zyn zou- in een Lantaarn, die zy by zich hadden,
den, in te schikken, en dat hy dan be¬ niet waren gewaar geworden, en daar op
zorgen zou, dat hy op een ander Schip dat maar eens zagen) na hen toe gehou-
quam. Ik nam dit wel aan; maar daags den hadden.
daar aan hadden wy ’t leven al gaande, Voor onze komst aan de Kaap riep hy
vermits hy myn Meyd, terwyl wy boven eens in’t midden van de nagt zeer ver-

waren, eerst met goede woorden, daar na baast den Onder-Koopman Onwerkerk, die
met aanbieding van een zak geld, en ein- hy wel wist zeer bang voor spook te zyn,

niet
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dog 1695.men opssuiten , den hals te breken1695. met het maken van een grooten alarm

dat , door de schielykheid van dienande-wakker , die, verbaast uit zyn slaap ge¬
ren ontdekt zynde , hy naderhand gele-schoten zynde, hem vraagde, wat hy be-
genheid kreeg, om in zyn Onder-kleede-geerde: Ik zie daar, zeide hy, aan uw
ren boven door het Dak uit dit Beterhuysvoeten-einde een naakt Vrouw-mensch
te breken, en zig door het naast daarmet lang hangend hair , doodelyk bestor-
aan gelegen Dak, zynde dat van eenven zitten , en heb my verpligt ge
Engels Prcdikant, op deszelfs Zolder on-agtu te waarschouwen. Ouwerkerk, schoon
trent middernacht zoo onzagt neer te la-recds de friste niet, sprong vliegende uit
ten , dat de Predikant, op zyn Kamerzyn bed, vragende doe waar zy was, hy
nog zittende, en dit hoorende, na buitenzeide, aan uw voeten-einde, dog niemand,

schoot, en, den Trap willende ops-limmendan hy, zag ze: en ik hield het voor een
en onderweeg hem by de lurven krygen-van zyn oude grillen, om Ouwerkerk maar
de, met hem in’t worstelen van dien Bo-bang te maken.

ven-trap na beneden, en nog een van zynWy quamen dan eindelyk den 26 Fe-
Zoonen , die den Vader helpen quam, on-bruary 1695. aan de Kaap; dog ik zag
der de voet rolde , waar by voor hemwel, dat de Schipper dit werk, zonder
( Boel-houder) nog dit geluk quam, dat,iets van zyn verplaatzing te reppen, uit
iemand der Huysgenoten de Voor-deurdezelve voorige reden sleuren liet ; wes-
open gelaten hebbende, om de Buuren ophalven ik aan den Heer Landvoogd van
te roepen, hy dus gelegenheid kreeg, omder Stel, en onzen Admiraal, over hem
met der haast buiten de deur, en de Stad,klaagde, en verzogt, dat hy op een ander
te geraken , wel vaststellende , dat hySchip mogt geplaatst werden.
haast van de Dienaars van den Schout zouDe Admiraal, die hier al kennis af had
gevolgd, en opgezogt werden.bevestigde niet alleen myn zeggen, maer

Om daar voor zeker te zyn, verborg hyzeide tegen den Heer van der Stel, dat hy
zich op ’t Veld agter eenige Takkebolreesde, dat hy hem nog geboeid in hef
schen, en zag die Jantjes wel haast voor-Vaderland zou moeten brengen ; en, na

oy marcheeren ; weshalven hy wagtte,een kort gesprek hier over werd my van
tot dat hy 'er geen gevaar meer in zag;haar Ed. Ed. toegezegt, dat hy (daar nu
iep toen ’t Veld over quam in zyn Ge-by de komst op den 12 Maart van het

boorte-plaats, schelde aan zyn VadersSchip de Berkel van Batavia, en ook die
Huys aan en vraagde aan de Meyd, ofder vier Ceylonsche Schepen, Ysselmon-
hy t'huys was; dog hoorende, dat hy vande , Meydregt , de Moer-Kappel, en de
Huys was, stapte hy zeer vrymoedig in,Maas, die ons 14 dagen langer, als ge-
zeide tegen de Meyd, dat hy de Zoon vandagt hadden, deden blyven, vry beter ge-
't Huys, en wel die geene was, die te Delftlegenheid toe was) op een ander Schip
in 't Beterhuys gezet was; maar dat zyten eersten zou gezet werden, gelyk ook
zyn Vader, als hy t'huys quam zeggenniet op een, maar op verscheide Schepen
kon, wat zy gezien had, en hoe hy gebe¬by zyn aanwezen aan de Kaap, geschiedde.
terd was. Hier op nam hy al het Tin,Hy was zoo ras niet verplaatst, of hy
en wat hem maar voor de hand quam, enquam aan boord by myn Vrouw, vraag-
wierp het in de Gracht, of 't water agterde na my, dog myn Vrouw zeide, dat ik
dit Huys, en ging dus weer heen. Daarwat rustte
op wist hy, volgens zyn zeggen, ook eenHy zeide, dat hy my anders quam be¬
middel te bekomen, om by zeker Koop-danken voor den dienst, dien ik hem ge-
man te Leyden, op zyn Vaders naam , elf adaan had, met zyne verplaatzing zoo we
twaalf honderd Gulden te ontfangn, en be¬te bezorgen, dat hy hier geen gelegenheid
gaf zich toen twee jaaren in eens vreemdentehad, maar die in ’t Vaderland hoopte
Vorsten dienst, na welke hy zich genood-krygen, om my dit te vergelden

hyzaakt vond na Indien te varen ; alwaarwelMyn Vrouw, die dit vergelden
ofnoit langer dan zes weken op een Schip.verstond, zeide, dat zy zich daar zeer wei-

o¬anders ook verscheide maalen aan Land,nig aan kreunde, en dat ik daar immers
ver zyn dertelheden, in’t gat, en in han-zoo wel raad met hem weten zou, als
den van den Fiscaal geraakt was.hier, bly zynde, dat wy van hem ont-

Dus had hy op zekeren tyd, voor Co-slagen waren.
lombo op de Rheede leggende, de stout-Geduurende zyn verblyf op onzen Bo-
heid om zynen Schipper, N. Klaarbout,dem, hadden wy hem nu en dan verscheide
een zeer fors man, om dat hy hem ergensgevallen van zyn los leven hooren verha-
over bestraft had , goeds moeds een suf-len. Onder andere zeide hy, dat hy,
siet te geven, dat hy tegen het Dek aannog in ’t Vaderland, en door zyn Vader
tuimelde, niet afwagtende, dat de Schip-tot Delft in een Beterhuys gezet zyn-
per opstond, om zich te wreeken; die welde, nevens nog een ander Perzoon, daar
over hem by den Landvoogd klagen ging;met hem zittende , besloten had den
maar niet anders verwerven kon, dan datBaas, als hy op zekeren dag hen zou ko¬
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nad hy onzen Derdewaak, wegens zekeremen hem aan Land eenigen tyd, tot dat
bijegening aan ons boord , waar in hydeze Schipper weg was, gevangen hield.
dien Borst, Jacob Boogaard genaamt, reetsHy maakte het verder zoo bont, dat
gevoelig genoeg verongelykt had , eensmen goed vond, hem na Batavia te zen-
val ker afgerost, alzoo die tegen hem nietden, alwaar, volgens zyn zeggen, hem,
opgewasschen was; maar hy wierd eeni-ton maar slegt Soldaat zynde, niemand

gen tyd daar na door zekeren doilen Ser-had konnen dwingen , dan de Majoor
geant, Koenders, daar hy in zekere Her-Winkler, die hem, als hy van Batavia na

berg mede in hooge woorden geraakt was,Tangerang, of verder, te Paard reed, te
en dien hy uitgedaagd had, deftig betaald.Voet met zyn Musquetton op Schouder
Zy gingen (’t geen hy zoo niet gewagtvolgen dée, waar over by hem wel dui-
nad , om dat die Borst vry tengerder alszendmaal vervloekt had, zonder dat hy
hy was) agter den Tafelberg alwaar Koen-egter oit iets tegen hem had durven begin-
ders zyn roode Rok, en zyn verdere Kle-nen, alzoo by hem zeer vreesde
deren , die hem in ’t vegten bezwarenIn dit voornoemde jaar 1694. wierd hy

konden, op een hoopje by een gelegt heb-van zyn Vrienden na Huys ontboden, om

bende, zyn Degen trok, en , na een kortvan den Boedel van zynen overleden Vader

gevegt, hem zoo fraeyen steck in den armzyne portie te komen aanvaarden, en met
de verdere Erfgenamen die goederen te toebragt, dat hy 't op een lopen, regt-
deelen ; waar op hy als Soldaat aan de draads na ’t Kasteel toe, zette

Pen, maar 10Gulden per maand winnen- Koenders , zonder op zyn Klederen te
de, op een der Retour-Schepen als pro- denkeen, zette hem wel na; maar, eindc-
visioneel Assistent (fatsoens-halven, en lyk te rug g-keerd zynde, bevond, dat

om niet als slegt Soldaat t'huys te komen) de Hottentots, die dit Spel eenigen tyd
gesteld wierd; maar aangezien een Exter aanzagen, met zyn Klederen 't Hazepad
zyn hippelen niet wel laten kan , alzoo op waren.
kon hy zich ook niet lang in dat fat- lk was op dien namiddag, toen dit
zoen houden, zonder zich weer hier of voorviel, juist by den Heer Landvoogd
daar door bekend te maken ; want op van der Stel, die dit geval aan den Heer
dien zelven middag, dat hy, en zyn Schip- Admiraal, en my, als iet nieuws verhaal-
pei, by den Heer Opper-Landvoogd van de, ’er byvoegende , dat hy blyde was,
Indiën op ’t Schey-maal genoodigd wa- dat egter iemand dezen Moeitcmaker had
ren, verscheen alleen de Schipper, Villige konnen temmen, gelyk hy ook naderhand
Zander in de wandeling genaamt, een zeer noit , daar Koenders quam , verschynen
fors en lyvig man, die, zyn snorren, en dorst.

schelden niet wel konnende verdragen, Aangezien nogtans ieder Schipper bang
hem zoodanig gehavend had, dat hy daar was, om met hem in Zee te gaan, zeide
niet verschynen kon; hoewel hy 'er mede eindelyk Tibrand Hoogzaat, Schipper op
nog zeer leelyk in ’t aangezigt geteckend de Maas, op zekeren dag tegen de Heer
uitzag, alzoo dit gevegt maar ’s nachts te Landvoogd, Myn Heer, ik heb al twee
vooren voorgevallen gelyk dit ook de van die dolle Gasten, en Moeitemakers
oorzaak was, dat hy by een van de hup¬ (ziende daar mede op den voornoemden
sten van de Vloot, in hope, dat het daar Koenders , en eenen Chadborn ) op myn
beter gaan zou, geplaatst wierd. Schip, en die zyn by imy, als Lamme¬

Zoo ras hy maar aan de Kaap gekomen ren; geeft my dezen Seur N. ook maar,
was, ging hy zich op zyn wyze aan ze- en hy zal by my (want ’t was een wree-
ker jong Meysje, op hope van zyn groot ker van een Man) geen moeite maken.
goed, dat hy nu erven ging, door haare Dit voorstel vond de Landvoogd zoo
Vrienden te eer toegestaan, verloven, en egt ter snede, alzoo by met hem verlegen
zou’er (gelyk hy 'er al by sliep zoo hy was, dat hy hem op de Maas (zynde dit
zeide) ook wel haast mede getrouwd heb- zyn derde Schip al aan de Kaap) met veel
ben, indien de Heer Landvoogd, aan hem, genoegen plaatste; daar hy zich; uit vrec-
en aan de Vrienden van 't Meysje, niet ze voor Koenders , en ook voor Schipper
vertoond had, dat hy dat, zoo om deor- T (zoo men hem noemde) en zyn vrec-
dres van Batavia, als om die, welke hy zelyke biikken , zoo stil op de gansche
uit 't Vaderland bekomen had, niet doen Teys gedragen heeft, dat 'er niet hetmin-
kon; maar daar wierd schriftelyk een voor- ste op te zaggen, dan alleen , dat 'er op
waarde gemaakt, waar by hy beloofde, na ons Schipvoor Holland, en in de Noord-
verrigting van zyne zaken in 't Vaderland zee, nog iets voorviel ’t geen wy hier
dezelve, die al vry zwart was , te zullen na op zyn plaats zullen verhalen.
komen trouwen, en zoo hy dat niet na- Ik vond by onze komt aan de Kaap,
quam , zou zy uit zyne goederen 3000 den Heer Landvoogd niet in ’t Kasteel;
Gulden genieten, waar op ik niet geloo- maar hoorde, dat hy aan 't ronde Boschje
ve, dat oit een Penning gevolgd is. (een Plantagie, en Playsier-Huys van de

Niet lang na onze komst aan de Kaap Compagnie, ontrent een myl van de Kaar
ge-
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E. Compagnie na ’t Vaderland wederkeer- 1695.1695 gelegen) zich toen onthield. De Schip-
de) nu en dan eens aan de Kaap opdeper, en ik, reden derhalven, nevens ver-
groote Zaal in ’t Fort, tot ontlasting vanscheide anderen, te Paard daar na toe, al-
den Heer van Loon; maar bevond, dat hetwaar ik zyn Ed. zeer welvarende vond.
prediken in het Kasteel op de Voor-zaal,Hy hield ons dien middag daar ten ce-
of de Kat (zoo zy ’t noemden) vry watten, en onthaalde ons zeer deftig met
ongemakkelyker, dan wel ’t prediken inKaaps wild, en schoone Fruyten.
de daar na gebouwde Kerk, was.lk vond de Kaap in Gebouwen vry

Ik kreeg toen ook kennis aan de Heerverbeterd, de Compagnies Thuyn aan ’t
Henning Huyzing, te dier tyd al een vanRasteel zeer net, en zoofraey, als ik oit een
de voornaamste Kaapsche Borgers, en dieThuyn gezien heb.
daar mede, niet verre van Kapitcyn Berg 'sIk zag hier by een Batavischen Kok, Held
Wooning, een schoon Huys, onlangsgenaamt, ook een Orang Hoetan, of Bosch-

getimmerd, gelyk eenen Cornelis Botma eenmensch, die regt over einde ging als een
zeer schoone Plaats, naast het ronde Bos-mensch, en in gebeerden, aangezicht, hoofd-
je toen had, hoewel Huyzing 'er wel eenhair, en meer andere dingen, veel over-
stuk of twee , die immers zoo goed , eneen-komst met een mensch had. Hy was
fraey waren , bezat.wat traag van gang, vermits hy ziek was

lk was van voornemen, om op zeke-en quam ook daar te sterven. Ik heb 'er
ren dag, gelyk ik ook werkstellig maak-nog een zoo Ao. 1712. by den Heer Pre-
te , na den Leeuwen-berg te klimmen,dikant Camper, (nu Heer van Ouwerkerk
dog moest, ter helft toe gekomen zynde,aan den Yssel) in zyn Thuyn op Batavia
wederkeeren, alzoo ’t my te steyl was,gezien ; die toen ook ziek was.
en myn hoofd al zeer sterk begon te dui-De Predikant Overney , dien ik'er Ao
zelen, zoo dat ik op handen en voeten ag-1685. gelaten had, was ondertusschen over-
ter over leunende, my allengskens weerleden, 2; n Vrouw hertrouwd, en haar twec-
af moest laten zakkende man, een Boer, door een Tyger ver-

Myn Kinderen quamen ’er op, en von-scheurd. Na D. Overney waren hem ver-
den ’er een Graf-naald of Obeliscus, doorscheide Prcdikanten gevolgd van welke
den Heer van der Stel ter eere van Me-de Heer Hercules van Loon’er nu nog was
vrouw van Goens, Gemalin van den Heereen zeer hups Heer, die my in de tyd van
Ryklof van Goens , wanneer hy als Opper-myn verblyf veel vermaak aandée.
Landvoogd van Indiën Ao. 1681. na hetDe Tweede Perzoon, de Heer Andries
Vaderland keerde, en zy met eerstgemel-de Man, zedert myne Indische Reyze, aan

den Heer mede boven op dien Berg geklom-de Weduwe van Breugel getroud, quam by
men was, daar opgerigtons aanwezen aldaar te overlyden. Onze

Ik stond, by myn aanwezen alhier tenOnder-Koopman Ouwerkerk, wierd door
Doop over een Kind van den Onder-Koop-ziekte genoodzaakt aan de Kaap,tot de komst
man de Heer Pieter Paexw, in de plaats vander Na-Schepen, over te blyven, weshal-
zyn Vader, den Heer Gerard Pacuw, Ad-ven wy den Ceylonschen Onder-Koopman,
vocaat, en Administrateur der Weeskamer,Bessels, inzyn plaats, aan boord kregen.
tot Dordregt, en was zyn Vrouw kort voorDe Zoute Rivier digt by 't Fort, schynd
onze komst aan de Kaap, schoon by eenniet diep te zyn: maar ik heb by myn
kleene Storm, zeer gemakkelyk bevallen.eerste komst 'er by na myn leven er
By deze gelegenheid kreeg ik aan Monireen Paard, en de Heer Landvoogd W. A
Oldenland , een zeer net Botanicus, vanvan der Stel Ao. 1705. 'er by na eens vier
welke elders breder spreke, kennisPaarden verloren.

Na dat wy van’t laatste van FebruaryHier plagten veel Leeuwen en Tygers
tot den 18 April ons hier ververscht, enzich te onthouden, zoo my Jan Stevensz
ons van genoegzame Voorraad voorzien,Botma eens zeide

hadden, namen wy de Reyze weder aanVoor ons vertrck gaf de Heer Land-
en zeylden van daar met 13 Schepen, nietvoogd een deftig Afscheids-maal, waar by
langer na de Na-Schepen, die  dagen naeen zeer fraey Muzycq van Stemmen, en
ons vertrek ’er quamen, durvende wagten.Instrumenten, gevoegd wierd, by 't welke

Wy hadden een gelukkige en voor-cenen Blankenburg zeer fraey zong. Ter
spoedige Reyze tot aan de Straat van Gi-gelegenheid van die Maaltyd verhaalde de
braltar toe, wanneer ons ’s namiddags tenHeer Landvoogd my, en de Heer Coste-
vyf uuren de twee Na-Schepen de Spie-rus, dat zyn Ed. bezig was, om ieder
gel, en ’t Huys te Duyne, zoo verre, alsHoofdstuk in den Bybel in zyne couleu-
wy die beoogen konden voorby liepen,ren in Prenten te brengen, een stuk werks,
gelyk zy ook veel eer, dan wy, in ’t Va¬dat zyn Ed. ons toonde, dat ook al vry
derland quamenverre gevorderd, en weerdig was, om van

Wy quamen eindelyk voor de wal vanLicfhebbers gezen te werden.
Noorwegen , en net op den dag, by on-Ik predikte (alzoo ik de eenigste Predi-
zen Schipper gegist, op 62 graden, daar wykant in de Vloot was, die in dienst der
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ster , Faro , een gewezen Jood , dog nu 1695.eenigen tyd na de Kruyssers wagteden; dog
een vry slegt Christen, belast eenige Ver-vernamen niet anders dan een Buys met
kens-reuzel te smelten, om die, des noods,Noordsche gerookte Salm, en Stokvisch,
in de plaats van Boter (hoewel wy diewelkers lading door den Admiraal, en
voor ons in ’t byzonder nog overvloedigVloots-Raad, voor de Vloot ingekogt,
genoeg hadden) te konnen gebruiken.en over dezelve verdeeld wierd.

Zeld-Deze last had Faro juist op een dagWanneer onze Schipper, en Onder-
zaam ge-dat het sterk waeyde , en dat 't SchirKoopman ijessels, op zekeren dag om ons
val van

to-gelegt gedeelte van de Salm en Stok- door de gunstige wind, zeer sterk slin
eenen

visch uitgevaren, en ’s nachts ten twee gerde , opgevolgt, en quam met die ge-Faro.

uuren weder aan boord gekomen waren, smoltene Reuzel in een groote Pot al zag-
ricp de Onder-Koopman Bessels, stille- jens de Kajuyt intreden , om die te ber-
kens in de Kajuyt komende, my toe: gen; maar zoo als hy 'er pas in was, quam
Myn Heer Valentyn, zyt gy nog wakker- 'er een verbaasde ssinger, die Faro met de-
Ik antwoorde, ja myn Heer wat is 'er van ze Pot met Reuzel niet alleen ’t onderste

isw dienst: Zoud gy, zeide hy, wel Salm boven ssoeg, maar ook oorzaak was, dat
lusten : Hoe laat is 't , vraagde ik: twee hy ten deele wegens de gladheid van het
uuren in de nacht, zeide hy. Wel hoe zou Dek door de gestorte Reuzel, ten deele
dat dan toegaan, vraagde ik: lkzal, zei- door ’t vervaarlyk lacchen van den On-
de hy, de Kok zien op te roepen Ik stond der-Koopman, en anderen, die dit aanza-
ondertusschen op, zag de Salm op een bord gen, in geen kleen half uur op zyn voeten
gesneden leggen, en water-tandde (in lang geraken, of over eind blyven staan kon, ver-
niets diergelyks gezien hebbende ) daar mits hy, door ieder nieuwe slinger weer
zoo af, dat wy te zamen, alzoo de Kol gaande rakende, dan gins , dan herwaards,
niet te vinden was, die raeuwe Salm met slingerde , zonder dat hy iet vatten, of
zulken smaak aten, dat ik niet wete, die zich ergens aan vast houden kon.
oit daar na gebraden met meerder smaak Daar waren ’er, die zich verwonderden,
gegeten te hebben. hoe dat een Jood, die anders zulken af-

Wy hadden veel deeg op onze vordere keer van ’t Verkens-vleesch, en al wat
Reys van deze Visch, en ook van de Stok- maar verkenagtig is, had , zoo ongeluk-
visch, en hadden het geluk, dat de wind, kig was, van zoo in een Zee van Ver-
die, zoo deze Buysman zeide, elf dagen kens-reuzel als te baden, zonder die,
lang hem tegen gewaid had, nu juist, zoo wat weer hy ook aanwendde, te konnen

als wy hem van nooden hadden, vlak van ontworstelen; dog andere zeiden, dat hy
agteren begon te waeyen; waar op wy wel zeer gelukkig met zyn neus in 't Vet
onze Reys, vermits 'er, volgens berigt gevallen was; over al het welke hy al-
van dien Buysman, geen Kapers in Zee leen , die dit met kenerzende tanden aan-

waren , nog niets te vreezen viel, zoo hoorde, zoo misnoegd was, dat hy daar
voorspoedig voortzetten, dat wy den 22 over aan den Schipper klagen ging, die
Augustus voor de Hollandsche wal, en van de wederomstuit ook zeer moeyelyl-
vlak voor Texel quamen, zoo dat wy voor vierd, niet om den Hoon, die Faro,
de wind 't Gat in zouden geloopen heb- maar om de schade, die hy wegens zyn
ben, zoo ’er maar Lootzen op uitgekomen Reuzel geleden had.

waren; maar geen der zelven , alzoo het Terwyl wy nu zoo voor 't Land dre-
sterk waeyde, ziende komen, moesten wy ven, quamen ons twee Engelsche Koning-
ontrent vyf uuren na de middag weer in Schepen, op een van welke Kapiteyn Pry-
Zee loopen, en met een felle tegenwind ce, Commandenr, of Bevelhebber, der
hardebollen , die ons een zeer onrustige Noord-zee, een man van60 jaren, gelyk op
nacht door ’t zwaar stampen, en slingeren ’t ander Kapiteyn Clement, een man van 30
van het Schip, veroorzaakte, en nog een jaaren, was, ons zeer vriendelyk verwel-
veel ongemakkelyker voor onzen Onder- komen, niet alleen veel Spys en Drank
Koopman, die door een zware slinger met van hunne Bodems tot onze verquilking,
zyn Matras, en verder Bedde-goed, zui- maar ook al hunne Speellieden tot onzc
ver t'onderste boven geworpen wierd, zoo vervrolyking, medegebragt hebbende.
dat hy op zyn Buik lag, en zyn Matras Dit waren waarlyk zeer hupzeen beleef-
boven op hem ; ’t geen hem, en ons, hoe de Heeren , die ons zeer veel stof van
grooten ongemak wy toen ook leedden, wel dankbaarheid gaven, gelyk wy ook voor-
hertelyk lacchen dee. nemens waren deze hunne beleefdheden

Dit klugtig geval brengt my een ander, weder ordentelyk te beantwoorden; dog
niet min belacchelyk, niet lang te vooren dit volgend geval, en de daar op gevolg-
gebeurd, te binnen. de ontsteltenis in ons Schip, hecftdit, tot

Onze Schipper, gezien hebbende, dat ons leedwezen, belet.
de Hollandsche Boter, door de Compa- Terwyl deze medegebragte Speel-lieden
gnie voor’t gemeen medegegeven, sterk dezer Engelsche Kapiteyns ’s namiddags
begon te minderen, had aan den Hofmec- na den eeten wat voor ons op ’t half Dek
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een zeer quaad gevolg zyn zoude.1695. speelden, quam zeer onverwagt de voor-
De Heer Pryce, die wel zag, hoe hetnoemde Seur van ’t Schip de Maas met zyn

hier toeging, en dat niemand van deSchuyt aan ons boord, en voegde zich bo-
Scheeps-Hoofden voor dezen gehoondenven by ons, om dit speelen dezer Engel¬
Man sprak, of dien Seur cens qualyk 'erschen mede aan te hooren , nevens deze
over bejegende , nam de party volslagenEngelsche Kapiteyns en ook digt by eenen
voor den Franschen Kapiteyn op.Monsr. du Val, een Frans Kapitcyn, die

Hy kon niet dan Engelsch, wat Fransch,als een Krygsgevangen van Poedecheri na
en ook wat Italiaensch, door welke tweeVrankryk mede over ging, nevens 104 12
laatste Talen wy te zamen eenigen tyd inFransche Soldaten, gelyk'er op de andere
vriendelykheid gesproken hadden.Schepen meer diergelyke verdeeld waren.

Mocite Als hy nu myne genegenheid voor dienDe Seur, niet konnende rusten, zon-
met de man wel bespeurd, maar te gelyk ook ver-der iet quaads aan te rechten, vraagde aan
voor- nomen, en begrepen had, dat ik niet be¬deze Engelschen, of zy de onthoofding vannoemde

voegd was , om iets ten beste van dezenKoning Carel de Eerste niet speelen kon-Seur.

nan, of tot nadeel van den anderen, danden , wel wetende, dat hy de Engelschen
met woorden (dat reets geschied was) tenergens dolder mede maken kon.
connen doen, zoo wierd hy als woeden-Daar mede nog niet te vrede , zei-
de, om zich aan dien Seur voor dezen mande hy tegen Monsr. du Val, die een stuk-
te wreeken.je van onze Confituuren,die wy by de Thet

Hy sprong, hoe oud hy ook was, metgezet hadden, nam , en te gelyk con Li-
eene zet van het half Dek agter op de Cam-cenze, dat is, met verlof, zeide : Mel on-

panje ; belast aan zyn Schuyts-volk, datbeleefden Beer , gy zegt, con Lieenza, en
zy vliegend na boord roeyen, ettelyke ge-gy necmd het met eenen zoo maar na u

een vuil zeggen van hem, tegen een Krygs ladene Pistolen, en Geweer, halen , en
dat zy aanstonds weer hier aan boord zou-gevangen , die nu niet spreken dorst;

maar hem anders voeten zou gemaakt heb- den komen, welke gegevene last door on-
zen Onder-Koopman die wat Engelschben, en een te onbeleefder zeggen, daar
verstond , aan ons, en den Seur voor al, ver-’t ons cigen Confyt was, en wy het voor
tolkt, en’t nakend gevaar door hem te laatcen iegelyk der Vrienden, toen daar tegen-
begrepen zynde , zoo zogt hy zich welwoordig, daar neergezet hadden.
van boord te begeven, dog zyn SchuytJa hy was zoo onbeschoft, dat hy deze
was ’er niet ; weshalven hy verzogt onzeman , die hem een zeer bescheiden ant-

Schuyt, die met vier man'er in gereedwoord gaf, by een lok van zyn grys
lag, maar te mogen gebruiken , ’t geenhair vattede , en hem zoo hertelykmet

de Onder-Koopman hem toestond.het hoofd na beneden , en met zyn
Ondertusschen schreeuwde Kapitevn Pry-mond tegen de Broek van een stuk Ge-

ce van de Campanje tegen zyn volk, datschut, aan rukte, dat 'er twee tanden voor

zy sterk aanroeyen zouden , alzoo zynuit zyn mond viclen.

Schip niet zeer verre van het onze lag,Een daad, waar over die man, was hy
’t geen de Seur nog meer haasten dée, omop vrye voeten geweest, hem zou van een
maar langs de Wegeringen in de Rust tegescheurd hebben; dog hy moest nuzwy¬
raken, en zoo in de Schuyt te springen;gen, en afwagten wat de Schipper, die
't welk Kapiteyn Pryce ziende, sprong2de gansche Reyze over zeer nugteren
hy in eene sprong van de Campanje op deweest, dog nu wegens het tracteren der
Tent, en ging als een brieschende LeeuwEngelschen zeer beschonken, en aan 't sla-
na de Wegeringen, waar langs hy zich af-pen geraalt was, en wat den Onder-Koop-
liet, en wierp voor eerst zich niet an-man, die 'er by zat, en dit aanzag, goed-
ders konnende wreeken , zyn Pyp na desvinden zouden, tot zyne verdediging hier
Seurs kop, met veel bittere vloeken opover te doen; maar, gelyk zy beiden zeer
hem , in stukken.bang voor dien Seur waren, alzoo dorst

De Seur repte zich wel, zoo veel als hyhy hem geen een quaad woord hier over
kon, dog Pryce 's volk, zich mede lustigtoespreken ; daar ondertusschen dezen
gehaast hebbende, was in zeer korten tyddeugdzamen Kapiteyn, een man van in de
weder aan boord, zoo dat hy na een quar-vyftig jaaren, het bloed, al stamp voetende
tiertje roeyens by hem O’t geen wy klaarvan toorn ten monde uitliep.
zien konden) quam-Ik zagdit mede, en sprak ’er dezen Seur

Dog zoo als de Vaartuigen aan een qua-zeer ernstig, en den Onder-Koopman,
men , zagen, en hoorden wy een schootover aan hen toonende ’t groot ongelyk.
doen, ’t geen ons een quaad voorteekendat men zoo een gevangen en onnooze
was.man daar by aangedaan had, en dat, zoo hy

zich niet wegpakte, en zoo de Onder- Niet lang daar na quam Kapiteyn Pry- biehem
ce met de Seur, die als de dood bestoryen na roeid,Koopman, diens post het nu was, alzoo
was, weer aan ons boord, niet anders be- en tweeik geen Commando had , daar geen zor-

mannengerende , dan dat de Seur, die van alte-ge voor droeg, ik vreesde, dat dit van
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len geven, en daar op dée ik den Stier-ratie, alzoo ’t ondertusschen donker begon
man , en den Onder-Koopman , begry-te werden, niet beter wist, of hy was in
pen, dat 't beste middel, om verder on-de Heer Pryce 's Schip, dezen gehoonden
neil voor te komen, dit alleen was , omKapiteyn (’t geen egter niet geschiede

Kapiteyn Clement ten eersten na zyn boordom vergiffenis verzocken zoude.
te helpen, en hem te verzoeken , Kapi-Hy dan merkende, dat dit niet geschic-
teyn Pryce te raden, om wat van ons afde, en dat nog de Schipper, die ondertus-
te houden , 't geen die Heer ook medeschen ontwaakt, en nog half beschonken
toestemde , wel haast te zullen geschic-was, nog den Onder-Kcopman, hier iets

den , zoo ras Kapiteyn Pryce maar we-ontrent deden , ging zeer moeyelyk van
ten zou, dat hy behouden aan boord ge-boord, meinende , dat zyn Makker, de
komen was.Heer Kapiteyn Clement al na zyn boort

was, gelyk wy mede meinden. Wy verzorgden dit dan ten eersten, al-
Dog als wy ondertusschen van de Seur zoo de Schuyt ondertusschen, na lang

zukkelen, aan boord gekomen was, enverstaan hadden, dat Kapiteyn Pryce met
bevonden ook aanstonds, dat Kapiteyneen Pistool-schoot een Matroos,die de

Pryce hoe langs hoe meer afhield, zon-Schuyten, zoo als hy stond, met een

Riem van een wilde houden, er der dat wy een dezer Kapiteyns, of hunneuist Ka-
piteyn Pryce daar mede raakte, door den Schepen, meer vernamen
buyk, en nog een ander Matroos, die zat, De doodgeschoten Perzoonen, daar de
door ’t hoofd, en die beiden dood gescho- Seur oorzaak van was , waren wakkere
ten had, en dat die twee andere Matroo- Keerels, en een der zelve een zeer nug-
zen met onze Schuyt in onmagt dreven, teren en braaf jong-getroud man , daar
zoo begon’er in ons Schip onder de Ma¬ ik te meer zugt voor had , om dat hy
troozen als een oproer te komen, dat zy menigmaal myn Dogterken, nu ontrent
dreigden die Engelsche Kapiteyns te ver- negenthien maanden oud, gedragen, met

scheuren- haar gespeeld, en weinig dagen te vooren
Ik hoorde ondertusschen, dat Kapiteyn haar een paar Schoentjes (de eerste die zy

Clement nog in de Stiermans-Hut was, droeg) gemaakt had
ging by hem, verhaalde het ongeval, en De Seur raakte al vry laat in den nagt
verzogt, dat hy nog wat binnen blyven en zoo stil als een lam van schrik, mede
wülde, om in geen ongemak door ’t on- na zyn boord, en daags daar na, zynde
bezonnen Jan Hagel te geraken, beloven- den 24 Augustus, quamen wy voor Hel

de, dat ik wel bezorgen zou, dat hy wel voetsluys ten anker, en gaven deze doo¬
en behouden aan zyn boord komen zou den aan den Heer Bewindhebber Hoogen-

zoo ras de eerste furie wat gestild, en onze dorp over (die met de Broeder, en Suster,
Schuyt maar weer aan boord zou zyn van zyn Gemalinne de Heer, en Juffr. Roos-

Kapiteyn Pryce, ondertusschen verstaan male, en de Heer van der Leli , by ons
hebbende, dat wy Kapiteyn Clement nog aan boord quam ) verhalende , hoe dezc
by ons aan boord hadden, en meinende. Lieden zeer ongelukckig aan hun einde ge-
dat wy hem uit wederwrake gevangen komen waren.

hielden, quam ons met zyn Schip van in Naderhand verstonden wy , dat Kapi-
de vyftig stukken, daar wy 'er maar in de teyn Pryce over dit doodschieten dezer
dertig hadden, en'er pas de helft van roe¬ Perzoonen door den Koning gepardon-
ren konden, zoo na op de zyde schieten neerd is ; ’t geen wy hem te meer gun-
dat onze Schipper met zyn nog al te zeer den, om dat die Heer, en zyn Medemak-
bezettede herzenen (daar hy anders een ker, ons zeer grooten dienst, met ieder
wakker en redelyk Zeeman was, die zich Schip van de Vloot, zoo veel volk, als
zeer wel door de reden leiden liet) wat t mogelyk was by te zetten , gedaan,
ook de Stierman, en Onder-Koopman er en ons met hun volk in staat gebragt had-
tegen zeiden, aan den Konstapel last gaf den, om onze Havenen te bereiken , die
om vuur op hem te geven. wy anders, van wegen de meenigte der

Ik hoorde dit zoo ras niet, of ik bad de waterzugtigen en zieken, van welkc 'er
Schipper dog voorzigtig te zyn, en zei- nog verscheide voor 't Land , en zoo als
de tegen den Konstapel, dat hy zien moest, wy bezig waren het anker in de grond
hoe de Schipper beschonken was, en niet te werpen, stierven, zekerlyk niet zou-
wist, wat hy zeide, en dat hy zich dier- den hebben konnen bezeilen , alzoo 'er
halven wel wagten moest, al zeide hy geen volks genoeg was, om de Zeylen te
dat over dit geval nog zoo dikwils, hem schaveelen.
te gehoorzamen, dat hy na den Onder- Wy kregen ten eersten een Jacht, het
Koopman, en den Onder-Stierman , die ’t geen wy gchuurd hadden , gingen, na

nugteren waren, hooren moest, en dat ik behoorlyk afscheid van den Heer Bewind¬
hem altyd in dit stuk ten getuige strekken hebber, en zyn Ed. Gezelschap genomen
zou te hebben, met den Onder-Koopman 'er

Hy beloofde my dan geen vuur te zul in, sliepen dien nagt in het Dorp Middel¬
harnas,
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1695. harnas, en quamen daags 'er aan voor Dor-J kende God voor zyne gtoote genade over

den t. dregt, ’t geen ik in thien jaaren, drie maan- my en alle de mynen, mitsgaders mync
Dor-

den, en elf dagen, niet gezien had, dan- verdere Reys-gezellen.
dregt.

TWEEDE HOOFDSTUK.

IYyt- en t'Huys-Reyze des Schryvers Ao. 1705, en vervolgens. Gezelschap op
zyn Schip. Gevallen voor de Wal. ’t Verlies van verscheide Ankers met veel

gevaar. Passeeren de Hoofden. En geraken in de Spaansche Zee. Daar zy van ’s
Lands Schepen afscheid nemen. Zien Madera, en Porto Santo. Beschryving der Ca-
narische Eilanden. Krygen de Passaat-wind. ’t Getal onzer Schepen. Beschryving der
Zoute Eilanden. Al onze Malckers verlaten ons. Krygen midden in Zee een levende
Sprinlshaan in 't Schip. Ontdekken een Schip dicht by ons Dat ons gemakkelyk had
konnen nemen. Dog dat ons verliet. Wisten onder de Linie weinig van Hitte. Ontdek-
ten een groot Lek in de Boeg. Passeeren ’t Eiland Ascension. Zien hier de eerste Kaap-
sche bonte Duyfkens. En daar na een Schip. Maken ons klaar on te staan, dog7
was een van onze Makkers. Zien Trombas , of Trompetten dryven. De Schryver
ziet allereerst 't Land van de Kaap. Lyd groote koude hier. En is oorzaak, dat men
de Kaap niet voorby zeilde. Komen aan de Kaap der Goede Hope. Wat Schepen en
Vrienden wy daar vonden. Stand van de Kaap, by den Schryver toen bevonden. Die
van den ouden Heer van der Stel deftig onthaald, en van den Heer Landvoogd van der
Stel na zyn Plaats, Vergelegen, gebragt werd. Zyn verder onthaal, en andere voorval-
len hier. Fraey Present, den Schryvers nagezonden, by zyn vertrek van de Kaap. Ver-
schil der Nieuwe Maan hier en in Amboina. Kaapsche Duyfkens en andere Vogels.
Hagel en Sneeuw hier. Zware Wind van agteren, waar door de Spiegel van ’t Schip
cemaal inslaat. In wat gevaar wy hier door raakten. Verzock des Schryvers, om hier
over gehoord te werden , die een middel voorsteld, waar door wy gered wierden. Groote kou-
de ontrent St. Paul, en Amsterdam. Zien hier de laatste Kaapsche Duyfkens, en wat later
’t Eiland Engano. Loopen de Straat Sunda in. Komen met groot gevaar by ’t Eiland
Dwars in de weg ten anker. Geraken eindelyk op de Rheede van Batavia. 't Lek nie
recht ontdekt. Aardbeving hier gevoeld. De Schryver werd op een Leger-Tocht ge-
zonden. Hy bevind Batavia veel beter dan bevorens. Zyn vertrek Ao. 1707. met 't Schip
Slooten na Amboina. Zien Tagal, Tsjeribon, Luboc, of Lomboc, en Solombo. Vernemen
het Eiland Rotterdam, en de Hen met de Kiekens. En geraken in gevaar by den Bril.
Passeeren de Boegeroenes. ’t Eiland Cambayna, Boeton. Het Schip ’t Kastecl Bata-
via brenge ons in groot gevaar. Passeeren de Toekang Besi’s Eilanden. Zien ’t Eland
Boero en Amboina. En komen eindelyk voor t Kasteel Victoria ten anker. De Schry-
ver met de zynen minnelyk verwelkomt. Vind groote verandering dan huyxz en en huwd zyn
iweede behuwde Dogter wel uit. Als ook zyne twee behuwde Zoonen. Des Schryvers
gezondheid, en reden van zyn vertrek van hier. Zyne droefgeestigheid wegens moeyelyk-
heden op Bat-via. Deszelfs vertrek na ’t Vaderland Ao. 1713. Uitgelei van zyne goede
Vrienden. ’t Getal der Schepen. Opperhoofden. Het Princen-Eiland. Geraken bui-

ten de Straat. Zien de Kokos-Eilanden t'allen geluk by dag. Missen Abbekerk. Zien een
Schip, dat na Batavia zeilde. Kompassen op 10graden verlert. Komen ontrent St. Paul
en Amsterdam. Ao. 1714. verleggen de Kompassen weer. N. Westering miswyzing
by St. Paul. Komen omtrent Mauritius hoogte. Abbekerk en de Mossel gemist. De¬
Kompassen weer verlegt. Toen weer verlegt op 25 graden. Groote koude op 32 gra-
den. Kompassen van 25 op 20 graden verlegt. Den 19 en 21. January. Kregen N.
W. miswyzing van 20 graden 16 minuten. Zien Mallegaazen. En verleggen de Kom¬
passen op 15 graden. Een Avond-peiling van 15 graden, ; minuten, en een Morgen-
peiling van 14 graden en 37 minuten. Zien het Land van de Kaap. Een Avond-
peiling van 12 graden en 44 minuten. Verleggen de Kompassen op 10 graden N. We-
stering. Groot gevaar op de Leeuwen-staart, Komen in de Tafel-bacy ten anker. De
Heer Helot Gezaghebber bier. Onze Schipper overleden. Wat Schepen wy op de
Rheede vonden. Kryven een anderen Schipper. Resten van verteering, hier voor den Schry-
ver gevallen. De Schryver en andere Scheeps-Vrienden heerlyk door den s'eer Helot.
en Juffr. van der Stel, op Constantia onthaald. Het verdere daar voorgevallen. Onder-
trouw van de Heer Munniks. Komst der Ceylonsche en andere Schepen. Verschyning
van den nieuwen Landvoogd, den Heer de Chavonn s. Die heerlyk ingehaald, en voor-
gesteld werd. Verscheide Boots geraken door de N W. wind in spaanderen. Des Schry-
vers vertrek van de Kaapmet een holle Zee, waar door by Zee-zick wierd. Hoe sterk de Vloot
toen was. N. W. miswyzing hier nu op 10 graden bevonden. De Kompassen van 10
ps graden N. Westering verlegt. Zien frnsche Schepen. Zien een Zee-Monster.
De Schryver krygt door een wind zavare Schouder-pyn. Hoe lang onze Groente nog

dis tey-
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1705. auurde. Zien weer Fransche Schepen. Eeten onze laatste Water-Meloen. Passeeren

Palmas en d’Agricolas, twee droogten. Kroos gevischt. Avond-peiling van 17 gra-
den 37 graden N. Westcring. Abbekerk doed Noodschooten. Schipper de Marre over-
leden. Lien Hitland en Fayerhil. Krygen de Kruyssers by ons. En eenige verversching.
De Amsterdamsche en Noord-Hollandiche Schepen scheiden van ons af Des Schry-
vers Schip raakt in gevaar van 't onderste boven te keeren. Deszelfs komst voor de Maas.
Afscheid der Zeeuwiche Schepen. Groot gevaar van ’t Schip des Schryvers door ’t bre-
ken van de Kolder-stok. Komt voor Helvoetsluys ten anker, en daags 'er aan tot

Dordregt.

Uyt- en t'Huys-Reyze van D. FrAN- naamt , was een hups Borst; dog zeer
cois Valentyn, Ao. 1705 als Pre- jong, en vry onbevaren, behalven dat hy
dikant na Oost-Indien met het Schip noit in Indién geweest was; verwonderd
't Hof van Uspendam van de Kamer geweest zynde, dat men zulk een schoo-
Amsterdam gedaan. nen Bodem met zoo veel Zielen en Goe-

deren aan zoo weinig bequame Perzoonen
Uyt-en En 10 Mey Ao. 1705. des mor- zoo los vertrouwd , en over Zee zend :
t'Huys- gens zyn wy met het Schip het want zoo de Opper-Stierman ons ontval-Reyze Hof van Ulpendam (een Schip len was, zouden wy aan de drie anderedes

van 145 voeten , voorzien vanSchry- Hoofden der Zeylagie niet veel gehad
vers Ao. 36 Stukken, 8 Bassen, en 220 koppen, hebben.
1705. waar onder 88 Soldaten) van de Kamer De Onder-Koopman, die als Seur of
en ver-

Amsterdam uit Texel gezeild. Boekhouder, van ons Schip medevoer,volgens.
Ik voer op dien Bodem als Predikant, by was Jacobus Valintyn , Zoon van dien Va¬

my hebbende myn Huysvrouw, Cornelia lentyn , die by ’t innemen van Tayouan
Snaats 5 kinderen, een Neetje (wiens door Coxinja mede na Tsjina gevoerd, en
kost-geld ik heb moeten betalen, schoon daar veele jaaren gevangen gebleven, ge-
hy tot myn Huysgezin behoorde) en lyk zyn Groot-Vader in Tayouan ook
Juffr. Aletta Bek. (die ik bezorgd had, dat Landdrost geweest was.
voor niet overging, alzoo daar toe tyd De Commandeur der Soldaten was Pan-
had, om het in de Vergadering der Hee- lus Donker, van Gouda, en de Opper-
ren Zeventienen te verzoeken, ’t geen voor Wondheeler, Barend Warning.
myn Neefje , Simon de Brievings, een Ka- Wy zeilden uit met een Vloot van 9
piteyns Soon , wegens zyn te laat aanlan- Oost-Indische, en 15 Oorlogs-Schepen
den hier uit Indien niet had konnen ge- van ’t Land, waar over de Zeevoogd van

schieden) nevens een Dienstmaagd. De Almonde ’t bevel had, en die ons tot de
voornoemde Juffr. ging onder myne be¬ Straat van Gibraltar geleiden zoude, en
scherming na haren Broeder, Predikant op onze Zeevoogd was de Heer Samuel Tim-
Stellenbosch, over- merman, die op 't Schip Vryburg, waar

De Schipper, die op dezen Bodem het op Ditlof Croes Schipper was, als Raad
Gezag voerde, was David Codde, een man, van Justitie, uitvoer. Ook was’er een
vry koddig van leven, een goed Zeeman, fraey getal Curassau- en Guinca’s-vaarders,

als hy nugteren was , en door en door die met ons zeilden.
goed , dog ik wenschte wat meer ernst, Sen ganschen Zondag nagt, en den 11,
en ordentelykheid in den zelven gezien te dreven wy, drie mylen van de wal, langs
hebben, alzoo by al vry wat tot den dezelve, en den 12 dito waren wy ten 10
drank genegen was, ’t geen my dikwils uuren 3 mylen van ’s Gravezande , wiens
voor ons heeft bekommerd gemaakt, al- Tooren wy Zuyd-West ten Zuyden peil-
zoo 'er op hem zeer weinig staat te maken den, na dat wy ’s avonds te vooren Sche-
was , gelyk ik in eenige voorvallen ge velingen gepasseerd waren.
zien heb. Wy telden toen 81 Schepen in 't Vaar-

De Opper-Stierman was Joost Vende vo- water , en zagen dicht by ons twee Sche-
gel, een wakker Zeeman , dog die niet, pen, die Engelsche Vlaggen toonden;
dan nog een Jongen zynde, in Oost-ln- dog die wy voor Franschen hielden ; 't
diën geweest, maar anders een zeer neer- een van 18, en ’t ander van 24 Stukken;
stig en onvermoeid man was ; dog onze van dewelke ’er ons ’s nagts een vlak voor
Onder-Stierman , Jan Struys, was, schoon den boeg quam, in welken nacht wy een
meermalen in Indien geweest, een zeer anker tusschen twaalf en een uur verloo-
slecht Stierman , die ons op zekeren nagt, ren.
zoo ik den Opper-Stierman niet tydig ge- Den 13 dito ’s morgens, het tweede
waarschouwd had , in groot gevaar ge- Glas in de Honde-wagt waren wy in de

bragt zou hebben, om in de Vlaamsche uiterste verlegenheid door een alarm over
Banken, zoo die Opper-Stierman ’t niet een Schip, dat vlak tegen onzen Boeg aan
belet had, te vervallen. scheen te zullen dryven , alzoo wy mein-

Onze Derde-waak, Ulrich.ge- den, dat hy van zyn anker, en gaande ge-
raakt

Gevallen
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pen af, en op 28 en 30 vadem water.1705. raakt was; en dewyl wy zagen, dat
Ook was hy wel een uur (door t gevenhiy nog al op ons anhicld , en na ons
van quade Ordres aan ’t volk) bezig metschreeuwen , houd af, houd af, niet lui-
het Schip maar te wenden; dat egter nietsterde , zoo gaven wy met scherp vonk
gelukken wilde, of, zoo den Opper-Stier-op hem , waar op hy aanstonds, nevens
man daar na zeide, onmogelyk zoo gelukzyn Makker, die agter hem was, van ons
ken kon, ja ’t was duizend tegen een, dat

af hield.
wy geen veel grooter onheil op de Vlaam-Wy wilden ons anker in 't eerste kap-
sche Banken ieden, alzoo wy 'er digt bypen; maar behielden het nog, dog ver-
waren geweest.namen daar na, dat het by de stok afge-

Den 23 dito ’s morgens in 't tweedebroken, en dat dierhalven niet dat voori-

glas van de Dag-wacht zagen wy Enge-ge, maar ons Schip buiten ons weten drif-
lands Voor-Noordland , passeerdendetig, en van zyn anker geraalt was.
Hoofden in 't begin van de VoormiddagWy gingen toen egter met groot ge-
wacht, zagen Dover zeer klaar, alzoo wyar van ons zelven, en ook van alle de

maar eene kleene myl van de wal waren,andere Schepen, t’zeil, alzoo wy 'er veel
en liepen met moy weder het Canaal metmet Lantaarns door de Vloot zagen zwic-
een Noord-Oostelyke, en Oostelyke wind,ren, een teken, dat zy door ’t zwaar we
in.der , dat wy gekregen hadden, mede

Den 24 dito raakten wy boven Beve-driftig geraakt waren.
zier, zagen tegen de middag 't EilandDen 16 dito raakte ’t Fluytje de Lepe-
Wigt, dat wy allengskens opliepen ; doglauir gaande , en quam ons vlak voor den
na de middag schraalde de wind.boeg; waar op wy in ’t zevende glas van

Den 25 dito geraakten wy voor dende cerste Wacht met een zware Zuyd-
Hock van Portland; dog kregen ’s avondsWesten wind gaande raakten, dicht by de
stilte , blixem , donder, en een zwareLepclaar quamen , en zeer groot gevaar
lucht, dat op regen uitliep.leedden van tegen malkanderen in spaande¬

Den 26 dito quamen wy voor den Hockren te stooten, alzoo de Zee zeer holging.
van Goudstaart, en op de middag ontrentMen wierp het Tuy-anker ten eersten uit,

de Haven van Pleymouth.dog moesten, om de Lepelaar niet te ra
Den 27 dito raakten wy boven de Sor-ken, dit zeer kort houden, waar door ons

lings, en quamen ’s namiddags op 49 gra-Schip, alzoo 'er vervaarlyke deyningen gin-
den, 36 minuten.gen, afgryzelyk stampte.

Den 28 dito namen drie onzer Oorlog-Den 17 dito in’t zevende glas van de
Schepen 4 Fransche Scheepiens, en brag-Dag-wacht brak het Tuy-anker by bei-
ten die in de Vloot.de de armen, en twee voeten van de stok

Den 29 dito hadden wy den ganschener by , af-

nagt en dag een halve storm, en zwareDus gingen wy weder door , deden
deyningen, en geraakten ’s nagts met eencen schoot, en raakten t’allen geluk, door
Oost-Noord-Oosten wind van 's Landsbot te viercn , voor ons Dagelyks-anker
Schepen af, die wy daags'er aan wederwecr op een betcr plaats, en wat verder
zagen , en van dewelke wy ’s namiddagsvan de Lepclaar, vast

ten drie uuren, na gissing op ds graden,Op dien dag en nagt raakten zeer veel
afscheid namen zeilende nu in de plaatsSchepen gaande, alzoo het zeer sterk waey-
van Zuyden, meteen Zuyd-Westen Cours,de, hoewel het anders schoon weder was
en met een Oost-Noord-Oosten wind.Ontrent de middag schokte een van de

Den eersten Juny hadden wy de windOorlogs-Schepen na ons toe, dog raakte
zeer scherp, en daar by dyzig en travadigtegen den avond, by ’t stillen van de wind,
veer dien ganschen dag , ziende ook drieweer van ons af.
Malefiten ( zekere kleene Ongeluks-VoDaags 'er aan, wanneer 't stiller wierd,
geltjes ) en dien zelven dag raakte een manverzogten wy Schippor Croes om een an-

over boord, die, na veel moeite, nog we-der anker; dog hy weigerde ons dit,
dergekregen wierd.’sgeen wy, na een Pitsjaring, den 2o dito

Den 9 dito waren ontrent de Barlinges,namiddags van Nicolaas Schaft, Schipper
kregen de wind Zuyd-West en Noorden,op 't Schip Brandenburg, kregen.
met een Zuyden Cours.Wy zagen ook verscheide Schepen van

Den 13 dito dede Wessel Arendezen,Helvoatssuys na ons toe komen, waar on-
een Curagaosvaarder , 3 schooten op 34der het Rotterdams Oost-Indisch Schip
graden, 17minuten, Noorder breedte; dogYsselmonde, waar op N Overraad Schip
konden niet bedenken , waarom hy ditper, gelyk Wassenaar, een nieuw Schip
dede.van de Kamer Delft, mede daar onder

Den 16 dito zagen wy even na de mid-
2S.

dag, 8 mylen van ons het Eiland Made-Den 21 dito raakten wy, door onvoor-
ra, en Porto Santo, twee der Vlaamschezigtigheid van den Onder-Stierman, in 't
Eillanden, hoewel by zommige onder de Ca-midden van de nagt by na van de Sche-
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vloed van Vrugten, en Wyn, als medenarische gerekend.
eenig Koorn, en Zuyker. Het is ten dee¬Wy veranderden hier onzen Zuyder-
le hoog, en ten deele vlak Land ; dogCours by een Noorden ten Oosten winc
men heeft geen reden, schoon men al datin die van Zuyden ten Westen, verleiden
voorige hier waarlyk heeft, om dit Ei-de Kompassen, en bevonden, dat Madera
land vrugtbaar te noemen. Het beste datop 32 en een halve graad lag.
men ’er vind, is deszelfs zeer goede Ha-Dit Madera wierd Ao. 1419 door Gon-
ven, waar voor alle de andere hier mo--zalvo Zazzo, en Porto Santo in dat zelve
ten wykenjaar door Penestrellus ontdekt, en hem dit

Het Eiland Ferro of Hierro (zoo deook, mits hy 't bevolken zou, geschon-
Spanjaards zeggen) by ons ’t Yzer-Eilandken
genaamt, en een der Westelykste zynde,Vermits wy by onze voorige Indische
is niet boven 6 a 7 mylen in ’t rond.Tocht beloofd hadden, deze, en ook de
Men heeft hier een Hoofdstad, en ookZoute Eilanden, in dezc onze laatste Tocht
andere kleene Stedekens : dog groot ge-na Indien te zullen beschryven, alzoo zy
brek van water; maar dit gebrek werd,tot deze Beschryving eenigzins behooren,
tot verbazing van alle, door een wolk, diezullen wy met die der Canarische, alzoo
’t meeste van den dag (uitgenomen in dewy nu na by dezelve zyn, voor af een
zwaarste hitte deszelfs ) boven zekerenaanvang maken.
boom , daar by den Inlander Goroe ge-Zy waren by de ouden met verscheide
naamt, staan blyft, uitnemend vergoed,andere naemen , voor al met die der ge
alzoo van den dauw , daar af op de bla-lukkige Eilanden , bekend. Zy zyn ze-
deren vallende, een zeer helder water af-ven in getal, te weten, Palma, Ferro of
drupt , ’t geen door steene bakken, daarHierro, Gomera, Teneriffa, Groot-Ca-
onder gezet, gevangen werd. Een won-narien , Forte Ventura, en Lancerote;
der in de nature, waar van niemand wectwelke twee laatste het naaste aan Kaap de
reden te geven, en ’t geen allereerst aanNon, en Kaap de Bojador, leggen.
de Spanjaards door een vuile Snol ontdeltZy vertoonen zich dus van de 26 tot de
wierd28 graad Noorder breedte, en tusschen

Naast aan ’t Eiland Gomera legt ’t Eiden 1 en 6 graad in lengte. Zommige
strekken deze Eilanden wel tot den 29 en land Tenerifsa op 28 graden, 4° minu

ten, zynde van ’t Eiland Groot-Canarien30 graad uit, en als men dat tot den 32
en bewesten ’t zelve 152 16 mylen, maargraad en wat verder trekt, dan zal mer

'er op die wyze Madera en Porto Santo al van Gomera pas 6a 7 mylen. Het is wel
25 mylen lang, en op zyn breedste ontrentmede onder konnen betrekken ; dog de
10212 mylen breed, loopende in’t Noor-beste Land beschryvers strekken die Ei-
den scherp toe. In’t midden deszelfs heeftlanden niet verder, dan tot den 28 graad
men die vermaarde Pick van Canarienuit.

sie voor een der hoogste Bergen vanMen geeft voor, dat deze Eilanden on-
den Aardbodem gehouden werd , entrent A. C. 1300, en Ao. 1400. dooreen

Edelman uit Picardyen, Bethancourt ge- men by klaar weder 60 mylen in Zeezien
kan, en die ik, by myn eerste Tocht metnaamt, ontdekt zyn , welke laatste zich
dyzig weder, 30 mylen verre boven dedaar ook miet eenig volk neergezet heeft.

Naderhand zyn die Eilanden onder de wolken met zyn Top heb zien uitsteken
Kroon van Spanjen of Kastilien gebleven Die lust heeft meer van de zelve te we-

Palma, in ’t Noord-Westen op 28 gra ten, kan hier over ’t werk van Dapper na-

onden, 52 minuten Noorder breedte lezen.

trent 12 mylen van Gomera gelegen, is Men heeft op dit Eiland verscheide Ste¬
meest rond, een hoog, en boom-ryk Ei- den, als Ortone, St Christoffel, Lagoe-
land, hebbende zeer veel Weylanden, en na, Garrika, en Santa Crocewelk aat-

schoon zuivel, en beslaat in zynen omtrek ste een zeer goede Haven is, en aan de
ontrent 25 mylen. Het iszeer vrugtbaar Zuyd Oost zyde deszeifs legt.
gevende zeer veel schoone Granen, dog Men heeft hier beneden aan de voet des
weinig Koorn; maar heerlyke Malvazey- voornoemden Bergs verscheide schoone
en andere Wyn, zeer goede Zuyker, en Heuvelen, overvloedig met Koorn, en
veelerley voortreffelyke vrugten. Dit, en veelerley andere Granen, bedekt; ook geefi
Ferro zyn de twee Westelykste der Ca- het Eiland schoone Canary- en andere
narische Eilanden. Wyn, Honing, Zuiker, Wasch, Vlasch,

Gomera dat tusschen Hierro of llha di Zyde, en veel schoone Vruchten, gelyk
Ferro, ten Oosten van 't zelve, en tus- ook veel Dralken-boomen

De Stadhouder onthoud zig gemeene-schen Teneriffe, en ontrent Smylen van 't
laatste legt, is ontrent thien a twaalf my- lyk in de Stad Lagoena of Layoema, bui-

ten welke men hier nog Rialeio, Vitava, enlen lang.
meer andere Stedekens heeft Hier valtHare Hoofdstad voerd dezelve naam van
ook zeer veel Zwavel , waar door men’t Eiland, en men heeft hier al mede over¬

hier
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ccrote eenige mylen, ziet inen by na op ee1705. hier nu en dan al in groot gevaar geraakt
ne streck Oost en West de Eilandekensis van in de lucht te vliegen of door het
Clara, Gratiosa, en Rocco (dat 't Oo-woeden der onderaardsche mynen te ver-
stelykste is) en benoorden dezelve eenigebranden, wanneer dit geheel Eiland door
mylen Alegria leggen.zware Aardbevingen geschut werd, gelyk

Het verdere dat 'er van deze Eilanden temen dat op ’t einde van Ao. 1704. afgry-
zeggen valt, kan men by anderen, die uit-zelyk, meer dan drie honderd maal zeder
voerig daar over schryven, nazien.den 24 December, gezien heeft

Weshalven wy met Madera , daar wyGroot-Canarien, naast aan Tenerifsa en
oot

’t laatst lieten, onze Reyze weder vervolgen.beoosten ’t zelve in de zo mylen gelegen,1a
Wy hadden hier een schoone wind, enlegt op 28 graden, 15 minuten van derrien.

heerlyke voortgang, zeilende in 't etmaalEvenaar. Het is ongemeen vrugtbaar, en
30 436 mylenvol menschen. Ook zit hier de Groo-

Den 17 geraakten wy op 28 graden enten Raad van de zeven Eilanden, als ook
14 minuten Kregen hier de Passaatde Bisschop, die hier zyn Zetel en groo-
wind, en bespeurden, dat wy by dag hierte Inkomsten heeft; dog de Opper-Land

schoon weder, dog tegen den avond eenvoogd der Canarische Eilanden onthouc
lugt vol wolken hadden. Ook nam he¬2g op Tenerissa. Men heeft hier schoon
den weer een Curacao ’s-vaarder afscheidKoorn, treffelyk en zeer wit brood, on
van ons.gemcene goede Weyt, en, al regend het

Den 18 dito zeilden wy 40 mylen in 'tnog zoo sterk, aanstonds weder drooge
etmaal; dog konden geen Hoogte krygen,Men heeft hier de Steden Cana
om dat wy de Zon te na warenri2, Tedle, Guja , Galder, en meer an

De Zee was hier hol, en vol zwartdere. In Tedle valt schoone Wyn. Ool
deyningen. Ook nam heden Wessel Arendeheeft men op dit gansch Eiland overvloec
zen mede afscheid van ons, en toen warenvan allerley schoone Vruchten, als daar
wy nog met ons 9 Oost-Indisch-vaarderszyn Granaaten, Citroenen, Orangie-Ap
en 2 Schepen, die na Guinca wilden, bypelen, Vygn, Olyven, heerlyke Meloe-

een, welke 2 laatste Bodems ons daags 'ernen, veel Batatas, en zelf eenige Persiken
aan op 26 graden mede verlieten; ’t geenOntrent zoo verre beoosten Groot-Ca-

de Rotrerdammer en Delvenaar ontrentnarien , als Teneriffa, bewesten ’t zelve
de middag ook deden, latende hunne Vlag-legt heeft men, ontrent ook zoo verre
gen, onder ’t doen van eenige afscheids-of 16  18 mylen van Kaap de Non, en

schooten, waeyenRaap de Bojador, het Eyland Forte Ven
Den 21 dito passeerden wy den Tropi¬tura.

cus Cancri, en ook de Zon, op 22 graDit Eiland is wel 2; mylen lang, en of
den zynde, en besloten tot de Zoute Ei-zyn breedste ontrent half zoo breed; dog in
landen toe by de vier Fluyten te blyven,’t midden vry smaller, alwaar ’t twec aan
zynde toen met onze zeven Schepen nogeengehegte Eilanden schynen te zyn. Poz
by eenzo Negro, Tarafalo, Baltarhay, Chabras

Den 22 dito veranderden wy, op hetRicqucrocque, en Lanngla zyn de voor-
Zeyn des Admiraals, onzen Cours van Zuy-naamste Steden daar van. Het Eiland is zeer
den ten Westen in die van Zuyden, envrugtbaar in verscheide Granen, en voor al
hadden dagelyks Travaden, en zwaar we-inGarst Hier valt een schoone Gom-boom
der, gerakende den 24 dito op 16 graden,waar van men wit Zout maakt. Ook zyn
58 minuten, en zagen hier een Bezaantjehier veel Olyf- Dadel- Palm- en Mastix

zynde een Appel-bloesem Zee-qual, tegenboomen. En verder heeft men hier ook
de wind op dryvenoveivloed van allerley Vruchten.

Ook hadden wy hier, alzoo ’t schielykHet Noordelykste van deze Eilanden is
stil wierd, een holle deyning der Zee, enLanccrote , dat van den West-hoek van
zware hitte eenige dagen aan een-Forte Ventura ontrent 16 mylen op 26

Vermits wy hier by de Zoute of Cabegraden, 35 iminuten Noorder breedte legt,
Verdische Eilanden zyn van welke wipas beoosten welken hoek nog een kleen
bevorens mede gezegt hadden in 't byzon-Eilandje , Ilha dos Lobos genaamt, als
der te zullen spreken, zal het nu de regtetusschen beiden deze Eilanden legt
tyd en plaats zyn, om dat te doenDit Lancerote is ontrent 18 mylen lang,

Bewesten zekeren bekenden Hoek van
zynde langweipig vierkant, en ontrent 10

Africa, Cabo Verde, of 't Groen Hoofda12mylen breed. Aan de Noord- en West
genaamt, en ontrent de 15  16 gradenlant is'er niet wel aan te komen ; maar
Noorder breedte gelegen, heeft men, on-aan de Oost- en Zuyd kant heeft men ver
trent 150mylen ’er af, zeer veel Eilanden,scheide Steden, als Cayas, of Lancerote
die zich van den 13 en een halve graadCelotte, Porto de Naos, en Porto de Ca-
tot den 19 graad Noorder breedte, en vanvallos Alles, ’t geen men van Forte Ven-
den 153 en een halve tot de 153 graacEitura gezegt heeft, kan men van dit
der lengte uitstrekken , welke de Caboland mede zeggen. Benoorden dit Lan
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1705.breedste 3 mylen breed , en aan deszelfsVerdische of de Zoute Eilanden genaamt

Zuyd-Oost-hoek ziet men twee Eilande-werden. Dit Cabo Verde, by de Ouden
kens leggen, alwaar dit Eiland zeer smalArsimarium genaamt, is Ao 1445. ten ko¬
uitloopt. Men heeft hier by na geen Ge-sten van Alfonzusde V., Koning van Por-
boomte: maar veel Bolcken en wilde Kat-eugaal, ontdekt. Dit was 't Land, daar
ten ; ook is 'er overvloed van Steen braessemna ’t zeggen der Dichters de Hesperische
daar te krygen. Men heeft hiereen Baey-Hoven, en die Goude Appelen waren.
tje aan de zuyd-Oost kant, en nog eenbehalven dat zy ook wegens ’t Paleys van
andere, daar veel en goed water valt. InAntheus welke door Herzules overwon-
’t midden dezes Eilands is een zeer hoogenen is, zeer wel zyn bekend geweest.
Berg, hoewel ’t aan de Noord-kant medeZy werden gemeenlyk gesteld thien
al zeer heuvelachtig ishoewel by anderen meer, in getal te

hDaar na heeft men Iha do Sal, dat opzyn, en vertoonen, zoo als zy zich van
Sal.de 17 graden, meest Zuyden en Noorderhet Noorden na het Zuyden uitstrekken.

gestrekt legt.by na als een halve Maans-rond. Men
Het vertoond zich in ’t Noorden alsnoemd dezelve (zoo als zy vervolgens

een Berg, en loopt na de Zuyd-kant al-leggen) Ilha de St. Antonio, St. Vincent
lengskens af. Men heeft'er een goedeSta. Lucia, St. Nicolao, Ilha d0 Sal, Boa
Rheede wat bezuyden de West-hock, daarVista, Iha del Mayo, St. Jago, Ilha de
ook goed water valt. Het is een zeer dor,Fuogo, Ilha Brava.
woest en mager Eiland , daar by na nietsIlha de St. Antonio, het Noordelykste
valt , dan Bokken, Visch, en Schildpad-der zelve legt op 19 graden, en 't heefi
den; ook zyn ’er aan den Zuyd-Oost-hoektwee zwareen hooge Bergen, welker Top-
veel Zoutpannen, waar na dat 't Zout-pen men zelden ziet, alzoo die meest met
Eiland genaamt werdwolken bedekt zyn. Men heeft hier schoo-

Boa Vista (t geen het fraey Gezicht Boane Orangie- Limnoen-Citroen- Dadel- Gra-

beteckent) legt twce a drie mylen bezuy- Vistanaat- en Kokos-boomen , welke voor het

den het zelve op 16 graden, en is meestZeevolk, daar, of in d’andere Eilanden,
aangierende, een groote verversching geven rond in zynen omtrek, en zeer hoog ver-
Men onthoud zich daar meest aan den makelyk Land, dat zich van buiten uit

Zee zeer fraey opdoet, waar na 't ook zooNoord-Westen en Noorden kant van het

Eiland, daar een zeer goede Haven, en nog genaamt is. Aan de Zeekant ziet men veel
eenige verversching te krygen is. Zand-duynen ; dog Landwaard in heeft

men Gebergten en eenige Bosschen. InHet Eiland St. Vincent legt mede op
't Zuyd-Westen is een goede Havenendie breedte of een halve graad Zuydelyker,
zeer goede Anker-grond. Het heeft eentusschen St. Antoniogen tusschen Sta. Lucia

Rifje aan de Noord-kant , waar op hetzynde pas J a6 mylen lang, en 't heeft
Schip Naarden gebleven is; en dit Rifeen zeer veilige Haven aan de Noord-West
strekt zich wel een myl Oost en dan Noord-zyde, alwaar nog een kleen Eilandje is

Het is een zeer Bar-Schor- Boom- en Hee- Oost aan, behalven ’t welke’er nog een
ster-loos Eiland, dan dat 'er eenige Colo- zoo aan de Zuyd-kant is, dat wel een myl
quinten zyn, ook is'er geen water op, Oost ten Noorden in Zee loopt. Het is
dan zoo men ’er Putten graaft , daar in weinig bewoond , om dat 'er zeer weinig
men wel water, maar geen ander , dan water, dat goed is, valt, en hoefraey ’t zich
brak, krygt. Hier op zyn veel Bokken, ook van buiten opdoet, heeft het nergens
die de menschen , daar meest ten spyze over te roemen ; zoo dat ik niemand ra-
verstrekken, en die de Swarten hier gee- den zou daar, dan by hooge nood, aan
stig met handen weten te vangen. te gieren. Het legt tusschen Ilha do Sal

Sta. Lucia legt wat Zuydelyker, en op en Ilha de Majo , dog wel zoo Noorde-
18 graden. Het is 8 10 mylen lang, lyk.

en ontrent 2 mylen breed, zynde meest Ilha de Majo volgd ’er naast aan, en

hoog Land, en vol digte Bosschen. Be¬ legt'er 7 of 8 mylen bezuyden op 15 gra-
oosten deszelfs West-hoek ziet men twee den, en zeer digt by den Zuyd-Oost-hock
kleene Eilandekens; dog de regte Haver van ’t Eiland St. Jago niet verre van Por-
heeft men na de kant van St. Vincent, daan to du Praya. Dit is het kleenste der Zou-
zich nog eenige Eilandekens vertoonen. e Eilanden, is rond in zynen omtrek, en
Het legt meest Noord-Oosten Zuyd-West na gissing6a- mylen groot
gestrekt, en is, nevens St Jago , en St. Het heeft Landwaard in eenige Bergen,
Nicolao, een van de drie grootste, en in ’t Noorden een zeer effene Landstreek,
volkrykste. dog aan den Noord-Oost-kant een zeer ge-

Wat Zuyd-Oostelyker tusschen den 18 vaarlyk Rif. Als men ’er aangaan wil,
en 17 graad heeft men St. Nicolao tusschen zoo moet men de Baey in 't Zuyd-Westen
Sta. Lucia en Ilha do Sal leggen. Het zoeken , daar men een slegt Dorp vind,

daar niet veel te halen, en niet dan elen-legt gestrekt meest Noord-West en Zuyd
de te zien is. Men heeft'er nu en danOost, zynde 7 mylen lang, en op zyn
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naamt en daar men zeide, dat Goude1705. eenige Visch, en ook versch water; dot
Appelen vielen; hoewel 'er geschil tus-ook anders niet.
schen de Geleerden is of men dit laatsteSt. Jago legt naast ’er aan, op dei; en

St. Jag0.
niet op de Canarische Eilanden moet toe-16 graden , dat zich meest Noord-West
passen; dog ’t kan op beide geschieden, al-en Zuyd-Oost uitstrekt, zynde het groot-
zoo die Appelen op beide deze Eilandenste van alle de Zoute Eilanden , dat ook
val’t gezag over alle de andere voerd, ver-

Na deze buitensprong over de Zoutemits de Landvoogd en Bisschop in de
Eilanden , vervolgen wy onze voorigeHoofdstad van den zelven naam (alwaar
stoffe daar wy ’t gelaten hebben.den eersten bezogt heb , dat elders nader

Den 27 dito stelden wy den Cours Zuy-aanhale ) zich onthouden. Het is wel een
den ten Oosten, zynde de wind Noordenderde langer, dan Sta Lucia of St. Nicolao,

en ’t vertoond zich alomme zeer berg-ach- ten Westen, dog den 29 dito kregen wy
tig. Men heeft 'er verscheide Havens o de wind Oost, en stelden toen den Cours

Zuyd Zuyd-West, zynde vry schraal.Baeyen, daar men leggen kan, en wy heb-
Den 30 dito misten wy de Schepen Bel¬ben aan Porto du Prava wat bewesten den

vliet en Rynenburg , op 11 grader zyn-Zuyd-Oost-hoel ten anker gelegen, daar

de.een kleen Dorpie met zeer naakte Portu-
Den eersten July veranderden, wy opgeczen op een Heuvel, maar een schoon

t Zeyn des Admiraals onzen Cours inZuyd-Calappus-bosch, was. Ook kan men voor
Oost ten Oosten, hebbende een Westende Stad St. Jago zelf ten anker komen, die

twee mylen Westelyker, gelyk Ribera wind, die na den Zuyd-Westen liep met
verscheide Travaden. Hier raakte weerGrandi, en St. Domingo meer na’t Noord-
een man over boord, die nog behoudenWesten leggen. Ook heeft men 'er Por-
wierd. Ook vernamen wy verre voorto de Kanisos, en in’t Noord-Oosten die

uit blixem en donder; dog leden ’er nietsvan Sta. Maria, maar Porto du Praya is de

bybeste; dog water moetmen aan de Stad St
Den 2 dito raakte onze Admiraal vanJago halen; hocwel men zegt, dat daar

ons afook twee Rivieren zyn; dog wy hebben
Den 3 dito was de Cours Zuyd-Oost,'er die niet gevonden.

Zuyd-Oost ten Zuyden, en Oost-Zuyd-Op dit Eiland heeft men Ossen en
Oost met en Zuyden en Zuyden ten We-Koeyen, die wy 'er ookk van daan ge-

voerd hebben; ook vallen ’er Paarden, sten wind, hadden een holle Zee, en wa-
ren, na gissing, op y en een halve graadEzels, Bolcken, Hoenderen, en veelerlcy
Noorder breedte.schoone Vruchten van Orangie- Limoen-

Den 4 dito kregen wy een zeer zwarenPicssang- Calappus-Ceder en meer andere
regen, diergelyke wy nog niet gehad had¬boomen ; ook is'er overvloed van Visch
den. Ook stond de Zee zeer hol, en ver-Ryst, en Milie; maar hoe elendig het hier
niamen eenig weerlicht, waar op ookby de Gouverneurs van Porto du Praya, en
zwaarder weer en holler Zee volgde , waarvan St. Jago zelfs, gesteld was, halen wy
door wy geweldig begonnen te stampen.clders aan.

’s morgens zagen wy Brandenburg, Ab-Ilha del Fupgo (of 't vuur of bran-
bekerk, en Driebergen nog, maar ’s na-dend Eiland ) legt ettelyke mylen ten
middags geen eenen meer van onze MakZuyd-Westen van ’t zelve naast hier aan
kers, en nu en dan kregen wy hier zwa-op i4 graden , dragende dezen naam na
re Travaden met een Zuyd-Oost ten Oo-een zwaren Vuur-beig, die ontrent mid-
sten en Oost Zuyd-Oosten Cours, en metden in 't zelve legt, en welkers vlammer
een Zuyden wind, die vry schraal was,men al verre in Zee , voor al ’s nachts.
en al vry sterk doorkoelde , ’t geen deontdekt. Men heeft'er Anker-grond aan
hitte hier zeer matigde.de Westzyde; dog alzoo'er niets valt, zoo

Sen 7 dito zagen wy veel Haeyen, Do-komt’er ook niemand.
rados, en meer andere Visschen.Het is van groote als Ilha do Sal, heeft

Den 8dito kregen wy zwaren regen met
5 6mylen in zyn omtrek, en aan de

een Travaad uit den Noorden, hebbende on-Zuyd-Westzyde een kieen Eilandje.

zen Cours Zuyden gesteld; dog haddenIlha Brava, een weinig Zuyd-Westely
kort ’er aan een Zuyden wind.ker, tusschen de 13 en 14 graden gelegen

In dit zelve Travaad quam een Gras-is na zyn naam zeer woest, en pas 4 25
groene Sprinkhaan wel 40250 mylenmylen in zynen omtrck. 't Heeft een Ha-
van de wal, op de Bak vallen, zynde metven aan de Westzyde, dog de beste in 't

die Regen-buy waarschynelyk van de walZuyd-Oosten, daar men een Dorp van ec-
gevoerdnige Hutten heeft. Hier vallen Moerbe¬

Wy hadden hier veel Travaden en zeerzyen Vygen , Milie, Water-Meloenen
holle Zeën; egter vingen wy nu en danveel Bokken, en overvloedig water
eens een vliegende Visch, dan eens Co-Dit zyn de Eilanden , by de ouden de
ret, of Zee-katten , op de Hoogte van 6Gorgades, en ook wel de Hesperides ge-
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graden, 34 minuten; ook zagen wy nu
en dan hier Schaarvogels en Dorados, van
welke laatste wy 'er 13 en eenige Coret
ten vingen , hebbende hier by na geen hitte¬
dog kregen zwaren regen, en verscheide
harde Travaden met een Zuyden, Zuy
den ten Westen en Zuyd-Zuyd-Westen
wind, en Zuyd-Oosten Cours, ook wier
pen wy hier den 12 dito grond.

Den 16 dito wierden wy een Schip var
verre gewaar, waar op een zware regen
volgde ; na’t opklaren van welke ’t Schir

dicht by ons was, en toonde een Engel¬
sche Vlag ; waar op alles in ons SchipI1

roeren raakte , alzoo men niet minder als

klaar was, om hier een vyand aan te doen,
en de wanordre was by al ons volk zoc
groot, dat ons dit Schip, zoo ’t ons maar
stout aangetast had, ten eersten zou vero
verd hebben, schoon het veel kleener, dar
’t onze was : want geen een Soldaat had
een Patroon in zyn Tasch, gelyk die alle
naderhand ledig bevonden wierden, al het
welke door de zorgloosheid der Scheeps-
Overheden toequam, die te meer daar voor

behoorden gezorgd te hebben, vermits de
Heeren Bewindhebberen hen, eer wy ver-
trokken , wel ernstig aanbevolen hadden
daaracht op te geven, op dat hen niet het

zelve, als 't Schip Berkenrode (dat op 45
graden ’t jaar te vooren genomen was
overkomen mogt.

Ondertusschen bekeek ons deze gast
niet weinig , zeilende hoe langs hoe
meer na ons toe, die hem door het niet
toonen van onze Vlag in groote onzeker-

heid lieten. Egter begon men by ons zoe
wat klaarheid van 't een en ’t ander te
maken, en alle de Juffers wierden bene
den na de Konstapels Kamer, of nog la
ger gezonden; dog ik bleef boven by de
Schipper, oordeelende daar met het aan
moedigen van’t volk den meesten dienst
te zullen doen.

De wind wierd eindelyk goed, en na
dat dit Schip ons voor en agter wel be¬
zien had, liep het voor de wind van ons
af, en toen toonde onze Schipper onder
een schoot zyn Vlag eerst ; dog de an
der vlagde niet weer.

Dagelyks hadden wy hier op 3 en 4
graden veel Travaden en holle Zeen mef
een Zuyd-Oosten wind, en Zuyd-Zuyd
Westen Cours, waar op ook de Zuyd
Oosten Passaat zich begon te zetten; dog

dit ging meest by de wind, alleen nu tot
onze troost nu en dan eenige Albicores,
of een vliegende Visch of Coret vangen-
de , zonder dat wy hier op de 3 grader
by na van eenige hitte wisten.

Den 25 dito geraakten wy bezuyden
den Evenaar, alwaar zware deyningen uit
den Zuyden, een schoonen voortgangen

fraeye koelte, met een Zuyd-Zuyd-Oosten
en Zuyden ten Oosten Cours, en een Oost

ERS TWEEDE
Zuyd-Oosten wind hadden, vangende da- 1705
gelyks veel van de gemelde Visch, dat
een groote verversching voor ons was. Onrtdek-

nWy ontdekten op de Reyze meer
ten eenmecr , dat wy een groot lek voor in den
lel in

Boeg hadden, dat op Zee niet te verhelpen de Boeg

en ’t geen oorzaak was, dat ons volk in
een glas , by handzaam weder, dric hon-
derd, en , by onweder, wel 500  6oo

stecken pompen moest, alzoo men ’t wa-

ter hoorde insoopen, door een gat, daar
men (zoo daar na bleck ) wel een arm in

steeken kon, en ’t geen onvoorzigtig by
’t vernieuwen van de Onder-huyd open-
gelaten was

Den 31 dito zagen wy by een holle
Zee een Weers-hoofd, en een witte Vo-

gel, ook verleyden wy, nu op 6 graden
en ; minuten zynde, de Kompassen hier
ops graden Noordwestering.

Den 3 Augustus vernamen wy eenige
Schaarvogels, en nuen dan ook eenige Ma-
lefiten

Sen 7 dito zagen voor de middag een
Schip in 't Zuyden tegen ons aanleggen;
dog t was ’s avonds al weg

Den 9 dito stierf Abraham Veldhoen,de

eerste doode op onze Reyze.
Den 10 dito was de Cours dan eens

Oost, dan weer eens Zuyden ten Westen

met een Oost en Zuyd-Oosten wind; en
¬hadden nu en dan holle Zeen.

By de Morgen- en Avond-peilingen,
hier waargenomen, ontdekten wy , dat
wy veel Oostelyker , dan wy gisten, en
ontrent as mylen boven de Abrolhos wa-

ren. Ook hadden heden den tweeden doo-

den , Abbo de Vries genaamd
Wy zagen hier nu en dan eens een wit-

te, dan weer eens een anderen vreemden,
en ook wel eenige bonte Vogels.

Den 15 dito passeerden wy ’t Eiland
Ascension ’s nachts ontrent 8 mylen Oo
stelyk van ons. By 't zelve zyn a Klip
pen, als Suykerbrooden, wel 3a4 myler
'er afleggende.

Wy bevonden daar na te zyn opde

Zuyder brecdte van 20 graden en 37 mi-
nuten, alwaar wy veel Noordkapers, wit-

te en andere Vogels, en Albucores zagen
van welke laatste wy 'er een vingen, die
33 duim dik, en ontrent 5 voeten lang
was. Ook volgden ons die Vogels nog
eenige dagen

Wy hadden den wind hier Oost en Oost

ten Noorden met een Zuyd- Zuyd-Oosten
en Zuyden ten Oosten Cours ; vernemen-

de dagelyks by nageen hitte; dog hadden
nu en dan een holle Zee, en vernamen hier
’s nagts sterken dauw.

Den 23 dito hadden weer een dooden.
zynde de derde, op 26 graden en z4 mi-
nuten

Den 25 dito vernamen wy witte en bon-
te Vogeltjens; dog het waren nog de Kaap-
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te verzwakken, en veele door dat onop-1705. sche bonte Duy fjens niet; ook was 't hier
houdelyk pompen met de Neus in de koyeenigzins koud.

te storten.Wy kregen hier ook een Noorden
Den 8 en 10 dito zagen wy 't Schijwind, en stelden de Cours Zuyd-Oost ten

Oosten , hadden een sterken voortgang, weder, en maakten ons klaar om ’er mede
dog een zeer ongemalkelyken nacht. te slaan, zynde toen zeer wel in staat omien de

Den 26 dito zagen en vingen wy de hem af te wagten; dog, zoo als het vooreerste

Raap¬ eerste Kaapsche bonte Duyfjens , zynde ons overliep , zagen wy, dat het onze
sce Meeuwtjens, die wit en bruyn geteekenc Makker Rynenburg was.
Duyr-

zyn. Wy zeilden met de Mars-zeyls in Dit viel wonder wel uit: want schoonens.
top heden 56 mylen, en in lengte drie en wy nu wel in staat waren, om hem, zoo
cen halve graad (a ieder 13 mysen) af zoo verre het klaar maken betrof , af te
dat alles aan ’t Schiplilde en beefde, waar wagten , zou 't egter met ons , daar
door wy, hoe schoon ook de voortgang onder weinig fris volk was, zeer slegt,
vas, cen zeer elendigen nacht hadden, zoo ’t maar wat geduurd had, uitgeko-'t

geen in 't vervolg al meermaalen gebeur- men hebben; dog wy hoopten (eer wy
de, alzoo de wind, hoe goed voor ons, te degen verkend waren) dat het by on-
al te sterk was, waar by wy daar na zwa- ze party al mede zoo staan zoude. Heden

ren regen kregen, dat de wind wat stil zagen wy ook, het eerst in 14 dagen, de
len , dog de zee kort'er na schielyk zich Son helder.
verheffen dede, waar door ons Schip ver- Wy hoorden den 11 dito van hen , dat
vaarlyk begon dan eens te stampen, en dan zy 3 dooden, en 16 zicken hadden , en
eens te slingeren; zoo dat wy om ’t zwaar dat ook de Schipper zwak, en Sr. de Graaf
weer, en op’t zien van twee Weers-hoof zeer sterk aan ’t Scheurbuyk was, zoo dat
den, genoodzaalet waren het Roer vast te alle zyne Tanden los stonden. Wy stel-
binden, en het zoo eenigen tyd te laten den vast, dat dit ook ’t zelve Schip was,
dryven; dog in ’t vierde Glas der eerste t geen wy onder den Evenaar gezien had¬
Wacht nam ’t weder af, en wy hadder den.

bevonden op 31 graden en 56 minuten Hunne Coursen, en aanmerkingen wa-
Zuyder breedte te zyn, alwaar zich nu ren meest dezelve met de onze, en wy
ook groote Vogels met leververwige Ve¬ verschilden geen 2o minuten in lengte.
deren, en Mallemokken, begonnen te ver- Den 12 dito zagen wy een zeer vreem-

vertoonen. den grooten Vogel, met een Staart als een
Den eersten September kregen wy een Arend, leververwig van Vederen, en ook

slegten Bylegger, en hadden hier op 34 veel Kaapsche Duyfjens ontrent ons Schip
graden en 24 minuten afgryzelyke holle hier en daar vliegen, en dan eens in Zee
Zeen , zagen ook veel Malesiten, Voor- dryven, Ook deden zich hier 2 Noord-
boden van een zwaren Storm, die'er of Kapers op; en den 13 dito versooren wy
volgde. weer een Matroos , zynde de zesde doo-

Den 3 dito zagen wy 't eerst in 4 da de; hebbende de wind Noorden en Noor-
gen de Son, zeilden met een Westen winc den ten Westen, en de Cours Oost-Noord-
Oost aan en vernamenhier honderden van Oost en Oost ten Noorden, ook Oost.
graeuwe kleene Meeuwtjens , die veel Den 14 dito geraakten wy op de breed-
kleener dan de Raapsche Duyfjens (die te van 35 graden en 50 minuten, kregen
zich als een Duyve vertoonen ) waren. meer warmte, hadden de lengte van 20

graden, zynde toen nog wel 250 mylenWy hadden ’t hier zomtyds zoo koud

(by gevolg te vooren zeer misgist) vandat het ons verveelde, zynde, na gissing,
denog 250 mylen van de Kaap der Goede Kaap.

Wy kregen heden ook een Morgen-Hope. Heden hadden wy onzen vierden
Peiling Noord-Oostering, en staken toendooden, zynde een Matroos, en wy gisten

op zyde der Eilanden te zyn. een Touw in 't Anker ; ziende hier veel
Vin-visschen, en Noord-Kapers, enDen 6 dito zagen wy een Schip aan ley

zwarte Vogels, en meer andere.Noord-Oost ten Oosten van ons, en zagen
Den 15 dito kregen wy weder een Mor¬het den ganschen achtermiddag, en nog ee-

gen-Peiling en de eerste Noord-Westenige dagen’er na. Ook vernamen wy hier
ring. Dus verre hadden wy met Rynen-cenige dagen aan een veel Steen-kroos
burg te zamen gezeild ; dog lieten hem,waarschynelyk van de Eilanden, dryven,
alzoo ons dat veel hinderde, den 16 ditcen ook groote Vogels, als Ganzen,wit
varen Ook verlooren wy ondertusschenvan lyf en zwart van groote vlekcken, en
nog een man, die gestorven was.met gecle bekken rondom ons Schip vlie-

gen. Den 17 dito ’s nagts kregen wy zwaren
Blixem, Hagel, en een zwaar Travaad,Den 7 dito stierf de vyfde, zynde N
dat met regen cindigdeSchaap, en de eerste Soldaat, die wy op

Dus zeilden wy nog eenige dagen totde Reyze verlooren-

den 23 dito, wanneer men Land vanOndertusschen begon ons volk dagelyks
Steng
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Lecuwen-kop en de Wind-berg was, en1705. Steng boven riep; dog 't waren wolken,
dat ik die alle zeer klaar in hare strekkingdie verdreven.

Zien leggen zag, waar tegen de Opper-StierDat het egter niet onmogelyk was Land
Trom man zeer driftig aandruysde; dog om hierte zien, bleck ons daags 'er aan, wanneerbas of niet lang te talmen (alzoo’er ons heel wel¬wy veel Trombas of Trompetten, enTrom-

varen aanhing) ging ik by den Schipper,petten. ruygte van de wal zagen dryven
die in zyn Hut styf aan ’t Scheurbuyk lag,Hier zigen wy Vogels van allerlcy ver¬
en bad hem dog alle zyne kragten in tewen, en kregen ook door een vervaarly.
spannen , om eens op ’t half Verdck teken Noord-Oosten wind hier zware dey-
komen, en ons in een zaak van zoo veelningen en sterke regen-vlagen, ziende da-
belang voor allen, en voor al voor hemgelyks nog al onze Medgezellen, de Kaap-
ook, te scheiden.sche bonte Duyfkens, die wel 300 my-

Hy quam ’er op handen en voeten (al-len bewesten de Kaap zich al opdoen, en
zoo by niet gaan kon) kruipen, bezag hetdie ons wel 6a 700 mylen beoosten de-
Land, en stemde aanstonds myn zeggenzelve nog volgden.
toe, zeggende, dat zoo wy zoo voortge-Den 25 dito zagen wy een Zechond of
zeild hadden, wy de Kaap voorby geloo-Robbe, ook kregen wyeen Morgen-peiling
pen zouden hebben.ten ruygen van 10 graden en 52 minuten.

Daar op wierd aanstonds vlak na de waOp dien zelven dag verloren wy twee
gezeild, hoewel wy de wind toen vryMatroozen, en onzen Timmerman, Pieter
icherper hadden, en wy hadden zeer veelMichiekzen, die onzen 10le doode, op 34
moeite, cer wy ’s avonds ten half 8 uurengraden was.De
nog op dien zelven dag , hebbende 14Den 26 dito zag ik in't zevende Glas.

Schryver
dooden gehad, met 60 zieken , op deterwyl ik geschoren wierd allereerst Land;ziet al-

Rheede quamen.lereecst, ’t geen meer andere, een half uur daar na
Den 30 dito quam Rynenburg onder 'ther Land bevestigden.

van de Robben-Eiland ten anker.Den 27 dito kregen een schoone Mor¬
Kaap

Wy verstonden hier, dat Schipper degen-peiling van 8 graden en 49 minuten
Vos, nevens den Assistent 's Gravezande metNoord-westering, hadden graeuwer Zee
zyn Schip Wassenaar den 11 dito, Schaften schoonen voortgang, ziende hier veel
met Brandenburg den 12 dito , CornelisTonynen.
Overraad met Ysselmonde (waar op vanDen 28 dito was ’t bestck van de Schip-
der Graaf, van Dordrecht, Onder-Koop-per uit zynde 50a 60 mylen meer, als
man was) den 28, en Frans van Sonibeckdat der Stierlieden; kregen na de middag
met Abbekerk den 29 mede hier op deroezemoedig weder , weshalven wy , nu
Rheede gekomen waren.als over Land zeilende, het ’s nagts moe-

Op dien laatsten Bodem was een St.sten laten dryven.
Verbrugge, en de Vaandrig N. Marssys.Den 29 dito riep onze derde Meester ’s

Den eersten October ging de Assistenmorgens Land , ’t geen, na hem, veelen
van Abbekerk, N. van der Burg op Branzagen, die boven na Steng liepen. Ook
denburg, en de Onder-Koopman , N.zagen wy, gelyk al een a twee dagen te
van den lerg van Brandenburg met zynvooren, veel Mallagaazen , Vogels , die
Vrouw en Kinderen weder op Abbekerkzich dicht by Land houden.
na Batavia over; en daar op quam Rynen-Lyd Onze Bootsman overlecd, toen wy nog

groote burg den 2 dito op de Rheede, op welkeneen en een halve myl van den Leeuwenberg
koude dag Wassenaar en Vryburg na Batavia ver-waren. Dezen dag was het ’s morgens tenhier.

trokken, van welken laatsten Bodem wy6 uuren om de Zuyd zoo koud, zoo als
verstonden , dat de Schipper, de Heerwy na ’t Land van de Kaap, omtrent nog
Timmerman, en de Onder-Koopman,16 mylen'er af zynde, zeilden, dat my
Emond Buyk, nog zeer wel voeren.de vingers, als in de Winter in Holland.

Vermits onze Schipper niet in staat was,tintelden; dog dit hield op, toen wy on-
om aan Land te gaan, ging ik met dentrent een myl van de wal waren.

Opper-Stierman,en met den Seur, aan Land;Veelen by ons hadden nu 't Land wel
alwaar ons de Heer Willem Adriaan van dergezien; dog geen van allen wist recht te
Stel, Landvoogd alhier, zeer minnelykzeggen, wat voor Land het was.
ver welkomde.Eindelyk was de Opper-Stierman van

Ondertusschen was het Schip Belvlietoordeel, dat wy ’t Land van de Saldan-
van Enkhuyzen ( waar op Antoni Chefha bacy zagen, en zoo wy daar op zoo al
Schipper, en waar op de Vryman, N.Oost aan voortgezeild hadden, zouden wy
van Koulster was) nog niet; dog Dricber-zckerlyk de Kaapvoorby gezeild, dat een
gen (waar op N. Palesteyn Schipper, enelendige Reyze voor ons met zick volk
Alezander Henrik Scholten Assistent wasen met een a twee Leggers water, die wy
mede hier aangeland, gelyk Brandenburgnog hadden, gegeven zou hebben.
den 9 dito van hier na Ceylon vertrok.Na dat ik 't Land wel ter degen bezienIeoet-

Ik bevond de Kaap, zedert myn laatste legen.zake, dat had, zeide ik dat het de Tafel-berg, de
aan¬
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1705 aanwezen Ao. 1695., wonderlyk in Huy- avond weer van daar na ’t Kasteel, zon
tvoi¬ zen en Gebouwen veranderd , alzoo de der iet quaads te ontmoeten ; dog had
gestand

Fiscaal Independent, de Heer Blezius, hier wel gewenscht, dat ik 't Land onder-
van de

een en de Heer Huzing hier twee schoo- wecg by dag eens mogt gezien hebben.RAAp.
ne Huyzen, geheel op zyn Amsterdams dat nu niet wezen kon, alzoo ons vertrek o
met rovale Onder-wooningen , gebouwe aanstaande was, dat wy eerst dachten daags
hadden , waar by de voorige Huyzen van ter aan te zullen volgen; dog het leed nog
Roopman, en anderen, nu maar gemeene tot den 7 dito, eer wy van hier met een
Gebouwen waren styven Zuyd-Oostenswind de Bacy uitzeil¬

Ook bevond ik de Compagnies Thuyn den ; ook was hier den 3 dito nog een
zeer fraey, waar in ik nu en dan myn ver- Engels Scheepje op de Rheede gekomen.
maak ging nemen. Zeer minnelyk was ik ook door den Heer

Ik zag hier de plaats, die de Heer Bek Elzevier, en meer andere Vrienden (die
bevorens gehad, en nu aan Kapiteyn van my en myn beminde alle beleefdheid en
der Lid overgelaten en verkogt had. Zy vriendschap bewezen) onthaald.
was Roelenhof genaamt: en wy wierden Het getal der dooden, eer wy van hier
daar door den Heer en Juffr. van der Lid vertrokken, was van 18 man, en wy ver-
zeer ordentelyk onthaald; dog in de Plaats zeilden van hier met 197 zielen, achterla-
zelf had ik geen welgevallen. tende onzen Opper-Wondheeler, Warning,

Wy bleven eenige dagen op Stellen- vermits hy zoo als hy na boord gaan, en
bosch, daar ik Juffr. Bek aan haren Heer in een Schuyt stappen wilde, zynen arm

brakBroeder Predikant alhier overgaf; dog
kon wel zien, dat haar alles hier nu, al- Terwyl wy in de Tafelbaey nog zeil
zoo haar Broeder stond te trouwen met den, zond de Heer Landvoogd van der
de Dochter van de Heer Elzevier Op- Stel my nog een schoone Venezoen van
per-Koopman en Tweede geheel en al een jongen Eland in een vaste korst, die
tegenstond, en hoewel ik haar myn Huys wy nog zeer lang daar na goed hielden,
en verder aanbood met my mede na Bata- en daar wy veel deeg van hadden. Ook
via te nemen, sloeg zy dit zeer edelmoe- had zyn Ed. ’er nog een schoone mande
dig af, in hope, dat de zaken zich beter met Artisjokken bygevoegd.
dan zy dacht, schikken mogten lk was in de drie avier eerste dagen van

Ook onthaalde my de Heer Kalden 8 da onze Reyze weer heel Zee-ziek, te meer-
gen op zyn Buyten-plaats, Sandvliet ge- alzoo wy nu en dan al een sterke Travaad

er by kregen.naamt, waar van elders breder sprecke. Ik
predikte voor zyn Eerw. eenige maalen Wy hadden eenigen tyd Rynenburg
hier tot onzen Makker, en een Troep van Mal-

Het weerlicht hier wel: maar bligemt legaazen, en voor al van Kaapsche bontt
of dondert 'er zelden, en als de Hotten Duyfkens, dede ons al vry verre uitgeley
tots dit laatste hooren, dan zeggen zy, dat gelyk wy in 't vervolg aanhalen, zeilende
de groote Kapitcyn Moeske of quaad is. met een Oosten wind, en Oost-Noord-

Den 14 October onthaalde ons de oude Ooster en Zuyder, en Zuyd-Ooster Cours
Hecr van der Stel op Constantia, alzoc van hier.

zyn Ed. toen 6i jaaren oud geworden was, Tot den 17 dito hadden wy gestadig
zeer heerlyk, alwaar een Gezelschap var een sterken wind, en zeer holle Zeen tot
wel 40as0 menschen was den 22 dito waar door wy niet deden.

Den 25 dito daagde Belvliet met 72 zie- dan sterk stampen, en vervaarlyk slinge-
ken en 25 dooden op, en quam nog dien ren; ook zagen wy den 19 dito 2 zware
zelven dag op de Rheede, gelyk mede a en zeer lange Visschen, als Walvisschen,
Engelsche Schepen, de Marne, waar or dicht by ons Schip.
Samuel Goedman Kapiteyn was, en de Ho- Het licht der nieuwe Maan bevond ik
land, uit Suratte, hier ten anker quamen hier nogaldus O te zyn, zynde ’t licht

Den 31 dito vertrokken Ysselmonde en
ter linker hand, en van daar na de rechter

Abbekerk na Batavia, en den eersten No-
nand allengskens aangroeyende ; dog invember ging ik met den Ed. Heer Land-
Amboina vertoond zich de Nieuwe Maan

voogd van der Stel ’s avonds ten 6 uuren
met een Koets met zes Paarden ( waar aldus O. O, ten naasten by van on-
van elders breder spreke) na zyne Woo- deren, en als wat schuins leggende, of na
ning in Hottentots-Holland, en quamen de linker hand met de eene Hoorn wat ry-
er na nog eens van Paarden verwisseld, zende , ’t geenikniet wete, dat by iemand

en onderweeg wat gegeten te hebben, ' der Schryvers nog opgemerkt, en daar ook
nagts ten 12 uuren. zekerlyk een reden van is, die ik de Ster-

Ik zag dit schoon Vergelegen met vee kundigen af haspelen laat.
verwondering, alzoo het in allen deelen zeer Wy hadden op den 19 dito onze Kom-
fraey aangelegt was , bleefter de ganschen passen op 20 graden Noord-westering ver-
maandag, en wy vertrokken dien zelven legt, wanneer wy op 38 graden en 2 mi-
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nen omigaan , wagen.minuten waren ; en op den 26, hebber
Alle die nicltressende redenen zat ik 270wy die op de lengte van 65 giudlen, weder

eenigen tyll mede aan ie hooren ; dogverlegt, zullende zulks tusschen dit en Ba¬
meinmde cimdelyk, dat ( schoon ik mytavia (zoo men zeide) nog viermaal be¬
mer ’t hessier van 't Schip niet bemoeyenschieden.
moss) men het niet qualyk zou konnenWy kregen dezen nacht een ongemeenen
nenten dit ile, die met alle de mynen insterken wind, en zulke zwant Zeen, du
sve gevmr wae, cen woord tot onuerwy met de Fok en een Marsieyl lenssen
uller bochosuddenis sponrl.moesten. Wy vernamen ook Hagel,

Ie verzont vanden Schipper en van denSneeuw en kregen iuderhuu Regen
stiernnar toe verlof, en of zy zocIk weet niet, dat wy oit op de gunsche
ewien zyn van iny hier over te hooReyze diergelyken wind als hedsen gehuu
ren. Jy ssondden my dit toe, en daar orhebben, alzoo de Bauren zich semelhoop
teidse il voor af, dat ik meinde, dat hetby uitstck verheften, en nmiet zijllien ge-
overmwoordelyk voor God en voor deweld tegen de Spiegel van 't Schip nan
mensehen was, van zoo veel zielen, en zoobonsten (alzoo wy voor de wind, en wel

60 mylen in een etmaal, zeilden) dat de schoonen Rodem imet zyne dierbare La-

dins, maar aan een ongelul-kige Golf teKajuyts-glazen tot tweemaalen toe in flar-
en re meer, alust onmogelyk wasden geslagen wierden, en alles in de Ra
dic, by zulken holle Zee, te konnen ont-juyt driftig raakte.

Dit wierd door de handigheid der Tim gain ; weshalven ik van oordeel was, dat
merlieden wel haast geholpen; dog aan men eerst alle andere min gevaarlyke mid-

delen behoorde in 't werk te stellen , eergezien wy met dien zelven zwaren Noord-
Westen wind nog wel 14 dagen zeilden, men tot zulken uiterste quam. Zy zei-

den daar op wy weten geen anderezoo zouden wy dit onmogelyk hebben kon¬
nen goed maken, zoo dat hier noodzake middelen , en vraagden my of ik ee-

16lyk andere maat-Regels moesten genomen nig goed iniddel wist. Ik zeide , dat
werden. nog een Tocht na Indien gedaan , en by di-

De Opper-Stierman oordeelde, dat wy gelegenheid (schoon toen in dit groot gevas
veel eer op den wind gesmakt, en by- niet geweest zynde) met veel opmerbin-C7

gelegt moesten hebben, dat de Schipper ’t verhaal van onzen Schipper, Jan van Vel
toestemde , vragende met een waarom men sen , gelet , en van hem gehoord hed, dat

by , in diergelyken gevaar goedgevonden haddit niet op zyn tyd gedaan had.
Hier was nu goede raad dier. De Schip een dubble blinde , of twee zulke Zeylen, ag-

per zeide, dat wy gelukkis zouden zyn ter voor de Kajuyt , van boven van de Can--

zoo wy konden byleggen ; de Opper- pagne af tot beneden aan de Konstapels-ba-
Stierman zeide vlak uit, dat wy dit moe mer te spannen, en dat by daar deer vel-
sten zien te doen, het koste wat het wil komen gered was.

de, alzoo ons de zware Zeen van agteren lk ben wel geen Zeeman, zeide ik, en
het is ulieder werk te weten of men deoranders evenwel zoodanig zouden overwel
dit middel mede zou konnen geholpen verden;digen, dat wy in korten tyd zekerlyk met
maar men zou dit , zoo my diinkt, na eenzulken sterken voor de wind in de grond
ernstig Gebed tot God, wel eens konnen inzouden zeilen.

Dit laatste stemde de Schipper wel toe; werk stellen , en zoo dit tegen myne hope niet
dog zeide met een, zoo wy in 't wen- wilde gelukken, dan is 't allyd nog tyds genoeg
den om by te leggen maar een van deze om tot het ander gevaarlyker middel te komen.
afgryzelyke Zeen inkrygen, zoo zyn wy De Opper-Stierman lachtte daar om,
vast weg. Dit stemde de Opper-Stierman meinende, dat dit ons niets helpen zoudc.
mede toe; dog zeide, dat men moest ho- maar de Schipper stemde dit, als een goed
pen, dat men ’er zou doorduykelen, zon middel, toe, en was, met my, van oor-
der zoo een Zee in te krygen, en dat dit deel , dat men dit licht beproeven konde
te wagen van twee quaden nog 't beste was Na een ernstige Bede tot God wierd dit

Zoo leefd, en speeld men op Zee met in ’t werk gesteld, en van zoo goeden uit-
het leven van zoo veel zielen, als of dat werking bevonden , dat wy nog veel
niets was : want in dit gevaar waren wy zwaarder, dan de voorige Zeen, verduur-
immers door enkele slof heid van den Schip- den, en wy zeilden, zonder verder eeni-
per en Opper-Stierman geraakt; die al- ge schade door ’t inssaan van agteren te

les op twee onkundige Onder- Stierlieder lyden, dus nog wel 14 dagen met die
hadden laten staan, zonder zich ergens aan zelve styve koelte leggende dagelyks 50
te kreunen , en toen zy te lang gewagt 60 mylen af ; dog wenschten noit zoo
hadden, en niet, dan met het uiterste weder te varen, zoo alles, wat aan 't Schip

was, lilde en beefdegevzar wenden konden, toen wilde men
Het eenig ongemak, dat wy van die 2met een los boofd zoo maar alles aan een

ongelukkage Golf, die wy in zoo zware Zeylen agier voor de Kajuyts-glazen had¬
den, was, dat wy zoo wel des middaesZeen cmogeyk zouden hebben kon
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1705. als ’s avonds met ontstoken Kaarssen moe- het Want zagen druipen.
Wy zagen nu en dan een Vogel, waersten eeten, alzoo de Kajuyt door dezelve

onder een kleene graeuw boven, en witzoodanig verdonkerd was , dat men ’ei
naeulyks zien kon. van buyk, en , by ’t passeeren van den

De Schipper en Stierman bedankten Tropicus Capricorni den 23 dito, zagen
my daar na voor myn goeden raad , en wy veel vliegende Visch, zeer holle Zeen,

en menigerley Vogels, waar onder wittezeiden openhertig, dat ik, naast God, he
Schip en alle de zielen van een zeer groot Peylstaarten, welkers Staart ruym een voet

lang was.gevaar verlost had, en de Stierman be
tuygde , hoe bevaren hy ook was, ver- Wy hadden hier ook met een Zuyd-
blyd te zyn dit middel by dit geval van Oosten en Oost ten Zuyden wind, en

my geleerd te hebben. Ooster Cours veel Travaden, holle Zeen,
Ik bevond hier ook, dat alle Zuyden- en doordringende koelte : waar op den

winden koud, en de Noordelyke warmei 30 dito zulke koude volgde , dat ik my-
waren , ’t geen in Holland geheel anders nen Japanschen Rok, dien ik al lang ver-
5 laten had, weder aan moest doen,

Den 3 December was het vervaarlyk Den eersten January 1706. veranderden
koud, zoo dat my drie paar Koussen niet wy onzen Cours Noord Noord Oost met
veel hielpen, waar op wy den 4 een zwa een Zuyd-Oosten wind; en verleyden nu
ren Storm uit den Noord-Westen in de de laatste reyze onze Kompassen op5 gra-

den Noord-Westering.Voor-nacht kregen, zoo dat wy genood-
zackt waren by te leggen. Den 13 dito ’s morgens met den dat

Den 5 lensten wy voor de Fok, en za- zagen wy ’t Eiland Engano, zynde hoog
gen hier 3 vreemde Vogels, grooter als Land, als dat van Goudstaart in Enge
Oyevaars, de eene wit van lyf met zwar- land, meest egaal en wy waren ontrent 4
te en geele vleugels, en de andere geel var mylen ’er af, gissende dit Eiland ; mylen
lyf en wit en zwart, by na als de Malle lang te zyn. Aan deszelfs Oost-einde zyn

nog 2 kleene Eilandekens regt buiten degaazen, aan de einden der vleugelen; dog
de derde was graeuw van lyf , en ool wal, na Sumatra, en hier en daar Voor-
tweeverwig van vleugelen , welke kou- land , en als Eilandiens voor het Land.
leuren niet wel onderscheiden kon. Ool dog de Hoek na die Eilandekens loopit

vlak afzagen wy heden de Kaapsche bonte Duyf-
Den 14 dito zagen wy ’t Eiland Su-jens onze zootrouwe Medegezellen, voor

het laatste, zoo wy meinden, alzoo wy ze matra zeer klaar leggen, en niet lang 'er
daar na al weder zagen. na ontdekten wy ook 't Princen-Eiland

en Keyzers-Eiland, na dat wy eerst denWy hadden ’t hier op 37 graden, en
vlakken Hoek, en het Eiland de kleene16 minuten, nog zeer koud met een Zuyd-

Oosten wind en Noord-Ooster Cours, er Fortuyn gezien hadden, ontrent twee my-
wisten niet, waar wy ons wegens ’t slin len van ons in zyne Boomkens leggen.

Ook liepen wy ’s middags ten 2 uurengeren en stampen van ’t Schip, zouden ber-
de Straat Sunda , waar na wy zoo langgen

verlangd hadden, met een sterke stoker enDen 7 dito zeylden wy van St. Paul er
zwaar weder inteAmsterdam weder af, daar wy daage

Den 15 dito quamen wy ’s morgensvooren ontrent quamen; en verleyden hier
onze Kompassen, gelyk ook bevoorens, ten half vier op 2svadem steek-grond voor

den derden Hock, een en een half myl vanop 20graden Noord-Westering; waaro
de wal ten anker. Ten half acht verzeil-vy ten eersten zagter weer kregen. He-
den wy van daar, dog quamen ’s avondsden zagen wy nog Raapsche Duyfkens
weer op dezelve plaats ten anker met weer-maar den Sdato'er geene meer maar wel an
licht; en kregen in de Honde-wacht zwa¬dere groote Vogels, wit van lyf en bruyr
ren regen, blixem, en donder-van vlerken, mitsgaders eenige Strand

Den 16dit0 Saturdags verzeilden wy vanMeeuwkens, en op den 9 dito ook een
daar; dog quamen daar na weer ettelykeZeehond

malen voor de Perper-baey, en tusschenDen 13 dito verleyden onze Kompassen
den 3 en 4 Hock, en ’s avonds ten suu-op i5 graden Noord-Westering, zynde
ten met een zeer zware Travaad tusschenop de Zuyder breedte van 32 graden er
’t Eiland Dwars in de weg , en de vaste9 minuten , hadden de wind , dan eens

Tuyd-Oost, dan weder eens Oost ten wal, in dien Tregter, en zonder daar

recht verkend te zyn , weer ten ankerNoorden, en een Zuyd-Ooster Cours.
Den 18 dito verleyden wy de Kompas daar ons Touw veel te lyden had , alzoo

wy 'er op een gevaarlyke Kraal-grond, ensen op 10 graden Noord-Westering, en
in ’t sterkste van den Stroom, lagen, enden 21 hadden wy Morgen- en Avond
zoo ons Touw het niet gehouden had,peiling van 8 graden en 22 minuten Noord
waren wy zekerlyk verlooren geweest.Westering, krygende nu en dan al fraeyt

Den 17 dito lichtten wy ons anker,hitte, zoo dat wy de Pik hier en daaruit
pas¬T2IV. DEEL.
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passeerden ’t Brabands Hoedjen (dat schuins
tegen over Dwars in de weg legt) en het
Toppers-Hoedje, zynde drie vierde myl
verder de Straat in, mitsgaders Geertruyd ’s
Eiland, dat nog een halve myl verder te
gen ’t Eiland Java aan legt, loopende zoc
al langs de groene wal.

Daar na liepen wy voor by een kleen
Eiland, recht voor den Hock van Ban
tam, en cen en een halve myl verder dan

Geertruyd ’s Eiland, geraakten verder voor-
by den Hock van Bantam, en voor-by
Poclo Pandjang, komende in het derde
Glas der eerste Wacht by groot Poclo
Madi ten anker.

Maandag den 18 January verzeilden wy
met het tweede Glas in de Dagwacht van
daar, passeerden Poelo Babi, en 't Men-
schen-eeters-Eiland ter rechter, en ’t Wa-

pen van Hoorn’s Eilanden, en 3 andere
zonder naam, ter linker-hand; liepen toer

langs de groote en kleene Kombuys, die
vy ter linker-hand lieten leggen, en nog
meer van de linker-hand, ontrent tegen
over malkanderen, Bronkhorsten-, en dar
wat verder, op dat zelve Rif, Agnicten-

Eiland, waar ontrent wy ruym ten elf
uuren quamen.

Daar na lieten wy Middelburg en Am-
sterdam ter rechter- en Duyfkens-Eiland
wat verder ter linker-hand leggen, en qua-

men weinig tyds 'er na ’s namiddags op de
Rheede van Batavia ten anker, hoorende

naderhand, toen ons Schip op ’t Eiland
Onrust wegens zyn Lek bezien, en schoon

gemaakt wierd, in hoe grooten gevaar van
te vergaan wy hier door geweest waren,
alzoo men onvoorzigtig, daar het gansch
Onder-Schip van een nieuwe Huyd voor-
zien was, vergeten had alleen deze plaats
met werk te vullen, en die met een loo-
de of kopere plaat te dekken.

Zoo als men de Straat Sunda inloopt
ziet men ook de Eilanden Cracatao en
Slebezee.

lk ging voor de twee a drie eerste da-
gen by myn oude Vriendinne , Juffi. Lu
cretia Ens , Weduwe van den Heer Fran-
cois van Schuure (wel eer Koopman en
Hoofd tot Honimoa in Amboina) woo-
nende in de Zand-Zee, met myne Fami¬

lie in, die ons met veel liefde ontsing, ento
onze verquikking, ons eenige dagen op de
plaats van haar Broeder, de Heer Baillu Ens,

Tandjong Prioc genaamt, ongemeen ver-
makelyk aan Zee gelegen, een zeer lusti-

ge en aangename uytspanning gaf, maan
den derden dag na onze aankomst voelden

wy hier een zware Aardbeving, en za-
gen, na de Stoeploopende, de Gevel van
het Huys tegen over ’t hare wel een voer

aan wederzyden over hellen , ’t geen ons
allen zidderen dede, alzoo dit hooge stee
ne Gebouwen zyn; dog het duurde niet
lang, en 't bleef daar by , dat een groot

ERS TWEEDE
geluk, en een byzondere genade van God 1706.
over ons was, alzoo wy anders in een oo-

genblik alle hadden konnen verpletterd
werden.

Hoe veel dooden wy tusschen de Kaap
en Batavia hadden; is my onbekend; doc
dit wete ik, dat wy alle door deze zware

Rcyze zoodanig afgemat waren, dat wy
ons niet in staat bevonden, om van 't ce-
ne Schup in’t andere (alzoo de Bodem
na Amboina binnen twec  drie dagen ver-
trekken moest ) te konnen overgaan
waarom ook Haar Edelheden de goedheid

hadden my te vergunnen, om een jaar op
De¬Batavia over te blyven; dog hoe zy wei
Schryver

nig maanden daar na goedvonden my als
werd op

Predikant na 't Leger op Java ’s Noord een Le-

gertochtOost-kust te zenden, en wat ik daar by
gezon¬voor elende en schade tegen alle recht en
den

reden geleden heb, is van my elders aan-
gehaald

Hy be¬Ik bevond Batavia zeer ten voordeele,
vind Ba¬in treffelyke Gebouwen veranderd, en
tavia veel

de meeste Huyzen nieuw uit de grond op
jeterdan

en wel 3 a 4 voeten hooger, dan bevo¬ bevo¬

rensrens , zeer cierlyk en lustig getimmerd
behalven dat 'er buiten de Stad ook veel

schoone wegen en zeer heerlyke Thuy-
nen, of Hofsteden met voortreffelykc Huy-
zen, in een zeer groote meenigte buiten al-
e de Poorten der Stad , dog voor al bui-
ten de Nieuw-poort, en op de weg van
Jakatra, gemaakt waren, behalven dat ook
’t getal der Koetzen, om derwaarts te ry.
den, merkelyk toegenomen was.

Na dat ik nu dien droevigen Tocht op
ava ten einde gebragt had, en weder op

Batavia gekomen was, verzogt ik al tydig,
om met den eersten Bodem , die na de

Oost vertrok, na Amboina, myn beschei-
den plaats , te gaan, dat my van Haar E-
delheden toegestaan wierd, gelyk ik ook

Tyn ver¬
in ’t begin van’t jaar 1707. den 19 Fe-

trelAo.

bruary met het Schip Sloten ( waar op 1707. n2

Amboi¬Schipper Kourt Gerritsz. Hoofd en A. Su-
2rendonk Opper-Stierman, welke twee gansch

niet wel accordeerden, en N. Nieuwenho-
ven, Seur was ) derwaarts vertrok.

De Schipper, een zeer koppige Noor-
man, was hier gansch niet, dog den Op-
per-Stierman zeer wel bevaren, en had

van alles zeer nette aantekeeningen ge-
houden , dog de Schipper (gelyk wy
elders breeder zeggen) volgde zyn kop.
en (zoo by zeide) het Journaal, dat hem

iemand medegeven had , willende nergens
in na dezen Stierman luisteren.

In wat een doodelyk gevaar wy door
deze zyne koppigheid , wanneer wy on-
trent Tanakeke , of by de droogte den
Bril, ontrent het Eiland Celcbes , qua-
men , geraakten, hebben wy al mede el-
ders breeder aangehaald ; dog om met een
netter ordre van deze Reyze te spreken,
zullen wy dit kort Dag- registertie volgen.

Dag-
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Lasscm nog peylden ; dog in ’t zesde Cas 1707.
van de cerste Wacht kregen vay regen,Dag-registertje van onze Reyze van Ba-
blixem en donder tegen den avond , entavia na Amboina Ao. 1707. met Slo
daar na een fotert Taats-lieten gedaan.
ons een mooy cindc licen voerde; dog t
suurde niet lang.DOnderdag den 17 February 1707.

Den 23 dito wornodeg in de D-gwacht Luboging ik met myn Familie na boordD
was ’t maar eon ilaeuwek 2agewaar na tye inet zes Koetzen door Me¬
het derde Glas Poelo Lubok in ’t Noor-vrouw Schagen, en Hare Ed Dochter
den ten Oosten van ons. Ht is redelykJuis Roldedehorn en haar Man, Jufsr. Hin
lang, ontrent ,3 myl, en moy hoog; heeftloopen, Juffr van Outhoorn, en haar Doch-
hoog Voor- en nos hooger Achtc-leneter en Nigtje Coster-s, Juffr. van Nearssen.
en een Eilandje om de West. Wy had-met haar Man, Juffi. Klink, Juffi. van
den redelyke voortgang, hoewel het stilSchuure en haar Dochters, benevens Juflr.
was; zagen ’s avonds Lubok nog; deg inMesterkaan en haar twee Dochters, tot aar
’t vyfde Glas van de Hondewacht krcoende twee Schuyten, die aan ’t Plankier van
wy een sterke Travaad uit den Zuyd-Oo-de Werf lagen, uitgeley gedaan wierd.
sten met regen, blixem en donder, en inDen 18 dito ’s morgens vroeg vic
de wind ; dog 't duurde niet lang.niets voor, als dat de Heer Mol, van de

Den 24 dito donderdag ’s morgens had¬Rad, en Appels my bezogten.
den mooy weer, en goede dog slappe wind,Den 19 dito quam de Commandeur
zagen Lubok ten I1uuren ontrent 10411en, een weimig daar na, de Heer Fiscaal
mylen van ons , hadden stilte, en avanceer-Beercndrecht, de Heer Leendertsz. , Schip-
den nog 7 a 8 myl.per van Oosten, en ook de Heer Pierzon za- En So-Den 25 dito vrydag regen en stilte,enaan boord, namen beleefd hun afscheid

lombo.Ei-gen ’s morgens ontrent 10 uuren 'tvervolken de laatste ontrent negen , dog
land Solombo, dat wy hier onder No. 23de Commandeur ten acht uuren. Ten 4
P. vertoonen; dog kregen weer stilte, wa¬uuren ’s avondsgingen wy (door een Tan
ren ’s avonds 'er ontrent twee en een hal-dong Poero met goed, die nog manqueer-
ve myl af; dog ’t was dood stil. Zagende, opgehouden) t'zeil ; lieten d’Eilan-
ook 't Schip Molenwerfden Vader Smits , Leyden, Alkmaar, en

Saturdag den 26 dito ’s morgens haddenEnkhuysen, aan de rechter-hand leggen,
stilte, dreven door de reeve al om de Zuyden liepen tusschen ’t laatste en Edam, digt
zagen weder Molenwerf, en een Sloepaan Edam , met moy weder en wind,
Waren ’s morgens ten 7 uuren wel 2 uu-

door.
ren verre van Solombo, en’t was dood stil;Den 20 dito ’s Sondags hadden regen
dog zagen de Chaloep nog, kregen ’s a-en wind tot 9 a 10 uuren liepen ontrent
vonds een koelte, en passeerden Solombo,1ouuren den schadelyken Hoek voorby, za-
latende dat ontrent 6 mylen van ons tengen de wal klaar; hoewel al vry om de
Noorden. Zien de Chaloep nog. Kre-Noord-West gevoerd waren. Vernamen
gen een Visje, een Springer, en 't Loodten half elf van verre een Eiland, leggen-
ging ook alle half uur.de aan deze zyde Pamenoekan, of eigent-

Sondag den 23 dito kregen ’s morgenslyk aan deze zyde Candan Awer (tegen
enonder de Predikatie een goede windover of bewesten ’t welke een zeer ge-

matige koelte , zoo dat de Chaloep, dievaarlyke Klip, rondom 14 a 15 vadem
digt by ons was , ’s avonds verre achterwater hebbende ) legt. Ten een uur paf-
nit geraakte. Zagen zeer veel Sperma Cetseerden met een moye Bramzeyls-koelte de
Guuren aan een dryven, en hadden moyWest-hock van Pamenockan, ten 6 uuren
weerIndermajoe ’s Oost-hock meteen moye sty-

Maandag den 28 dito ’s morgens was 't’s Nachts hadden styve windve koelte.
een weinig stilder, hoewel nog al avan-

en regen. ceerden, kregen een Travaadje, waar doorDen aI dito, maandag ten Guuren, wa-
wat op zyde lagen; dog 't duurde pas eenren af en aan den Berg van Tagal, zagen
uur of anderhalf , vernamen ook nogdie van Tsjeribon bewesten 6a7 mylen
zeer veel Sperma Ceti; zien de Chaloepachter ons; hadden zeer moy weer, en 's
ontrent nog een uur van ons. Haddenavonds ten vyf uuren zagen Kiriman Ja¬
moy weer, en ten half zes ’s avonds za-va4a mylen van ons ten Noord-Noord-
gen met een moye Bramzeyls-koelte de Ei-Oosten. ’t Verdere van den nagt hadden
landen Miza Zira vyf lage Eilandjes.schoonen voortgang, en waren den 22 dito
Hadden ’s nachts frayen voortgang, en ver-dingsdag ten vier unren ’s morgens af en
looren de Chaloep ’s avonds uit het Gezigtain Poclo Mandalique; zagen in 't Zuyd

Dingsdag den eersten Maart zagen ’s mor¬Oosten den Berg van Lassem , en waren ten
gens in de Dagwacht ’t Eiland Rotterdam,half zes nog 15 mylen van Poclo Lubok, of
zynde groot, dog laag, ontrent 4 en eenLumbok. Ten 9en 10 uuren kregen groote
halve myl van ons, passeeren dat ten 11stilte, zoo dat men ’s avonds den Berg van

uurenT3
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Het EYLAND SOLOMBO Ontxent JAvA op de Reysé na MacASSER
uuren ’s morgens met een brave kouw, van 't Tonyns-Eiland waren, van waar maarde Hen
hadden een weinig regen, en nu en danmet de gisten 2 en een halve a 3 myl te zyn.

Keeeent. een Travaadje. Ontrent ’s middags zagen Donderdag den 3 dito nieuwe Maan, ’s
wy de Hen met de Kiekens, die ’savonds morgens met ’t vyfde Glas in den Dagwacht
passeerden; dog dorsten ’t niet doorzetten, zagen, dat maar een myl van de droogte,
lieten ’t daarom dryven de eerste Wacht den Bril (die vlak zagen) waren, en wel
om de Zuyd-Oost, en de tweede Wacht om vyf mylen t'Zee van Tanakcke , ’t geen
de Noord-Oost. wy vlak, als ook ’t Land van Celebes,

’s Woensdags den 2 dito met den dag voor ons in ’t Noord-Oosten zagen. Dies
maakten zeyl, zagen ten7 uuren ’t Eiland lieten de Schuyt uytzetten om te boegsee- En gera-
't Zuydelykste Salinas, dat op de Laars ken inren, en waren in groote vrees en gevaar,

gevaar(een bekende droogte ) legt, quamen ten meest voor den Bril , en ook om na de
by denacht uuren op de Laars met 15 vadem al- Zuyd-Oost door den Stroom te verdryven,Bril.

lereerst, toen 14, 13, tot 10toe, kregen zagen de Chaloep weerin ’t Noord-Westen,
toen weer 13, 12. 13, 11. dog niet min- die wel was; dog door Gods genade kre-
der, en ook niet meer, als 14. Zagen gen met het  en een half Glas in de
veel Katskoppen, kregen eindelyk weer Voormiddag. wacht een moye koelte van
13, ton 18en toen geen grond, waren na achteren, of van Bakboord in, die al meer
gissing 3 of  en een halve myl van het en meer toenam en ons met t vyfde Glas
Eiland Salinas, en waren van de Laars na in de Achtermiddag- wacht op 2o vadem
en een half Glas zeylens, zynde die ge- water, tot de 13 dito, een myl van het
passeerd, als wy ’t Eiland Oost-Noord- Land van Celebes, en zoo al verder langs
Oost, en een half Noorden, van ons had- dat Land voerde tot in’t 4 a 5 Glas in
den. ’t Is een laag Eiland. Met het vier- de eerste Wacht ’s avonds, als wanneer 't
de Glas in de Voormiddag-wacht zagen 't weer stil wierd; ’s nachts voerde ons de
Tonyns-Eiland aan Bak-boord voor uit, Stroom alleen met dood-stilte in 2 Wach-
kregen tegen den avond en de gansche ten negen mylen verre.
nacht stilte; stevenden Oost op (dog moe¬ Zagen Vrydag den 4 dito ’s morgens 't
sten Noord-Oost gestevend hebben) ver- Land of ’t Eiland, voor dat van Saleyer leg-
mits, zoo de Stierman niet Noordelyker gende, ook was de Chalocp ontrent een myl
gestevend had, wy op den Bril vervallen waters van ons, en ’tBergie van Kalekonka e-
zouden hebben, alzco wel 4 mylen t'Zee ven zoo verre vooruit. Wat benoorden Ka-

lekon-
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ren-stroom, die ons den ganschen nagt, hoc¬1707. lekonka legt een Rifje ontrent een myl
wel ’er een moy koeltje was, belette dievan de wal; dog verdreven op 36 vadem

pasreren.tewater. Tegen de middag kregen een moyt
Dingsdags den S dito, ’s morgens vroeg,koelte, waren toen ontrent nog 9 a 10my-

len van de Boegeroenes, passeren die me zagen een Chaloep voor uit, die na AmbonPafsee
een schoone koeltc, en zeer harden Stroom ging, als ook 't Schip 't Casteel Batavia,ren de

gaande na Banda, en nog drie Chaloepenom de Oost, ten zes uuren ’s avonds, tus¬Booge

roeiies. schen het Zuydelykste en Noordelykste achter uit. Wy zeilen die ganschen mor-
vlak midden door, zynde ontrent een my gen nog maar zagen dat wy achter uit
van een gelegen. Men steckt van den laatste lreven. Het Casteel Batavia quam dwars

grond van de zyde van Celebes gemeenlyk scheeps van den hock al achteruit dryven
door den zwaaren stroom en rafeling, enna Saleyer ’t geen nu onder de Compagnie

hoort, en waar voor de Koning vanTer geraakte in een maling, die hem neerzet-
nate eenige inkomsten boven zyn 6ooo te digt by een rifje, even beneden den Oost-
Rs ’s jaarlyks trekt) over ; dog dat de- noek leggende , en zoo onze schuit hem
den wy al, toen wy ’t Bergje van Kale- met de zyne ’er niet afgehoegzeerd had (af-
konka Noorden van ons hadden. Zagen zoo hy maar een schips lengte 'er af lag)
digt by de Boegeroenes geheele scholen hy was weg geweest;en had ook zyn An-
met vliegende Visch; ook waren’er Vin- ker al van de boeg gezet. Even gered

zynde quam hy na ons to- dryven metvisschen. Ten half zeven wierd het stil-

zoo veel gevaar voor ons, dat wy niet an-ler ; dog ten 9 uuren ’s avonds kregen
weer een koelte. ders meinden, of wy zouden hem voor

Zaturdag den 5. dito , was de Sloep den boeg geraakt hebben, dog door wal¬
geweldig gezakt, zoo verre menzien kon kerheid van onze Officieren, die hem ook

toeriepen, dat hy zou bysteken, draaide heten zagen in de morgenstond over 't Land
effen mis ; dog dit quam alleen by, omvan Celebes twee zeer hooge Bergen by

cen hooger dan wy nog gezien nadden. dat zyn Schip niet na het roer luisterde.
Op den middag quam 'er een brave koelte,en aan de zyde van Saleyer dat Land veel
die ons alleen door die verschrikkelykehooger, grooter en langer, als ’t ons daags
maalstroom en raafeling, voorby den Oost-te vooren voorquam, waren ’er met 't 5
hoek, zeer gewenscht hielp, dog 't Ca-glas in de dag-wagt wel 9. 2 10 mylen
steel Batavia bleef nog, zoo lang wy zienvan.

konden, in die mauling, als ook de gemel¬’s Avonds zagen. zeen verre voor uit 't
de Chaloep, van welken die AmbonscheLand van Cambayna, zeer hoog, en met
mede by na opdat rif, dog eindelyk 'er weereen Pick of spitzen Berg, te zien onder
af raakte. Ondertusschen liepen wy moyNo. 23 O. dreven ’s nagts van stilte, toen
Noord Noord-Oost aan meteen ssap koelt-avanceerden door den stroom wel 8a9 my-

len om de Oost, dog by Cambayna trok je, zeilende de Toekang-Besi’s moydoor van
ons de stroom om de Noord. dewelke ’er van bakboord 2 groote, en ee

Van de Boegeroenes tot Cambayna is 22 nige klene lagen. Wy kiegen tegen den
avond een fraaje koelte; dog hadden eenenmyl, en van de Boegeroenes tot Amboina
sterken stroom tegen, want konden niet118 myl, of daar ontrent
voorby de Noordenste Toekang Besi, dieZondag den 6. dito, ’s morgens waren
ins tot het laatste glas van de eerste wagtoy Cambayna, passeerden dat dien dag met
al op zyde bleef, en maar anderhalf mylen quamen tegen deneen redelyke koelte,

van ons was, komen: vreesden zeer 'eravond ontrent het Zuydelykst Eyland.
voor, alzoo 'er met de stierboords zydedat voor Pangesane, of eigentlyk voor
na toe dreven; dog in de dagwagt, hoe-de Straat van Boeton, legt; dreven ’s nagts
wel ’t toen nog klaar in zyn geheel za-van groote stilte ; dog wierden toen, nie

tegenstaande ons roeyen , om de Zuyd gen.

’s Woensdags den 9. dito, kreegen eenOost , wegens de uitwatering van de
schoonen stooker uit den Noodwesten,Straat van Boeton, getrokken.
die 'er ons verre van af voerde, zoo datMaandag den 7. dito, met 't zevende

in’t eerste glas van de voornoernde dag.glas in de hondewagt, kregen wyeen zwaar
wagt 'er 8. uuren af, en toen van Boerotravaat, ’t geen wel 2 a 3 uuren duurde
nog 2; mylen, en van Ambon nog 53bevonden om de Zuid-Oost vervallen te

54 myl waren. Boero legt 12 myl vanzyn , konden geen Land zien, hielden
den hock van Alang. In’t 5 glas van dedaarom Noord-Oost aan, en net het 4. 2
eerste nagtwagt kregen wy een horribel5. glas in die zelve wagt sagen ’t Land
travaat van zwaren regen en wind. Devan Boeton eerst duister door de zware
wind duurde zoo styf drie glazen, maar deregen travaden heen, daar na zeer klaar,
regen langer. Het was, of ’t Schip om-’t geen hoog land was. Liepen al langs
slaan wilde, zoo lag het aan met zyne’t zelve, en quamen dien avond zoo ver-
stierboords zyde , een groot geluk voorre, dat wy den Oost-hoek meinden te be

ons, dat de wind van agteren en Noord-reiken; dog bevonden door een zeer zwa-
West
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1707. West was. Men kon de zeylen niet in zulk een swaar weder van Donder, Blixem.

krygen; hielden nietsby, als alleen de en byzondere duysternis 'er by, geweest
was, dat zy niet alleen al vroeg licht had-mars-zylen op den rand, dog dit weer zette
den moeten ontsteken; maar dat de groo-ons wakker voort. Een diergelyken Noord

Noord-Oosten en West Noord-Westen te steng van 't Scheepje de Harderin, daar
wind kregen wy tegen het Hoofd leggende, door den Don-

der van boven neder geslagen, en van bo-Donderdag ’s den 10. dito ’s morgens;
ven tot beneden (door een Dondersteendog die quam in verre na zoo styf niet aan

ook met wat regen. Op den dag hadden waarschynelyk) doorboord en uitgehold
meest schoone koelte, travaden, swaan was. Wy dankten God voordeze onze behou-
regen, meinden Boero te zien , dog 't de tocht, en waren verblyd, dat wy nu, en
verdreef; hadden swaare dyning uit den niet daags te voren, hier aangeland waren

Wy vonden ’er ook Schipper WillemNoorden. Tegen den avond kregen moye
koelte, en zelf alle de travaden en winder Mina met 't Schip Jerusalem leggen.

Na dat ik nu met myn gansch huisge-quamen goed, en waren die winden meest
West Zuid-West, en de kours Oost zin te Land getreden was wierden wy

daar van den Heer Landvoogd , AdriaanZuid-Oost, en zeylden van dien middag tot
Vrydags den 11. dito ’s morgens in de van der Stel, en de verdere Leden van den

dagwagt 11. mylen; kregen met die Politycquen Raad, benevens myne mede-
wagt een schoon travaad enkel uit wind broederen, de Heeren Maartens , Poleman
van agteren bestaande; zagen nu vast Parent , Jacobus van der Vorm, en Spandaw,'t

Land van Boero met ’t vyfde glas in de met veel genegenheid ontsangen.
dagwagt in ’t Noord-Oost ten Oosten, en Wat ik in 't Kerkelyke daar by myn
bevonden dat het was de Westhock, een aanwezen verricht heb, hebbe ik, onde

ronde hooge en als byna afgezaagde de zaaken van den Godsdienst in Amboi
Berg ; wy zeylden tot den avond na de na, aangehaald.
wal toe; dog liepen met de eerste wagt Ik vond by myn komst hier verschey-
langs 't Land, ’t geen overal zeer hoog de schoonc Huyzen, door Kapitein Enge
en bergagtig is. Kregen in de honde- en na myn vertrek gebouwd, in een van wel

dag. wagt weer een sterke travaad en zeer ke ik den meesten tyd van myn verblyf al
sware regen, en moesten het van de wal hier gewoond heb.
afzetten; dog het duurde niet lang; en zagen Na dat ik een Jaar ruim hier geweest

Zaturdag den 12. dito ’s morgens in 't was , quam myn tweede behuwde Doch

vierde glas der dagwagt Amblauw6a7 my- ter , Petronella Leydckker met de H-
len van ons; hadden dyzig en regenagtig Balthasar de Bruynne Onder-koopman
weder. Waren door sware dyningen uit en Geheimschryver alhier, den 8. July
den Zuyden hier na aan de wal, pas an te trouwen, een huwelyk, dat in aller

anderhalf of 2 mylen ’er afgezet zagen deelen zeer wel slaagde, alzoo hy kort daar
Ambon, Manipa, Kelang, en kregen na Opperhoofd van Haroeko, Ao. 1710
’s nagts ten een uur, na Maans ondergang, Fiskaal, Ao. 1712. Opperhoofd op de Kuft
cen travaad. an Hitoe, en eindelyk Ao. 1719 Opper-

Zondag den 13. dito kregen, na door koopman en tweede in Banda wierd, daar
de stilte wat na Kelang en Manipa geschokt zy den 21. Augustus Ao. 1720 aan een
te zyn, een mooje koelte , die ons tegen droevige watersugt, door een sware schrik
den avond voor Larike ’daar aan de Bosch- ontstaan, zonder Kinderen overleden is
schieter vyf brieven, twee voor ’t Opper- Hy moest tegen den Hr. Generaal van Swol
hoofd d’Hr.Twyssel, en drie voor Juffr Oom zeggen, alzoo zyne Gemalinne zyn
Rumphius, gelyk hy ons weer eenige Sa- Moeders Suster, behalven dat zyn Edel-
lade , Pinang, Calappus, en Pieterzeli heid ook zyn Neve was.

overleeverde) en kort ’er na in ’t gat van Myn oudste behuwde Zoon, Gerard
Ambon bragt , dog toen verliet ons de Leydekker trouwde den 2. Maart 1710met
wind; kregen wel eenige vaartuygen, maar Juffr. Anna Wolkman, Weduwe van den
die deden ons meer schade als voordeel Hr. Paulus Augustus Rumpbius , in zyn
Ondertusschen quamen Monsr. de Ruc Se leven Koopman, en Hoofd tot Larike

cretaris, en Monsr.de Bruynne, Secretaris van Zoon van dien vermaarden blinden Hr.
den Raad van Justitie, en Monsr. Michauli Georgius Everbardus Rumphius, die de Am-
aan boord , om brieven, zoo particulie- bonsche Rariteit-kamer beschreven heeft;
ren, als wel byzonder voor den Ed:. Heer uit welk huwelyk die Weduwe ook een
Landvoogd. Wy leden groot perykel Zoon en twee Dochters had, en met wel-
van weder uit het gat te raken, doordien ke myn Zoon zedert als Vry-koopman
de wind vlak tegen kregen; dog hier leefde.

’s Maandags den 14. dito quamen ’s Als ookAo 1711 den 19 July trouwde myn
zynmorgens ten Suuren voor 't Casteel Victoria jongste behuwde Zoon Bartholomeus Ley-
vceten anker, gingen ten 6a half, na Land; dekker, Boekhouder in dienst der E. Maat- behuwde

hoorende , dat het daags te voren daar schappy, met de oudste Dochter van zyn Soonen
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de Heer Antoni Valkenier, Schipper Roste1707. Broeders Huisvrouw, Adriana Augustin-
voor Amsterdam , den Onder-KoppmanRuphius ; dog hy is den 16. Maart 1716
en Secretaris der Vloot, Dick Plempfontyntot Batavia overleden.

Ho-dckenskerk, Vicc-Admiraal, Schip-Gedurende myn aanwezen alhier ben il¬
per Arie Turfkloot, en eerst Jan Louisaltyd zeer fris en gesond met alle mync
Munntks, dog na hem quam . Schul,Huisgenoten geweest, en hebbe hier zee
Bockhouder, ’er aan de Kaap op; dogveel genoegen gevonden , alzoo met alle
eerst voor Zeeland, de Procureur Richaraweinig voorvallen uitgesonderd, in zeer
Munniks Grootmoeder, Vrouw, en Kind.veel eenigheid en liefde geleefd heb, en

Gamron, Schipper Jacob Regenboog, dehad wel gewenscht langer hier te blyven
Hr. Klaas van Noord, Opper-Koopman,dog hoe ik Ao. 1712 in Mey na Batavi-

Schout-by-Nacht, en gewezen Baas opben vertrokken, en wat moeite my zyn
Onrust, den Onder-Koopman , JustusEdelheid, de Heer Generaal van Riebeek.
Ryklof Kosterus, Fiscaal der Vloot , (dogdaar door cen brief heeft soeken te maken.
Regenboog verwisselde, en quam’er aanhebben wy, onder de Kerk-faaken van
Cabo Wessel Hoogeweert op) voor Delft.Amboina en Batavia reeds aangehaald.

Hoewel ik nu te dier tyd op Batavia Ryssel voor Zeeland , Schipper Fredc-
rik van Eyk, de Heer facob Helmolt , bene-niet veel vermaak vond, alzoo ik doorde

vens zyn Broeder.mocjelykheden met zyn Edelheid, en ’t Helmolt, Boekhou-

der, en de jonge Juffr. Elizabeth Schagen.Proces, dat zyn Edelheid ( en door zyn
Ouwerkerk voor Amsterdam, Schipperaandryven) ook haar Edelheden my aan

Pieter de Bruyn Ss. N. Hartman, Boek-deden, eerst zeer droefgeestig, en daar na

houder, een Horologiemaker met Vrouwzeer zick wierd , ziende hoe zyn Edel-
en Kinderen.heid, zonder dat ik hem eenige reden daar

De Amazone voor dito, Schipper Pie-toe gegeven had, enkelyk om myn over-
ter Prop , Sr. Jacob Engelgraaf, Boekhou-zetting des Bybels in de lage Maleytsche
derTaal zich aan my zoo bitter, als vervol

’t Noorder-quartier voor dito, Schippergens bleck, heeft zoeken te wreeken; zoo
Boudervyn Overmeer , Sr.had ik daar cchter veel goede Vrienden Meentzen.
zyn Vader de Heer Adolf Meentzen, endie myn onschuld wel bekend was: doc
VrouW.die my weinig in zoo een netelige zaal

helpen konden; maar die echter al het De Engewormer, Schipper Tamme Nan-
nings, Sr.Millem deVlugt, van Cabo Schip-hunne tot myn verquikking deden , en
per Regenboog, den Predikant Francois Va¬dit myn hertzeer, door my nu en dan in

lentyn, met zyn Vrouw en twee Doch-hunne Thuynen en fraeye Buyten-plaatzen
ters, voor Rotterdam.te verzoeken, met al hun vermogen zogten

Abbekerk voor Hoorn, Schipper fJa-te verzetten, gelyk my de volgende tyc

cob Hock, Sr. Jan van Emmerik, Boek-gelcerd heeft , hoewel ik daar zedert zeer
houderweinig vermaak gehad, en myn meester

tyd metneerstig studceren, en eenige fraeye De Mossel voor Enkhuyzen, Schipper
Werken in 't Latyn, en Maleyts te schry Jan Vynantszen, de Boekhouder N.

Haalven doorgebragt heb waar in ik my
De Brug, Schipper Swaan, voor Enkden meesten tyd ziekelyk geweest zynde.

huyzen, Bockhouder Pieter Karelzennog het beste verlustigde
Na dat ik nu eindelyk, met veel moei- Maandag den 27 dito liep den Admiraal

buiten de Commandeurs Mantel, pas bui-te gelyk wy elders vertoonen, verlo
ten de Rheede.van haar Edelheden bekomen had, om na

Dingsdag den 28 dito zeilden wy tot’t Vaderland te vertrekken, schikte ik alle
Onrust toe ter linkerhand, hebbende 'tmyne zaaken daar na, en vertrok Ao. 1713
Eiland Hoorn een half uur voor uit, enop de volgende wyze van Batavia
wierden aldaar nog bezogt door de Hee-Saturdag den 25 November gingen wy
ren Storm, van Hamme, en Schipper Januitgeley gedaan zynde door de Heeren Po-
de Heyleman, en Abeleven de jonge, en door de

Woensdag den 29 dito passeerden terHeeren Storm, de Dekker, en van Hamme

linkerhand Onrust, en Engels Onrust, denevens hunne Vrouwen, en de jonge Juffis.
van Hamme, mitsgaders Juffr. van Schuu¬ Kuyper, Purmerent , Schiedam, en, een

half uur verder, Rotterdam , ’t geen zeerre, en hare Dochters , met twee Koetzen
kleen is, Amsterdam en Middelburg; tertot aan de Werf in een Schuyt, en zoo

verder na boord, of na 't Schip de Enge rechterhand Hoorn, een kleen Eilandje,
en waar op Entjens waren, Haarlem, nogwormer, waar op ik bescheiden was.

Sondag den 26 dito dreven wy, sterl kleender, zeilden langs de kleene en
groote Kombuys , passeerden ter linker-ii t'Huys-vaarders , van de Rheede af
hand de Menschen-eeter, een Eiland vanwelkers namen waren :

die naam, toen wat verre ter rechter hetDe Samzon, Admiraal, en daar op der
Agnieten en ’t Wapen van Hoorns-Eilan-eersten Opper- Koopman van ’t Kasteel

IV. DEEL. den,
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in ’t midden boven op een zwaaren boom, 1713.den, zynde 7 a 8 in 't getal, en de Men-
en daar na zagen en passeerden wy eenschen eeter ter linker Daar na zagen wat
kleen Eiland , ’t Geertruy ’s Eiland ge-verre voor uit het hooge Land van Ban-
naemt.tam.

’s Avonds ten ; uuren passeerden wyTamme Nanning van der Meer, was on
ter linkerhand, ontrent styf drie quartierze Schipper, de Opper-Stierman van ons
uurs aan deze zyde van ’t Brabants-hoed-Schip was genaemt Barent van der Sprong.
je, het Brouwers zand , een droogte, ende Onder- Stierman Mattheus Grafweg
lieten Duwars in de weg ter rechterhandde Derdewaak Pieter van Pavia, den Op
leggen; strekkende een half myl na de kustper-Chirurgyn Pieter Everaarts, en Mil
van Lampon, en ’t geen een groot halflem de Vlugt was onze Scur.
uur lengte, en in’t midden na Batavia ’s’s Woensdags ’s avonds den 29 Novem
kant een hoogte heeft.ber quamen wy voor 't Hooge Land van

Brabants-hoedje is een zeer kleen Ei-Bantam ten anker, en wierden gemonster
landje, by na als Poclo Mandalique by Ja¬door de Hoeren Raaden van Justitie, Mr
para.Diderik Durve, en Mr. Ix aac Massies, by

Zaturdag den 2 December zeildenzich hebbende den Water-Fiscaal, de Heer
wy ter rechterhand voorby Slebezee enen Mr. Cornelis Beerendregt, den Koopmar
Cracatao, zynde een myl van een ge-en Secretaris der Justiue, Mr. Gualte
legen , en ter linkerhand passeerden wySchutte, den Koopman en Cassier der Sol
de derde en tweede hoek van Javadyen, de Heer Abeleven, de Bode van den

’5 Morgens ten 10 uuren zagen wy hetenRaad van Justitie, N Sonderberg
Princen-Eiland. Avanceerden tegen denBernardus Coopagroen Clercq ter Secre-
avond tot ontrent 't zelve, alwaar de Kyk-tary van Justitie.
uyt van ons afscheide , hebbende gedagtDonderdag den 30 dito hadden zwaare
van daar nog een letterken aan al de Vrien-regen, dreven zoo wat, hebbende Poelo
den, die my uitgeley gedaen hadden, afBabi ter rechterhand, zynde nagissing een
te vaardigen , gelyk die ook klaar had.twee mylen lang.
dog onze Schipper zeide,dat hy de Schuyt'er’s Middags quam de Vloot voor de Bogt
niet om konuitzetten, en dat het te veel ver-van Bantam ten anker, vlak voor’t groot
letten zou ; dog had het voor hem ge-Eiland Madi, leggende een halve myl ruym
weest, dat had geen verhindering ter we-van ons ter linkerhand, en Bantam ontrent 2
reld bygebragt , schoon nog zoo schade-en een halve myl, ’t geen wy vlak zagen.
lyk voor de Compagnie. Dierhalven wierpzynde de Bogt vry groot, in welke legt
ik myn Brieven in Zee, moeyelyk zyn-Poelo Madi Besar, of ’t groot Eiland Ma
de, dat ik zoo veel moeite te vergeefs ge-di, en dan het kleene Eiland Madi ontrent in
daan had.’t midden der Bogt, gelyk ookde Logie,

Schoteroog was met de Gecommitteer-die wat meer na Batavia, of de Peperberg,
den, gelyk ook 't Scheepje Pieter en Pau-toe legt, en is aan weerzyden der Bogt
lus, al voor Bantam van ons gescheiden.zeer hoog Land

Donderdag den 30 November ’s nagtsPoelo Pandjang, of 't Lange Eiland,
kregen wy de stroom sterk tegen; waarlegt na 't Zee-gebergte, of ontrent dat hoog
door wy op Zondag den 3 December nogLand, dat na ’t Princen-Eiland legt
al af en aan ’t Princen-Eiland waren, heb-Heden Pitsjaarden de Scheeps-of Vloots-
bende dat ontrent 3 mylen ter linkerhandRaads-Perzoonen.

van ons, en Cracatao ter regter ; dog watZag de Peperberg klaar leggen , zyn-
dieper de Straat in, zoo ontrent 4 myl.de van gedaante en hoogte als de Berg van

Het Princen-Eilland gis 3 mylen langTernate.
te zyn , heeft na de Javaansche wal totPoelo Madi Kitsgil lag ontrent een en
een spitzen Heuvel als de Goenong Apieen halve myl van de Logie, en het naa-

ste ’er aan. en dan een continueerend hoog en allengs-
kens na Zee toe al verlagend en dan weerNog zag digt aan de wal, tusschen Poc-
ryzend Gebergte, ’t geen dan allengskenslo Madi en Poelo Pandjang, eenige klee

ne Eilandjens. Gis dat Poelo Pandjang in Zee daald; dog legt die Goenong Api
wat agter dat ander Gebergte na Java ’seen myl lang is, en ’t legt dwars van de

Noord-zyde der Baey na Zee toe wal toe. En agter die Goenong Api legt
Vrydag den eersten December ginger nog een hoger Gebergte, ’t geen na Ja¬

weer t'zeyl , passeerden ’t Land van Ban va toe allengckens in Zee loopt.
Buiten de Straat Sunda geraakten wy intam, hadden ten 4 uuren ter regterhand

't Toppers-hoedje, dog zagen na die zel¬ de eerste wacht, en ’s maensdags der
dito kregen wy een zwaar Travaad terve zyde 't Land van Lampon zeer verre

8

uuren, en ten iI uuren dée Abbelerk 4en hoog, en ter regter ook Slebezee pas daar
schooten; waar na de Admiraal Zeyn déevoor uit na Zee toe.
om te Pitsjaaren, hadden ook zwaredon-Ter linkerhand aan Bantams zyde paf-

In deder en blixem by dat Travaad.seerden wy het Pisang-Eiland, hebbende
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nog ligt was: want had het wat later of 1713.1713. Hondewacht vernamen mede zware regen,
duyster geweest, de gansche Vloot zoudonder, en blixem, en dreven door stil-

er zich op verzeild, en veel Schepen ge-te malkanderen geduurig op het lyf Men
vaar geloopen hebben van 'er op te blyven.vond een lek in Abbelerk, ’t geen ten
Wy waren 'er (gelyk den 17 zien zullen)eersten gestopt wierd.

ontrent twec mylen af, zagen ze klaarDingsdag den 5 December kregen wy
leggen , zoo dat wy , die te vooren deeen schoonen Zuyd-Oosten wind, leyden
vind schoon hadden, nu al vry wat af-Zuyd-West ten Westen aan, dog de wind
houden moesten. De wind was nog Zuyd¬hield maar tot den middag aan, en toen
Oost, en de Cours Zuyd-West ten Zuy-wierd het stil, hadden ’s nagts regen en
den, kregen hier wat ruwer weer, hetTravaden.

geen ’s nagts in een halven storm uit denWoensdag den 6 December 1713. con¬
Zuyd-Oosten veranderde : waar door iktinucerde de regen met travadig weder,
twee dagen hier heel Zeerick was.kregen in de wind en stilte, met buyen

Zondags den 17 December conti-den ganschen nagt over; en alzoo de re-
nueerde die storm nog al , zoo dat wygenbuyen met vlaag op vlaag continueer-
met de Marszeylen op de rand zeilden.den, zoo raakte een Schip van de Vloot
Hadden zeer holle Zeen, waar door een zwa-af-

re spat waters op’t half Dek overkregen.Donderdag den 7 dito was het stil, en
Op de middag veranderden wy, op hetin de wind , tot vrydag toe, zagen het
Zeyn van den Admiraal met een Zeeuw-Schip weder.

sche Vlag, de Cours van Zuyd-West tenVrydag den 8 dito waren wy op 7 gra-
Zuyden tot West-Zuyd-West, en bevon-den Zuyder breette, en ontrent 35 mylen
den, dat wy waren op 12 graden en ao mi¬buiten de wal, kregen wel drooger we-
nuten Zuyder breette ; en op de lengteder, maar liepen al by de wind heen met

van 117 graden en 22 minuten ; zagensappe koelte, waar op ’s nagts zware stil-
veel Zee-Meeuwen , die bont, groot vante volgde.
lichaam , en zwart van vlerken waren,Zaturdag den 9 dito was ’t nog al stil,
ook vernamen’er eenige , die spier-wit,en was de bevonden breette 7 graden en
als mede een groote schoone, en eenige35 minuten.
kleene zwarte Vogels , ’t geen al een aZondag den 10 dito bevonden wy te
twee dagen geduurd had, en in ’t ge-zyn op 8 graden en 10 minuten, alwaar
meen een teeken is , dat men zich nietde Zuyd-Oosten wind , dog slap aan, be-
verre van Land bevind. Ontrent vyf uu-gon ; loopende al weder na ’t Westen.
ren ’s avonds zagen wy, tot ons grootwaar op de gansche nagt stilte volgde.
geluk, nu eerst (bevorens vergist zyndeMaandag den 11 dito bevonden wy ons
door de contrarie stroom in Zee) drie vanop 8 graden en zo minuten, en de wind
de Kokos-Eilanden zeer klaar twee my-weer Zuyd-Oost, dog slap; hoewel te-
en van ons afleggen, zouden ’er alle vlakgen den avond wat sterker; dog moesten
p geloopen hebben, zoo 't donker ge-toen ’t Schip Ryssel inwagten.
weest was ; dog de Amazone dée eenDingsdag den 12 dito waeyde de wind
schoot, en daar op zagen wy ze, bevin-Zuyd-Oost schoon door, en waren op
dende, dat het laag Land was. Wy had-8 graden en 4s minuten.
den dezen nagt hard weder ’t geen Maan-Woensdag den 13 dito hadden een
dag den 18 dito tot ’s avonds ten zes uu-schoonen Zuyd-Oosten wind, en waren op
ren aanhield; hadden een schoone voort-9 graden en 49 minuten.
gang, de wind Zuyd-Oost, de CoursDonderdag den 14 dito, de wind Zuyd-
West-Zuyd-West, en zagen nog honte Vo-Oost, waren op de bicedte van 10 gra-
gels van de Kokos-Eilanden. Misten ze-den en 28 minuten, zynde op de lengte
dert gisteren een Schip (te weten Abbe¬van 120 graden en 28 minuten, en zeyl-
kerk) zoo naderhand bleek.den met de Cours van Zuyd-West ten

Dingsdag den 19 dito zagen wy de ZonZuyden.
veer , liepen met een moye Zuyd OosterVrydag den 15 dito de Cours Zuyd-
koelte West-Zuyd-West aan , dog kre-West, de breedte van 10 graden en 53
gen kort 'er aan weer Storm-buyen den gan-minuten.

chen dag door met veel regen, vernamenZaturdag den 16 dito waren op 11 gra-
nog alVogels,en waren op de Zuyder breetteden’en 56 minuten, bevonden dat het Zuy-
van 13 graden en f' minuten, lengte vandelykste Kokos-Eiland op 12 graden en

115 graden en 2 minuten. Het stormend20 minuten lag, en het Noordelykste op
weder hield met zware regen nog al aaniigriden en 18 minuten, zoo dat wyze
ot Woensdag den 20 dito ’s morgens,s avonds ontrent ; uuren met zeer dyzig
wanneer het opklaarde, en liepen wy in ditweder by na alle (gelyk nader zien zul-

etmaal met een Zuyd-Oosten wind enlen) passeerden, meinende , dat wy 'er
West-Zuyd-Westen Cours, 36 mylen,wel 50 mylen voorby waren, dog waren
bevindende ons op de breette van 14 gra-zieer vergist ja 't was een geluk, dat het
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dezelve Vogels, en kregen wat regen.den en op de lengte van 114 graden.
Vrydag den 29 dito zeilden wy 29 mylHadden de gansche nacht al buyen, en

quamen op de breette van 22 gegist, enzagen ’s morgens een bruynen Vogel
de lengte van 94 graden en 31 minutenDonderdag den 21 dito bedaarde 't we-
Dezen dag quam myn zicke Dochter Ma-der wat, dog misten dat Schip nog al,
ria boven ; zagen dezelve Vogels ; had-zagen weer eenen Vogel, hadden 33 myler
den wat regen; waren niet verre van St.gezeild, en bevonden ons te zyn op de
Paul en Amsterdam; de wind Zuyd-Oost;breedte van 15 graden en zominuten, en
iep in de cerste wacht schraal, en Zuyd-op de lengte van 110 graden en 40 mi-
Westnuten , hebbende nu van de Kokos-Ei-

Zaturdag den 30 dito was de wind noglanden 125 mylen gezeild.
al schraal, en vry sterk, travadig , deHet weder was nu zeer matig; en de
Cours West-Zuyd-West, de wind Zuy-wind en Cours gelyk bevorens.
den, de breette 22, de lengte oz graden,Vrydag den 22 dito hadden wy moy
’t gezeilde 25 mylen, zagen veel van deweder, den wind Oost-Noord-Oost, de-
voorige Vogels kregen ’s nachts zwaarzelve Couis, en de gegiste breedte van 16
weder en weerligt, en de wind licp eerstgraden en 7 minuten ; dog de bevonden
West, daar na Noord-Oost, raakten vanvan 16 graden en 22 minuten, en de leng-

zeven Schepen af, ziende nog al dito Vo¬te van 108 graden en 31 minuten , en
gels.hadden 31 mylen gezeild, slingerden zwaar

om dat wy vlak voor de wind hadden, Zondag den 31 dito was de Cours West-
waar door een Pot met geconfyte Gem- Zuyd-West, de wind Noord-Oost,de

ber en een dito met dito Nooten, braken breette van 22 graden en 31 minuten,de

Zaturdag den 23 dito zagen wy een lengte van 92 graden en 51 minuten, en
’t gezeilde om de West 12 mylen; zagenSchip, dat na Batavia zeilde, in de Voor-

middag-wacht; blyvende de wind nog a ’s namiddags weer 8 Schepen, nuosterk
Oost en Oost-Noord-Oost, by moy we¬ zynde ; zien weer Vogels, en vingen
der; bevonden te zyn op de breette var visch.

17 graden en 6 minuten, en de lengte Maandag den eersten January 1714. de
van 106 graden ; hadden gezeild 28 my- wind Noord Oost, de Cours West-Zuyd-

len; vernamen eenen bruynen Vogel meteen West zynde, en moy weder, zetteden he-
wit onderlyf. Alhier passeerde de Zon den een Matroos over boord, verleiden de
den Tropicus Capricorni, en kregen geen Kompassen van 10 op 15 graden, Noord-
hoogte. Westering miswyzing, zien dito Vogels

Zondag den 24 dito zagen veel bruyne op de breette van 23 graden en 21 minu-
kleene Vogels, en veel vliegende en an- nuten, en de lengte van 89 graden en 51
dere visch, hadden den wind Zuyd-Oost, minuten, na dat 32 mylen gezeild had-
de Cours West-Zuyd-West, zeer moy den

weder, en waren op 18 graden en 3 mi- Dingsdag den 2 dito konden wy wegens
nuten, op de lengte van 104 graden en Zons nabyheid geen hoogte krygen, za-
29 minuten, gezeild hebbende 33 my. gen Vogels hadden de wind schraal,
len. Noord-West en Noord-West ten Westen,

Maandag den 25 dito de Vertrek-dag de Cours West-Zuyd-West, op de leng-
der Ceylonsche Schepen na de Kaap toe, te van 87 graden en 33 minuten, debreet-
hadden wy de wind en Cours als vooren te van 24 graden en 9 minuten gegist,
zeilden 31 en een halve myl, zagen dezel¬ zynde ’t weder zeer travadig dien dag en
ve Vogels, met een Zuyd-Oosten wind, den ganschen nacht; zagen Vogels, en de
en dezelve Cours. Onze breette was 16 Zon quartier voor - uuren hieronder gaan
graden en 53 minuten, de lengte van 102 Woensdag den 3 dito nog al travadig
graden. Vingen Coret-visch. weder, passeerden gisteren den Tropicus,

Dingsdag den 26 dito was de wind en die op 23 graden en 32 minuten legt,
Cours dezelve, de breette van 20 graden passeerden ook de Zon, hadden koude re-
en een minut, de lengte 100 graden en genvlagen en Travaden tot nademiddag,
21r minuten, en de gezeilde mylen waren kregen contrarie wind, te weten, Zuyd-
32; zagen dezelve Vogels, en hadden ’s West , hadden de Cours slegt, op de
nachts de wind wat schraalder breette van 24 graden en 41 minuten,

Woensdag den 27 dito wierden de Kom- zien dezelve Vogels op de lengte van 86
passen verlegt van 5 op 10 graden; zagen graden en 40 minuten, gezeild hebbende
de voorige Vogels op de lengte van 98 13 en een halve myl , kregen de wind
graden , en de breette van 20 graden en Zuyden, en koud weder
sI minuten, gezeild hebbende 28 mylen, Hoorde hier, dat Mauritius 180 mylen
hadden weer driemaal visch. van Madagascar, en dat Madagascar van

Donderdag den 28 dito waren wy op Cabo 360 mylen legt.
de breette van 21, de lengte van 96 gra Donderdag den 4 dito hadden moy we¬
den, gezeild hebbende 3o mylen, zager der, de wind Zuyden ten Oosten , de
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1713. lengte van S5 graden en 32 minuten, ge- dende dezelve Vogels nog al by ons en

t wierd daar na wat dyzig.zeild hebbende 17 mylen ; men heeft de
N. We. Noor-Oostering miswyzing aan de West- Donderdag den 11 dito de wind Oost-
stering

Noord- Oost, de Cours West ten Zuy-zyde van Cabo, en de Noord-WesteringmisUy
miswyzing beoosten de Kaap na de zyde den, de lengte van 70 graden en 20 mi-18 by

St. Paul van Batavia, die by St. Paul en Amster nuten, en hadden 33 mylen gezeild, za-
dam 25 graden, en in de Bahia van de gen zeer veel Vogels met redelyk helder
Kaap 10 graden Noord-Westering is weder. Verleiden de Kompassen op25

Komen Vrydag den ; dito de wind Oost-Zuyd- graden, zien andere groote en zwarte Vo-
mrent Oost zynde, waren degezeilde mylen 24; gels, die meer klapwickten, dan de ande
ar

cn’t weder moy ; zagen dezelve Vogels re, en een wit lyf hadden.
hoogte.

waren nu van Mauritius nog 60 mylen, Vrydag den 12 dito de wind Oost-
Noord-Oost op de lengte van 6y gradenbevonden ons op de breette van 26 gra-

den en 17 minuten, en op de lengte van en 34 minuten, de breette van 32 gegiste
83 graden en 54 minuten. graden, gezeild hebbende zy mylen, zien

Abbe¬ Heden waren ook de Schepen zoo na dezelve Vogels beide, hadden redelyk we-
kerk en by den anderen , dat wy klaar konden der, dog ik was nog al Zee-ziek, kregen
de Moi¬

zien , dat Abbelerk en de Mossel absent met ’t Spring wat Regen-buyen, en desselge¬
waren, en hadden de wind Zuyd-Oost.

mist. nagts niet alleen weerligt; maar ook in de
Zaturdag den 6 dito was de wind nog wind, of dien West, zagen nog de ordinaire

zwarte Vogels.schoon Zuyd-Oost, Pitsjaarden, zagen Zuyd¬
Oost van ons een Schip, en bevonden, dat het Zaturdag den 13 dito hadden wyde

de Mossel was, die weer in de Vloot quam wind Zuyden, en de Cours West ten Zuy-
De lengte was van 81 graden en 51 mi- den scherp, de lengte van 65 graden en5
nuten, de breette van 27 graden en 11 minuten , de breette van 32 graden en é

minuten, en waren’er 22 mylen gezeildminuten, de gezeilde mylen waren 26.
De gemiddeleerde lengte van de Vloots- zien nog de kleene zwartc, en eenen vreem-

Raad wierd gesteld op 86 graden en 10 den grooten Vogel, zyndeLevercouleur en
minuten voor den dag van gisteren , en wit van vlerken, en apparent wel van Ma.

dagascar, welkers Rif wy heden gepas-verschilden de minsten en de meesten 9 2

10 graden. seert zyn, met moy weder, hoewel nu en
Zondag den 7 dito zeilden wy 28 my- dan een buytje, met een Zuyden ten Oosten

vind hadden. Ik was Zee-zick en zeer koud.lon, hadden de lengte van 80 graden en
s minuten, de bicette van 28 graden en hadden de gansche nagt slappe koelte Oost

9 minuten; hadden de wind Zuyd-Oost. ten Zuyden, zien de oude kleene Vogels,
en kregen Avond-peiling.de Cours West-Zuyd-West, en zagen nog

DeRom Zondag den 14 dito slappe koelte,dezelve Vogels. Verleiden hier de Kom- en
passen passen op 20 graden Noord-Westerinc hadden een slegte Zee, op de lengte van
weer

64 graden en 10 mimuten, de breette varmiswyzing. Heden quam Schipper Swaan
verlegt

32 graden en 8 minuten, gezeild hebben-by ons met Pieter Carelsc. , zyn Boekhou-
de 22 mylen, zagen ’s avonds eenen anderender, en zynen Chirurgyn , Simon Vla-
grooten Landvogel , hebbende geen wijming
hoofd, maar een gecouleurd, als ook eenenMaandag den 8 dito hadden wy schoor
anderen grooten rossen met een wit hoofd;weder , twee a drie dagen aan een , de
kregen stilte, en ’s nagts in de wind, tewind heden Zuyd-Oost, de Cours West

weten, dien Zuyd-West ten ZuydenZuyd-West, de breette van 29 graden en
lagen Noord-Noord Oost aan, met een3 minuten, en de lengte van 77 graden
slegte Zeeen 57 minuten.

Maandag den 15 dito hadden in de windVan deze middag passeerden wy Mau-
en slappe koelte, zeilden 10 mylen, had-ritius na onze vervolgde lengte, en wa-
den de lengte van 63 graden en 2o minu-ren Madagascars breette ook al gepasseerc
ten, en de breette van 32 graden, metzagen dito Vogels nog al, dog ten hoog.
een slegte Zee, moy en slegt weder, kre-sten maar drie a vier

gen goede Morgen-peilingDingsdag den 9 dito de wind Oost
’s Namiddags was de wind beter, enschoon weder, op de lengte van 75 gra

hoe langer hoe ruymer zagen ’s avondsden en 57 minuten, en de breette van 30
weer eenen grooten Landvogel, en ook degraden en 4 minuten, na 33 mylen ge-
andere kleene ditoos, zynde Pek-zwart.zeild te hebben: waar op wy onze Cour

Dingsdag den 16 dito in de morgen-veranderden in West ten Zuyden, ziende
stond hadden wy Nieuwe Maan, de windnog al dezelve Vogels.
Zuyd-Oost, schoon weder, stille Zee, enWoensdag den 10 dito de wind Oost
de lengte van 61 graden en 30 minuten,ten Noorden zynde, hadden gezeild35
de breette van 32 graden, gezeild heb-mylen, op de lengte van 73 graden en 17
bende 25 en een halve myl, bevonden 'tminuten, en de gegiste breette van 30 gra
koud, en het bier killend als Ys, zag eenenden en 31 minuten, metmoy weder, hou-
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zagen heden geen Vogels; maar hadden 1714.grooten Landvogel, wit van lyf, en ook
zware mist in ’t Westen voor uit, en dede voorige kleene zwarte ; de Cours was
wind Oost-Noord-Oost.(om dat wat laag waren) weer West-

Zondag den 21 dito de Cours West, metZuyd-West, en voor de wind Oost-Zuyd-
een Oost-Noord-Oosten wind, mistig enOost.

dyzig weder voor uit, zien twee grooteWoensdag den 17 dito zagen de Pek-
Vogels, kregen stilte , slingeren zeer opzwarte Vogels nog, en ook de oude klee
de breette van 34 graden en 17 minuten,ne, my toeschynende Vogels te zyn, die
de lengte van 51 graden en 38 minuten,in Zee altyd zich onthouden, hadden moy
en gezeild hebbende 19 mylen. Kregenweder, moesten zeyl minderen; om den
Avond-peiling van 20 graden en 16 mi-Admiraal niet voorby te zeilen, alzoo daar
nuten, zien eenen kleenen zwarten Vogel,een boete van 20 Ryxdaalders op stond,
slingeren de gansche nagt zwaar terwylhadden de lengte van 59, de broette van
myn Dochter Maria dood krank, de Schip-32 graden en 27 minuten, en gezeild 3c
per met de andere Officieren voor haar bedmylen, begonnen Loodlynen en Touwen
verzogt, en ik bezig was om een Gebedklaar te maken, ’t was nog koud, en 1
voor haar te doen.Bier kil-koud als Ys hier. Verleidende

Maandag den 22 dito zagen veel ditoKompassen van 25 op 20 graden Noord-
zwarte Vogels, slingerden nog al, kregenwestering, zien eenen grooten Vogel, wit
troubel water op de breette van 34 gradenvan lyf en zwart van vlerken , hadden een
en i1 minuten, de lengte van 50 gradenstyven Zuyd-Oosten wind, en vernamen

veel Tonynen. en 19 minuten, hadden moy weder, met

Donderdag den 18 dito moy en gema¬ een Westen Cours, de wind Oost- Noord-
tigt weder, de wind Oost en Oost ten Oost,meest van achteren, zagen eenen zwar¬
Noorden, dog wat slap, de Cours West- ten grooten Vogel, en eenen witten grooten
Zuyd-West en West ten Zuyden, hadden Vogel met zwarte vlerken. Wierpen ’t Lood,
gezeild 29 mylen, waren op de breette van dog geen grond.
33 graden en 15 minuten, en op de leng- Dingsdag den 23 dito slingerden niet
te van 57 graden en 2 minuten , verne- meer, hadden eenen schoonen Oost-Noord-

mende nog al d’ordinaire Vogels, als me- Oosten wind, zagen verscheide zwartc
den eenen grootenLevergraeuwe Vogel van kleene Vogels, vry meer, als te vooren

couleur, hebbende een wit hoofd; hadder met een Westen Cours, en ook West ten
slegt water. Myn Dochter (te weten de Noorden, op de breette van 34 gradenen
oudste en zieke) kreeg dezen avond eer iIminuten, en de lengte van 48 graden
zwaar overval, zoo dat haar nmeende te ver- en 14 minuten, en hadden gezeild 26 my-
liezen. Vernamen den eersten dauw deze len; by een dyzige lugt, kregen regen, za¬
nagt, en die al vry sterk. De wind lier gen wel 100 kleene zwarte Vogels, en diver¬
Oost ten Noorden; dog sche andere, ook eenen grooten graeuwen

Vrydag ’s den 19dito was het stil. Men met heel zwarte vlerken. Het weder was
stak de Touwen in de Anker-stokken, gi- schoon, en helder op de middag, by een
sten op 33 graden en 38 minuten, en be¬ fraeye handzame koelte , die ons voor de
vonden op 33 graden en 42 minuten Zuy- wind dée zeilen.

der breette te zyn, en de lengte van 55 Myne Dochter Maria was dezen gan-
graden en 26 minuten, mitsgaders 21 my schen dag doodelyk zwak , hebbende het
sen gezeild te hebben. Kregen tegen de geluk van nog een slegte Zee te hebben.
middag moye koelte en lief weder, en was ’s Middags waren al de Vogels weg, ap-
de laatste Peiling ’s morgens op 23 graden parent na Land toe. Kregen van de nagt
en i1minuten, en ’s avonds ’er aan op 22 een zwaren Noord-Oosten wind: dreven
graden, en nam af, ’t geen een goed teeken met de Marszeylen op de rand West ten
was. De Cours was West ten Zuyden, Zuyden langs de wal neen
zagen op de middag eenen grooten Landvo¬ Woensdag den 24 dito hadden nog al
gel, wit van lyf, en aan 't einde der vleu- zwaren wind in ’t derde Glas van de Dag-
gels meest zwart, en wat ros na ’t lyf toe. wacht, zagen een Bastard-Mallegaas, wit
Kregen ’s avonds zeer goede Peiling van van lyf en heel zwart van vlerken , kre-

20 graden en 16 minuten Noord- weste gen holle Zee, zagen veel ordinaire Vogels,
ring miswyzing. Heden was het war- boven zwart en onder wit. Hadden roeze

mer, dan gisteren, en zeer gematigt we- moezig en dyzig weer voor uit, stelden
der de Cours West ten Noorden in de wal,

Zaturdag den 20 dito was onze Cours of vlak’er op aan, hadden de breette van
West ten Zuyden en West, hadden 29 34, de lengte van 45 graden en 35 minu-
mylen gezeild, op de breette van 34 gra ten, hadden 33 mylen gezeild, zagen geen
den en 12 minuten, en de lengte van 53 andere Schepen, dan alleen Ryssel, de
graden en 10 minuten, meteenen schooner Mossel, en ’t Noorder-quartier, hadden
wind Oost ten Noorden. een styve Noord-Oosten wind, die ’s mid-

Hier stelden wy de Cours West aan dags bedaarde, ook vervlakte de Zee t'ec-
nemaal
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de, waren in de wal geloopen, Noord-1714. nemaal. Kregen nademiddag weder roe-
West ten Westen, hadden de lengte vanzemoezig weder, en eenen schralen Zuyd-
43 graden en 4s minuten, de breette vanWest ten Zuyden wind ; zagen veel
34 graden en 45 minuten, en gezeild h-b-zwarte klapwickende Meeuwen op 't wa-
bende 24 mylen; wierpen ook grond 80ter dryven; kregen regen, en stilte; zien
vadem, daar na 70 dito diep waren nogweder twee Schepen in 't West-Zuyd-
wel 12 mylen van de wal af, zagen welWesten; hadden de wind byna van voo

ren, of Noord-West ten Westen ; zien zwarc Bergen van een gelyke hoogte aan
cen geschakeld,en voor al voor uit zeven oftwee kleenc Schaarvogeltjes; kregen moy

helder weder, en vingen een Vogeltje. acht zware dito, en vier der zelve even
Donderdag den 2; dito waren wy met als een Dood-kist, zeilden eerst na de wal

ons driën nog maar by een, dog ’t Noor- toe, en dan ’er langs, dog liepen den gan-
der-quartier niet ; hadden nog al in de chen nagt met een schrale wind wier-

nen weer grond op 8o, 5o, a5 vadem,wind, die Zuyd West ten Zuyden, ge-
lyk de Cours West ten Noorden was ; met moy weder.
weder was redelyk ; zagen het Noorder- Zondag den 2S dito hielden nog al 't zelve

fracy weder, wierpen 4ovadem witte zand-quartier weder, en van Steng ook de an-
grond, ook van schelpen, en blaeuw zand.dere zes van Ley op de lengte van 4-
Hadden de wind Zuyd-Zuyd-West op degraden en 50 minuten; gezeild hebbende

9mylen met leelyk travadig weder, met wal, dog wat slappe koelte; bevonden dat

vecl koude en regen ; ten zeven uuren heb- in dezen tyd de stroom vry wat sterk nade
ben wy ’t na Zee toe gewend, by de wind Kaap toeliep. Zagen de Mallegaazen met

troppen by een op ’t water dobberen enZuyd-West ten Zuyden , en zagen veel
zwarte Meeuwen op ’t water dryven. dan weer heen en weder vliegen. Onze

bouis was West ten Noorden, en wyVrydag den 26 dito wendden wy met
passeerden een lange wal van gelyk-hoo¬dczev wind ten vier uuren na de wal

ge Bergen , waar na wy vlak voor eentoe, hadden een redelyke Morgen-peiling
Bacy quamen , voor welke een Eilandieva 16graden en 30 minuten , zien twec

Basterd- , dog , zoo Stierman Mattheus van zand lag passeerden toen een hoek,
en pas voor by dien als een Kasteel vanzegt regte Mallegaazen, met holle Zee,
klippen, en aan weerzydende Baey tegenhoewel ’t anders goed weder was: zagen
de wal als noch meer zand-platen. Wyook veol zwarte dito Meeuwen, en ook

hadden 16 mylen gezeild, en waren opcenige andere; als mede eenige groote vis-
de lengte van ai graden en 25 minuten,schen, grooter dan Tonynen, digt by 't
en de brectte van 34 graden en 32 minu-Schip.
ten, met moy weder. Nademiddag had-Zagen nu diversche regte Mallegaazen
den wy moyen voortgang, en zeilden on-zeer digt by 't Schip, grooter als al de

trent s mylen van de wal, die zich metandere Vogels, wit van lyf en kop, dan
hoog eenparig Voorland vertoonde. Ver-r0s van vlerken half en half, en na 't ein-
namen ’s nachts blixem en weerlicht.de der vlerken zwart.

Kregen een Avond-peiling van 12 gradenVernamen ook alleen het Noorder-quar-
en 44 minuten, zeilende met een Zuyd-tier , kregen nu Zeen en Dyningen als
osten wind, de Cours West-Zuyd-West.Bergen, zeilden maar 3 mylen, en waren
Hadden den ganschen dag en nacht schoonnu op de brcette van 3; graden, en de
licfelyk weder, by heerlyke Manenschyn,lengte als vooren. Verlciden de Kompas-
wierpen op 5; vadem grond.sn op is graden; slingerden en stampten

Maandag den 29 dito wierpen wy de-schrikckelyk met cenZee die stonden kooktc
zelve grond, zes mylen van de wal, had-door den stroom, daar’t anders stil en

den de breette van 35 graden en 4 minu-schoon weder was Nademiddag liep de
ten, lengte 39 graden, 56 minuten, wa-wind Oost- Noord-Oost, schoon door-

ren na gisling voor de Struys-baey , had-waeyende; zoo dat wy den ganschen nagt
den de Vleesch baey dezen verleden nagtna de wal toeliepen, hebbende ’t Noorder-
al gepasseerd. De Struys-baey is 9 mylenjuartier voordit. Kregen een Avond-pci¬
diep ; vernamen hier veel Mallegaazen,ing van 15 graden en 5 minuten.
en ook Bastards ditoos, verleyden hier deZaturdag den 27 dito kregen wy de
Kompassen op 10 graden Noord-weste-wind nog ruymer ’t weder zeer schoon,
ring, wierpen geen grond meer, haddenleftigen voortgang hebbende; waar op ’s
de wind Oost en Oost ten Noorden, metmorgens ten 6 uuren eenige Mallegaazen
lief weder en stilte tot 't einde der Hon-zagen , kregen ook een Morgen-peiling
de-wacht.van 14 graden en 37 minuten, en verna-

Dingsdag den 30 dito kregen wy ’s mor-men, dat het Zee-water veel groener was
gens vroeg een schrale Zuyd-Westen wind,als ordinair. In het derde Glas van de
zagen een Schip digt onder de wal, enVoormiddag-wacht zagen wy het Land
het Noorder-quartier volgde 'er voor. Hetklaar in het Noorden ten Oosten , zich
was zeer moy weder, zagen met 't Mor-met verscheide blaeuwe Bergen vertoonen-
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Schip, waar op Schipper Krul Hoofd was. 1714.gen-Gebed Cabo das Aguilhas, een stey-

Ook lag 'er een Americaans Engelschle hooge hoek,  mylen aan Ley van ons,
Rovertje.klaar in ’t Noord-Noord Oosten, en Ik zukkelde met myn zieke Dochter,

ook klaar Kaap Falso zich met een steyle
die my op Batavia met te vergeefs medi-en alleen vooruit in Zee leggenden hoek
cineeren zeer veel geld gekost had, hiervertoonen, even als een leggende Leeuw;
niet minder, geen anderen staat makende,hadden 12 mylen gezeild, en waren op
of zou haar daar mede , gelyk de Schip-de breette van 34 graden en 53 minuten,
per Tamme Nannings, begraven hebben,en de lengte van 38 graden en 55 minu-
hoewel 't God behaagde haar nog zoo ziekten, met een labber koelte ; die byzonder
in ’t Vaderland te doen komen , om daar, natoenam ; dog liepen tot 's morgens mef
nog een half jaar vergeefs gemedicineert tekleen zeyl, raakten daar door zeer ver bui-
hebben,door ’t hulpmiddel van een Boer vanten de wal, na gissing wel 16 mylen ver
Saandyk, zynde een Staal-middel, tegende Bergen van de Kaap, en voor al de

alle verwagting aan, genezen te werden.Tafelberg, van ons af ziende, waren des
KrygenWy kregen ondertusschen aan de Kaaymorgens ten 8 uuren 4 a5 mylen van
een an-Jacob Regenboog, Schipper op de Gamron.den Leeuwen-kopnoch af, en was 't op deren

tot onzen Schipper, daar wy een hups man Schipdeze plaats hoe verder buiten de wal hoe
ver.aan hadden.kouder, al vry scherp, zagen vier mylen
RostenIk liet aan de Kaap, daar wy van dervan de wal een Rob of Zeehond met zyn
van ver-31 January tot den 11 April bleven, 327Rug-vin boven. ’s Namiddags ten 3 uu- eering,

Ryxdaalders, en 28 Stuyvers aan verteer hier voorren waaren wy , doordien wy een my
dende kosten alleen aan Sr. Henrik Donkervan de wal af stilte kregen, in groot ge
Schryverby den welken ik logeerde, betaald, zon-vaar van op de droogte van de Leeuwen-
geval-der veel andere onkosten , die men hierstaart te vervallen ; dog raakten 'er weder
len.

niet ontgaan kan , alzoo het niet te ver-af, doordien wy de Schuyt noch tydig
geefs de Kaap hiet, en die mede al vryuit, en ’t Schip zoo om kregen, en 'er af
veel beliepen, daar eens by te rekenen;boegseerden.

en ik geloove, dat my dit verblyf hier,Ten half vier quam het Noorder-quar-
zoo by myn komst uit Holland, als nutier, en ten 4 uuren quamen wy in de
weder, ieder Reyze, meer dan 1200 gul-Tafelbaey ten anker, en ontrent ; uuren,
den gekost heeft, en dat de verdere on-met hol water, alzoo de Zuyd-Oost be-
kosten tot zoo een Vaderlandze Reyze mygon door te waeyen, aan Land, ziende
op niet minder dan zooo gulden hebbenondertusschen een Engelsman langs de o-
komen te staan; dat veel schynd; dogech-ver wal met dien wind de Baey uitzeilen.

ter zoo is.Een weinig na ons quam de Mossel
DeDen 10 Maart reed ik met de Heerenaan ’t einde der Baey ten anker, vry ver-
SchryverHelot, Valkenier, en Juffr. van der Stel,re van de Rheede , vonden aan Land de
enandere

Huysvrouw van de Heer Francois van deHeer Willem Helot als Gezaghebber, een Scheeps-
Stel, met cen Koets met zes Paarden na riendenoud bekend Vriend, die my, den Opper-

hecllykConstantia, daar wy dien dag zeer heerlykStierman (alzoo de Schipper zeer ziek was
door denvan de Heer Helot, en Juffr. van der Stel.en Sr. de Vlugt , beleefd ontsing. Spra-
eer

nevens verscheide andere van de voornaam-ken ook den Fiscaal Independent, den Heer Heloten
ste Vrienden van de Retour-vloot, ont- uffr.Cornelis van Beaumont, en namen weder

van derhaald wierden met alles, dat men heerlykons verblyf ten Huyze van den Burger-
Stel opvan uitgelezen spyze en vruchten noemenRaad, Hendrik Donker; maar waren, aan
Constan-

kon.Land gekomen zynde, dood zwakvan tia ont-
Behalven de gemelde Heeren waren 'erhaald.vermoeidheid, voelende nu eerst regt, hoe

ook de Heer Vice-Admiraal Turfkloot , dezwak ik op myn gestel was.
Schout-by-Nacht van Noord, SchipperDen 31 dito ’s avonds ten Guuren stierf
Koster, de Heer Helmolt , de Schippersonze Schipper.
Wynantszen , Prop , Overmeer en , deDen eersten February quam myn Vrouw
Vloots-Geheym-Schryver Sr. Plempfonteyn,met de Kinderen, en Juffr van der Laan,
benevens Basenburg, en Leviraan Land, en wierd myn Dochter Maria

Hel ver-enWy bleven die nacht daar slapenin een Stoel gedragen.
dere daar

een’s avonds zong Juffr. van der Stel inDen 5 dito quamen op de Rheede de
voorge-

der drie Galeryen een zeer fraeye Air vallen.Brug, Hoedekenskerke, en Gamron, en
waar op de Heer Helmolt in een andereden 6 dito Ryssel, Abbekerk, en Ouwer-
Galery mede met een fraeye (zonder vankerk.

malkanderen te weten) antwoorde, en zooWy vonden op de Rheede de Uno
ras had ik dit niet gehoord, of ik voegdeeen Zeeuwsch Scheepje, ’t geen met de
my in den donker in een andere Galery,Secrete Commissie gekomen was, ook het
en liet de Vrienden hooren , wat ik daarSchip Middelwout, mede van Zeeland,
van in myn jeugd geleerd, en dat ik hetgecommandeerd door Schipper Akkerman,
in myn ouder jaaren noch niet vergeten had.en 't Schip Rozenburg , ’t Kaaps Ryst-
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Kajuyt gelogeert, en (zoo my de Schip- 1714Wy quamen daar op met ons driën te
ver zeide) had alles nog al vry wel opzamen, en betuygden ons onderling ge-
de Reyze gegaan; maar toen zy in denoogen, en onze verwondering over die
Spaansche Zee een storm van 23 etmaalgevallige zang, die nogtans vecle van het
kregen, die onbeschryvelyk was , wistGezelschap, en zelss eenige die met het
men niet waar met al die menschen in zul-Verkeerbord speelden, derwaarts gelokt
ken bekrompen plaats te blyven.had, niet wetende waar die fraeye zang

De Hee¬Zyn Ed. wierd met een groote Stoetvan daan quam, alzoo het by den avond
de Cha¬an Heeren en Kaapsche Juffers , Vrou-zeer helder doorklonk , dewyl 'er een
vonlicswen van de Raads-perzoonen, en van veelfracye wedergalm was. nier

andere zeer statelyk van Boord gehaaldDen 15 dito quam Wessel Hogerwerf met inge¬

haald, enen aan Land gebragt zynde, onder ’t bal-Arentsduyn van Ceylon op de Rheede.
voorge-deren van ’t Geschut van alle verwelkomt.Den 16 dito ondertrouwde de Heer
steld.Het Fort dede 21, den Admiraal 19, denJohan Louis Munniks met Juffr. Lydia van

Vice-Admiraal 17, den Schout-by- NachtBalen , Wed. van Capiteyn A. van der
15, en al de andere Schepen deden (wan-Laan

neer zyn Ed. van Boord ging) 13 schoo-Op dien zelven dag quamen 'er behal-
ten, na dat 'er eerst van zyn Ed. boordven een Engelsman nog zes Schepen van
geschoten was. En in ’t Fort zynde,Ccylon, te weten , Dionys van Vlierden

wierden 'er drie Charges van de Borger-met 't Huys ter Boede, wiens Seur eenen
Infantery en Cavallery, en tusschen iederCruttens was

Charge een Kanonschoot van ’t Fort ge-Herman de Marre met den Berg, waar
daan, en toen zoo verder voort geschoo-Joannes Schryver Boelhouder was.op
ten, om zyn Ed. te verwelkomen.Tobias Uylenburg met Meynden , waar

Den 26 dito verscheen hier ook 't Schipop Jan Verlet Seur was ; dog deze quamen
Wynendaal met Schipper Jan Baey.eerst den 4 April op de Rheede gelyk

Den 28 dito wierd de Heer de Cha-ook den Berg den 20 dezer maand Maart.
vonnes hier als Landvoogd , dog zonderMichiel Landgheer met d’Ellemeet, waar

dat de Borgery in de wapenen quam metop den Bockhouder Adriaan Ploes van Am¬
34 schooten van ’t Fort voorgesteld, en

stel was.
daar op een pragtig Welkomst-maal terJan Pieterszen Sluys met Duyvenvoor-
eere van zyn Ed. gegeven. Ook wierd 'erden , wiens Boekhouder N. van Pleure

toen van alle de Schepen geschooten.L140
Den 3 April wierd hier ons Afscheids-Pieter Rus met Beverweert , wiens Boek-

maal gegevenhouder N. Renard was.
Den 4 dito quam hier Ganzenhoef metDen 20 dito besloot men Schipper Hoo¬

Schipper Herman Tenben, en Sr. Jacobgerwerf opGamron Regenboog op de En-
Zuylen uit het Vaderland, en namen wygewormer , Arie Somer op Arentsduyn
over al ons afscheid; maar den 5 ditoals Schippers en de Boekhouders N. Schul
waeyde de Noord-Westen wind (die alop Ryssel, en Johan Louis Munniks of
van den 29 Maart af tot nu toe gewaeydArentsduyn te zetten
had) zoo sterk door, dat wy niet ver-Den 23 dito quam Schipper Jacob Stok-
trekken , ja onmogelyk aan boord kon-visch met Nederhoven waar op Millem
den komen, door welke aanhoudende windMarcus Seur was, voor Delft, hier op de
wy daags 'er aan in een groot half uur 11Rheedc.

Boots, die aan 't Hoofd lagen, in spaan-En den 29 dito verscheen Schipper
deren geslagen, en verscheide Schepen vancornelis de Geus met 't Schip Vryburg,
hunne ankers gespoeld zagen , gelyk ookwaar op N. Fanius Seur was, hier mede
het Noorder-quartier twee Nood-schoo-ten anker: waar mede ook als Passagier,
ten dede, en vyf maalen tegen de Bank,Schipper Eroeder Hofman overquam.
daar het tegen lag, stiet. Ook verloorOok quam op dezen zelven dag met
Meynden twee ankers, draeyende als eende Rockenge (waar op Wouter Reyniers-
Tol rond, en het Huys ter Boede raaktezen Schipper, en VictorVictorszen Seur of
een anker quytOnder-Koopman was) de Ed. Heer Mau-

Den 7 dito stilde ’t weder wat, en toenrits Pasques de Chavonnes, Extraordinaris

raakten wy zeer gelul-kig aan boord.Raad van Indien, als Landvoogd van Kaar
Sen 8 dito ging een Engelsman t'zeyl,der Goede Hoopc, met Mevrouwe zyn

die 13 schooten dede , met 9 beantwoord,Gemalinne, en Huysgezin, dat al vry
gelyk van hem weder met drie schootenzwaar was, hier aan te landen , bestaande.
bedankt wierd.zoomeine, in drie Dochters en twee Zoo-

Den 10 dito gingen wy ten zeven uu-nen , en twee Meyden; waar beneven zyn
ren ’s morgens van de Kaap der GoedeEd. Broeders Zoon als Kapiteyn hier leg-
Hope onder zeyl met een styve Zuyd-gen quam , brengende zyn Vrouw, en
Oosten wind, en vonden de Zee buitenhare Suster mede.

zeer hol staan , zoo dat ik niet weinigDit gansch Gezelschap had in die eene
Zec-XIV. DEEL.

Ver-
scheide

S0ots in
paan¬

ders ge-

raakt.

Des

Schry-

vers ver-

trek en
ec

ziekte.



1714.

Sterkte
der

Vloot

NW.

miswy¬

zing hier.

DeCom-
passen

van 10

op sgra¬

den N.

weste-

ring ver-
legt.

Zien
Fransche

Schepen.

162 DES SCHRYVERS TWEEDE
digt by ons Schip, ontrent 3 Scheeps leng-Zee-ziek (na ouder gewoonte) was, en
ten vooruit, een Zee-monster imet hethad het vry koud
hoofd al vry verre boven water, en datBy ons vertrek had de Admiraal der
draevende; ook scheen het een gryze Pool¬Retour-vloot met 15 schooten gegroet, en
sche Muts op te hebben, en wy meendent Fort antwoorde hem met 13, waar of
in 't eerst, dat het een mensch was, wes-hy weer met s schooten bedankte.
halven wy 'er na toe hielden ; dog toenWy liepen met ons 19 Schepen tusschen

dook het onder, lk schryve 'er hier niethet Robben-Eiland en de Noorder wal

breder over, om dat ik 'er elders meer vandoor, en Meynden bleef alleen leggen.
zegge, waar aan my gedrage, alleen metWy bevonden de miswyzing van het
een woord zeggende, dat wy dit alle voorKompas hier ontrent de Kaap nu 10 gra-
en Meerman, of Meerminne hielden, al-den Noord-westering, hoewel die (zoo
zoo 't 'er wonder wel na geleek.Schipper Regenboog my zeide ) 30 a40jaa-

Wy zagen hier op elf graden enren geleden , plagt Noord-Oosteringte

thien en minder graden veel Schaarvo-zyn, zonder dat iemand reden daar van
weet te geven. gels, en vliegende, ook andere visch,

Den 11 dito hadden wy zagter en war- vingen eenige Albucores, en waren den
mer weder, en zagen veel Mallegaazen 4 niet verre van Ascension, gelyk'er ook

en andere witte kleene Vogels, als ook verscheide Schepen op uitgezonden wier-

graeuwe en zwarte ditoos. den door den Admiraal, om dat op te loo-
Den 16 dito kregen wy zeer pengematigd

weder, en zeilden met een Zuyd Oosten Den ; dito liep de wind Oost ten Zuy-
wind en Noord-Westen Cours een moy den, en hadden de Cours West voor die
rek af¬ korten tyd, en anders doorgaans Noord-

Den 18 dito wierden de Kompassen van West, zynde op de Zuyder breette van 8
10 graden Noord-westering miswyzing op graden en 22 minuten
5 graden verlegt , wanneer wy op 25 Den 6 dito kreeg ik door een wind, die
graden en 25 minuten Zuyder breette uit de Bezaan op myn ontbloote Schou-
waren, daar wy 2 groote Noord-kapers der viel, zoo als ik op ’t half Dek onder

zagen. de Tent lag, een zware Schouder-pyn
Den 21 dito op 23 graden en 7 minu- die my groot ongemak op de Reyze gege¬

ten zagen wy nog Trompetten dryven. ven heeft, alzoo ik driemaal daags moest
Den 23 dito hadden de wind wat schraal- gesmeerd werden, zonder dat dit alles iets

der, zynde de Cours dezelve, en wierd hielp , behoudende dit met zeer groote
ik zick door ’t huiverig weder. Heden pyn tot Holland toe, daar ik in 4 dagen
hadden wy op de breette van 21 graden door ’t zelve met wat Lavendel water te
de stroom sterk tegen. bestryken , 'er zeer gemakkelyk afraak-

Den 24 dito, en eenige volgende da- te
gen, vingen wy Coret, en vliegende Na dezen dag hadden wy dagelyks ee-
Visch, zagen ook veel Potskoppen, en nige tyd aan een vry zware hitte , dog
een groote Schaarvogel op 18 graden. weer en wind als bevorens. Wy bevon-

Den 27 dito waren wy op 16 graden den onze Appelen en andere mede geno-
en 44 minuten ; dog zagen St. Heleen meue Fruyten, en eenige groente tot den
niet, alzoo wy wel 60 mylen Oostelyker Evenaar toe redelyk goed, en hadden den
'er af waren, hoewel men het anders ge- 13 dito nog 8 gave Quec-Peeren, en nog
makkelyk 8 a 9 mylen verre zien kan- 30 Koolen , dog dezelve waren zeer ver-
Den Admiraal dede Zeyn, dat hy 2 Sche- droogd, zoo als wy den 14 dito ’s mid-
pen zag ; gelyk daags 'er aan 't Huys ter dags den Evenaar passeerden.
Boede van 3 Schepen dede ; dog wy za- Den 15 dito op 49 minuten Noorder
gen die Schepen niet voor daags 'er aan, breette begon men aan ons Randzoen te
wanneer wy klaar bespeurden , dat het geven, en hadden den Zuyd-Oosten wind
Franschen waren. tot hier toe het laatste, alzoo toen veel

Den 28 dito wierd ik door ’t eeten van Wyffel-winden en Travaaden, als ook
den Ajuyn, die maar lag by de Stok-visch meer hitte kregen; ook vingen wy hier
( alzoo geen visch ter wereld verdragen een groote Haey, en bevonden , dat ons

kon) zeer ziek. Ook stierf heden een de Stroom verder om de Noord, dan wy
van ons Scheepsvolk. gisten , gezet had; even gelyk ons de-

Den 29 dito zagen veel vliegende visch, zelve bezuyden de Linie altyd dus ook
en hadden daags 'er aan, op 13 graden en meer om de Zuyd, dan wy gisten, ge-
30 minuten Zuyder breette, eenige dagen dreven had. Tegen den avond ruimde de
den stroom om de Zuyd sterk tegen ge- wind, en de Cours was nog Noord-
had. West

Den eersten May zagen wy by stil Den 21 dito aten wy onze laatste ver-
schoon weder met het derde Glas in de sche Kool, en hier veranderden wy onze
Voormiddag wacht, of ontrent half thien, Cours van Noord West in Noord-West
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1714. ten Westen op 4 graden en 4y minuter Noord-West, dog moesten met een schra-
Noorder breette. le Noord-Oosten wind meest by de wind

zeilen.Den 22 dito zagen drie Fransche ScheZien

eer pen, die van ons afliepen. Wy kreger Sen 8 dito hadden wy nog 7 Schapen,
Fransche

hier op s graden groote stilte, zoo dat wy van welke’er een wierp, en passeerden
Schepen mocite hadden , om de Schepen, die ge- toen St. Jago, en den 9 dito ’t laatste der

duurig na malkanderen schokten , van een Zoute Eilanden. Wy hadden ’t hiermoy
te houden, zoo dat wy de Schuyten moe koel, de Zee gematigd, de wind Noord-
sten uitzetten, en ’er af boegseeren. Oost, en de Cours Noord-Noord West

Den 25 dito nog al zeer stil, en by. hoewel wy meest Noorden ten Westen
zonder warm, kregen toen nu en dan een stevenden. Zagen veel Vogels, vliegende
harden regen van 3  4 uuren. Visch, twee witte Pylstaarten, en Kroos

Den 27 dito op de Noorder breette van dat eenige dagen aanhield van de 19 gra-
6graden en 15 minuten, kregen wy de 38den en 20 minuten af, en dat tot de
regten Noord-Oost Passaat-wind, zynde graden Noorder breette duurde.
onze Cours al Noord-West, welle wind Den 10 dito hadden wy een Morgen¬
dagelyks sterker begon door te koelen, peiling en daar by Noord-westering 25
en schoon’t nu wat koelder, dan bevo¬ minuten; ook waeyde heden de Rangeer-

rens was, zoo had men egter nu en dar vlag
nog al redelyke hitte. deDen 13 dito waren wy vlak onder

Gelyk nu die wind ons hier ongemeer Zon, en wy passeerden den 14 dito den
wel diende, alzoo diend dezelve te gelyk Tropicus.
ook de Bhaaren, of na Indien gaandt Den 17 dito op 28 graden en 7 minu-
Schepen, als zy op deze breette komen. ten veranderden wy onzen Cours van

Den eersten Junius , wind en Cours Noord- Noord-West in vlak Noorden,
dezelve zynde , waren wy op 8 grader houdende dezelve Zuyd-Oosten wind zeer
en 28 minuten, alwaar wy de eerstemaa schoon. Wy vingen heden een vliegende
de Noord-ster drie vierde ’myl hoog ont visch met 4 vleugels, die zeer net opgezet

wierd.dekten, en hadden hier zware rafeling
van stroom, dan eens om de Noord, dat Den 18 dito op 30 graden en 4 minu-
weer om de Zuyd, en bevonden het ten Noorder breette kreeg myn zieke
morgens en ’s avonds vry koelder. Dochter een zwaar toeval , zoo dat haar

Hier zagen wy Bonitos , vliegende en dien nacht dacht te zullen verliezen; dat de
meer andere visch, ook nu en dan eer Heere echter verhoed heeft

klapwickende Vogel op 9 graden en 13 Den 19 dito vischten eenig Kroos op 3I Kroos
t gevischt.minuten Noorder breette, en hadden hiei graden en 5 minuten, en dit was byna

vry holler Zee. laatste, dat wy zagen, hoewel ’t lich op 38
Ik hoorde hier, dat, wanneer wy op graden nog eenigzins vertoonde. Zagen

13 graden zouden zyn, wy de Cours van hier een Dorado, en kregen een goede
Noord-West ten Westen in Noord-Noord- Avond-peiling van 17 graden en 33 mi-

nuten Noord-westeringWest tot de 28 graden toe, en die dan
Avond-Den 23 dito was onze Cours nog Noord-weer in die van Noorden tot de ao gra
pellingWest en Noorden ten Westen, dog hadden toe, en dan in Noord-Noord-Oost
van 17zouden veranderen. den een Noord-Westen wind, die ons vlak
graden

Den 3 dito wierd ik heel ziek, door de tegen was; dog hy draeyde daags ’er aan naen 33

minuten't Oosten, dat 'er beter na geleek, en hyholle Zee, en styve Noord-Ooste koel
Noord-wierd den 26 dito nog beter, te wetente , die men hier had, zynde onze Cours
weste-

Noord-West. Zuyden, en was toen de Cours Noorden
ring.

en wierd toen by de Vloots-Raad besloDen 4 dito aten wy onze laatste Wa-

ten, om , alzoo ons water zeer minderde,ter-Meloen, en bevonden, die nog zeenr

aan ieder man maar 8 Mutsjens water tegoed te zyn, zynde dit de laatste raeuwe
geven.vrugt die wy hadden.

Den 28 dito was de Cours Noord-WestDen 5 dito passeerden wy eenige droog-
en de wind Noord-Oost , zeilende by detens Palmas, en d’Agarcas, om welke te
wind, met een holle Zee; dog na de mid-myden wy deze nagt een Bylegger had
dag kregen wy een Zuyd-Oosten windden. Zy leggen op 12 en 13 grader
Ook zagen wy heden op 38 graden en 34Noorder breette; dog wel zoo na aan de

minuten nog zeer klaar een Takje SteenZoute Eilanden , dan zy in de Kaart
kroos dryven. Men besloot nu ook destaan

Cours Noorden te stellen tot de 40 graWy bevonden de Noord-Ooste Paf-
den toesaat-wind door de bank vry schraal, dos

Den 29 dito zagen op 4i graden Wierstyf door koelende, en daar door veeltyds
van de Eilanden, met een holle Zee enholle Zeen.

schoone voortgang. Ook wierd de CouisDen 6 dito veranderden wy op 13 gra¬
’s middags om reden in Noord-Noord-den en 16 minuten de Cours in Noord-
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den 12 dito de wind zeer schoon van ach- 1714.Oost veranderd, en de Kompassen van 5
teren, en ook Bakstaag, bevindende eenop 10 graden Noord-westering verlegt
hecle graad verder , dan wy gisten, omHier zagen wy ook een groote Schild pad
de Noord vervallen te zyn.swemmen, en eenen kleenen witten Voge

Abb-Abbekerk dede hier vyf a zes Nood-vliegen. Wy bevonden de Zee ook da-
kesischooten, en pompte sterk; ook schoogelyks hier groener, en de lucht koeler
doe

den Berg tegen den avond, en wy gisten,Den 30 dito hadden wy 't zeer stil,
dat Schipper de Marre den 14 dito over¬ schoten,waar door wy al eenige tyd zeer sterk ssin-
leden was , die den 15 dito wierd overgerden, en wy stonden dezen avond, nu
boord gezet. De Zon scheen hier tot 9op aa graden en 46 minuten Noorder

uuren klaar, en ’t was de gansche nachtbreette zynde, de vlakke Klip (een Ei-
al vry licht.landje wat voorby Cuervo en Flores) te

Den 15 dito hadden wy weder eenpasseeren , en kregen dezen nacht zoo
zware mitt, zoo dat wy den ganschen nachtsterken voortgang, dat wy hier, de eer-

maar dreven, en die mist duurde tot denstemaal zedert wy van de Kaap der Goe¬
17 dito , wanneer wy twee Scheepiensde Hope vertrokken, genoodzaakt waren

(die wy voor Kruyssers hielden) ’s mor-onze Marszeylen te reven.

gens in de Honde-wacht zagen, waar orDen eersten July had myn Dochter we-
den Admirael ’er na toe hield, te meerder een zwaar overval zoo dat zy zeer

7enralzoo wy de Zuyd-hoek van Hitland zalang buiten haar zelven lag.
Hiulandgen, dat zich den 18 dito nader ontdekt-Sen 2 dito zagen op 46 graden en50
nFa¬gelyk wy toen ook 9 vadem grond wierminuten een Schip, dat ons inwagte, en
er

pen.een Spanjaard was; houdende nog al on
ze Noord-Noord-Oosten en Noord-Oon Den 19 dito zagen Fayerhil, aan Bak-

ten Noorden Cours; dog stampten en slin boord, en aan Stierboord klaar de Schot-
gerden den 3 dito zeer. sche wal leggen, al 't welke zich s na-

middags twee mylen van ons beter opde-Op 4o graden en 35 minuten verander
den wy van de Noord- Noord-Oosten de, daar zich Fayerhil met een blaeuwe
Cours, en stelden die Noord-Oost mef Berg, en als een visch in Zee leggende,
moy weder, en een Bakstage wind, het vertoonde.

geen wy anders gezeild of half wind noe¬ Wy vingen hier een kleene Kabbel-
men. Wy zagen hier zeer veel Meeu jaeuw, of een Gulleken, die ik, uit

wen met liefelyk weder op Zee dryven. groote lust'er toe, medc at , dog was 'er
Wy kregen hier een Zuyd-Westen wind, zeer ziek van , alzoo geen Visch ter we-

en hadden ’t op den dag vry koud gehad reld (dat van een ziekte op Batavia over-
gehouden hebbe) verdragen kondog tegen den avond minderde dit zeer.

Op 50 graden en 37 minuten verloorer Wy zagen Hitland eerst regt daar na,
wy Jacob Croonenburg, een Soldaat, die dat veel vlakker, dogechter aan de Noord-
ons voor Brood-bakker dus verre gediene zyde wat heuvelagtig was, loopende an-

ders zeer lang en laag af-had , waar aan wy veel misten ; waa
door ik my, alzoo geen visch verdrager Den 20 dito ten q uuren zeynde Ne-Krygen

dekon, en de Provisie allengskens minder¬ derhoven wegens drie Schepen voor uit,
die wy voor de Kruyssers hielden , docde, nu met Biscuyt behelpen moest.

3
Den 6 dito zagen wy op 53 grader zy waren het niet, en die Schepen ver 1—

Noorder breette weer een Schip; dog kre dwenen.

gen hier een zware Schotsche mist; zoo Wy geraakten eindelyk zoo na aan Fa-
dat wy geen Scheeps lengte voor uit kon- verhil, dat wy 'er maar een halve myl af

den zien , waarom wy geduurig Kanon- waren ; ’s nagts ten half twaalf kregen
schooten deden, om malkanderen niet of wy drie Oorlog-Schepen by ons, welker
’t lyf te loopen. Commandeur van Hoorn was , en hier

Myne Schouder-pyn nam hier door de quam by ons een Kruyd-lczer aan boord
koude ook toe, en myn Huysvrouw van de Heeren B-windhebberen van Rot-

wierd hier mede al zeer ziek ; dog he terdam gezonden, om op alles een wa-
duurde niet lang. kend oog te houden, ten einde 'er geen

Den 8 dito helderde de lugt weer op- goederen van boord mogten gaan
zoo dat wy alle de Schepen weder zagen By deze Schapen, die wy ontrent Hit

dog wy slingerden geweldig, alzoo het land vonden , waren vyf Galjoots, en

schielyk stil wierd, zynde de wind en om de Noord van Hitland was nog een
Cours dezelve. Schip en Galjoot voor Zeeland uit kruys-

senDen II dito, op s9 graden zynde, ver

Wy leiden hiereenigen tyd by, en kre-anderden wy onzen Cours in Oost, zynde
de wind Oost-Zuyd-Oost en zeer schraal gen toen verscheide Hitlandsche Schuyt-

jens met Melk, Boter, Visch, en Hoen-waar door wy afgrysselyk stampten, en
deren aan boord.slingerden, te meer, alzoo dit weder in

Den 21 dito kregen wy van de Kruys- en e:een halve storm veranderde ; dog kregen
sers
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dat ik die gansche nagt niet slapen kon.1714. sers over twee vaten Bier twee dito met

Ondertusschen was ik zooverheugd vanBrood, een vaatie witte Biscuyt, een vat
vor my door Gods zonderlinge genade overCort voor ’t Voik, een vaatje van twintig

sching. ons, zoo na by de Hollandze wal, en bypond met Delfsche Boter, een halve Stolk-
onie Haven te zien, dat ik van blydschapsche, en heele Komyne Kaas, en 30 kan
al myn Kaapsche schoone Constantia WynWyn, al 't welke voor zoo veel grage en
(hoewel maar weinig zynde ) en een halfuitgehongerde magen vry wat zober was
Aam ingezoute schoone Kool, nevens eenen zeilden tegen den avond weder met
half Aam heerlyke Kaapsche ingeleideeen Noorden wind en Zuyd-Zuyd-Oo
Quee-Peeren aan de Lootzen overgaf,sten Cours voort; ziende den Admiraa
hoewel my ’t een en ’t ander naderhandder Oorlog Schepen, 't Huys te Nek, ne-
wel gerouwd heeft. Ook gaven wy hen,vens de Orangie Galey, en Vredenhof,
eer zy vertrokken, nog al eenige veree-alzoo Edam nog afweezig bleef) voor
ringen en zoetigheden voor hunne Vrou-uit zeylen, dat zoo al eenige tyd aan een
wen, en eenige ponden Thee mede tenduurde , zonder dat 'er veel van belang
geschenkvoorviel , dan dat onze Snyder, den Cor-

Den eersten Augustus liepen wy ten 4poraal Dirk Brand, den 28 dito stierf.
uuren ’s morgens na binnen , en quamenhebbende den wind dan eens mede, dan
voor Helvoet binnen ’s avonds ten 8 uuDe Am- cens tegen, waar mede wy zoo voor Te

1 ren (Gode zy lof voor deze zyne genadexel geraakten , daar de Amsterdamsche en
sche en

ten anker wierden kort'er aan door Ne-Noord-Hollandsche Schepen hun afscheidd

derhoven gevolgd, en vonden Gamronvan ons namen. Dog den 29 dito ver-Hollan

sche daar al leggen, ziende dat ’t Jacht van deanderde de wind, die schielyk tusschen 't
Schepen Heer Bewindhebber Beyer van Rotterdamen achtste Glas na de middagzevende
scheden

ons eens rond voer, en toen ontrent eenzeer schraal wierd, waar op wy een zwaal
nOns

Musquet-schoot van ons ten anker ging2I. leregen, en eenige tyd aan een,Trivaad

'es leggenimmers wel een quartier uur lang zooda
Schry Voor ’t binnen Lootzen van zoo eennig op een oor lagen, dat wy vreesder
vers Schip, gaande 17 Amsterdamze voetent'onderste boven te zullen keren, terSchip in

diep, kregen deze Lootzen voor Zomer-gevaar. wyl wy de Schevelingsche en Katwyk
oon, op een Briefje , door den Schippersche Toorens kort daar aan begonnen te

en Seur geteekend, 84 gulden, ’t geen zyzien , dog moesten hier van de wal wen-
al zeer ras , en gemakkelyk, verdiendden , waar door wy tegen een zeer holle
hadden.Zee moesten hardebollen, verliezende den

Den 2 dito quam de Heer Bewindheb-30 dito eenen Abraham de Hees, die de
ber Beyer, en den Boekhouder Mulder,zen nacht stierf.

ontrent 8 uuren ’s morgens aan boord,Den 31 dito kregen wy van 't Zeeuwsch
dankte het Volk , na hen van den EedGaljoot weer eenig ontzet van Provisie, te
ontslagen te hebben, af, en verzogt myweten, a vaten slecht Bier, een half Aam
met myn Huysvrouw ’s middags in zynFransche Wyn, een vaatje Biscuyt, twee
Jacht ten eeten; dog ik bedankte zyn Ed,Hammen, en een Tong; en zouden meer
zoo om myn ongemak aan myn Schouder,gekregen hebben, zoo de Schuyt meer
als voor al ook om myn zicke elendigehad konnen laden, alzoo het sterk begon

Desvelf Dochter, voor welke ik verlangde maarte waeyen. Ook geraakten wy heden
komt eenig behulpmiddel zoo spoedig, als hetvoor de Maas, daar de Zeeuwsche Sche-
d mogelyk was, te mogen vinden, weshal-pen hun afscheid met eenige schooten van1s

ven my ten eersten van een Jacht voor-ons namen, en Nederhoven bedankte 'erAsheid

der zag, en met myn goedje ten eersten navoors waar op wy ’t lieten dryven en om
TuG11v Dordrecht voer, daar ik zeer voorspoedigditLootzen met een schoot Sjouwden ,
se nog dien avond tydig door Gods genadeenwy ten 7 uuren aan boord kregenSchepen.

aanquam, dankende hem van herten, datquamen met een zware Noord-Oosten
hy my, en alle de mynen hier zoo geluk-wind voor H-lvoet buiten ten anker
kig hadde doen aanlanden, en uit zoo me-geen weer lichteden ; dog kort daar na
nigvuldige doods gevaren gered-brak onze Kolder-stok, zoo dat onze Roer-

Groot Daar ziet gy, Lezer, zoo kort, als onspen eenige zware slagen aan wederzyden
g doenlyk was, ’t voornaemste, ’tgeen mytegen ’t boord gaf vrcezende, dat wyvan her

op myne twee Uyt- en t'Huys-ReyzenSchip des hier zoo na by de Haven nog een groot
Schry- ontmoet is, waar in men al verscheydege-ongenak zouden krygen; dog de Schip
vers. vallen , die men in geen andere Reyzenper, een wakker man, sprong ten eersten

bespeurd, ontwaaren, en wel veel rede-zelf, met het uiterste gevaar van een slag
nen vinden zal om zich te verwonderen,van de Roer-pen te krygen, toe en vat
hoe ik, door Gods genade, veel gevarentede dezelve zeer gelulckig en stoutmoedig
te water en te land, zoo gelukkig ont-aan , waar op wy aanstonds gered wier-
worsteld ben; maarmen zal, na een naeu-den. Het Schip stampte door de holle
keurige opmerking van alles moeten be¬Zee, en sterke wind , afgryzelyk, zoo

ken-X 3
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met een yzing door myne leden, dat men 1714.1714. kennen, dat wy (weinig gevallen uitge¬
aan zulke onbevarene Lieden zoo eenzonderd, en die nog meest de onvoor-
schoon Schip en zoo veeel Zielen ver-zigtigheid der Stierlieden te wyten waren)
rouwd , hebbe hooren zeggen, hoe ge-in de openbare Zee (voor welkers He-
makkelyk zy, schoon geheel onbequaam,melhooge golven nogtans de meeste men-
egter aangenomen waren, maar zal 't on-schen zoo schrikken als zy aan een Tocht
derzoele van dien liever aan die geene, diena Indien denken) niet het hondertste

Omdaar toe gesteld zyn, laten; hoewel ik hetdeel van dat gevaar geleden hebben , dan
voor¬hoognoodig geacht heb, om dit stuk,’t geen ons zoo nu en dan, als wy by na

taan zOO
waar aan de Heeren Bewindhebberen zooin behoude Haven dagten te zyn, ont- veel

moet is. Schepenveel gelegen legt, wat uitvoeriger, dan

niet teEoctige- bevorens geschied is, en hier op t laatst,Het was derhalven wel zeer te wen
verlie-aanmer- op dat dit hen dog in geheugen blyverschen, vermits de meeste ongevallen, die
zen.king. mogt, te verhandelen , biddende God,ons in zulke voorvallen ontmoeten, door-

dat hy Haar Ed. Ed. heilzame voorne-gaans, of door onvoorzigtigheid der Stier-
mens, tot voortzetting van hunnen loffc-lieden, of Gt geen nogerger is) dooron-

kunde der zelve veroorzaakt werden, dat lyken en weergadeloozen Handel, en hun-
er wat naeukeuriger op de bequaamheid ne verdere ontdelkingen en dappere over-

der zelve gelet, en dat 'er geen Stierlieden winningen in 't Oosten, waar by die der
aangesteld wierden, dan die eenige reizen Ouden (gelyk wy zoo uytvoerig dit ge-
in Indien geweest, en daar al, of op de heel werk door betoonen) niets halen
reyzen, preuven van hnune bequaamheid konnen , tot eere van zynen H. Naam
gegeven hadden, alzoo 'er anders aan een uitbreiding van Christus Koninkryk on-
ongelukkige wagt van zulk een onbedre- der de blinde Heydenen en Mohhamme-
ven Stierman zoo veel zielen, en zoo een daanen, en tot ondersteuning van ons
kostelyke bodem, gewaagd werden, daer kleen, dog als uit de modder tot zoo hoo-

men anders, wanneer men een goed Schip. gen top van eere en vermogen gerezen
een wakker Schipper, en goede Stierluy- Nederland, nog lange gelieve te zegenen,
den heeft, voor zeer weinig gevaaren, voor en Haar Ed. Ed. voor zulke ongevallen,
al wanneer men in 't ruyme zop is, be- an zoo ongelulckig hunne dierbare Sche-
hoeft te vreezen. pen, als nu eenige jaaren aan den anderen

Waar ondertusschen dit ongemak van geschied is, te verliezen , genadig te be-
daan komt, dat 'er veeltyds zoo onbedre- waren ; besluitende onze laatste t'Huys-
ven Onder-Stierlieden en Derde-waken aan- Reyze met deze aanmerking, die van de
genomen, en daar door veel Schepen, tot aiterste noodzakelykheid en nuttigheid in
zoo groote schade der E. Maatschappy het toekomende zal konnen zyn, zoo 'er
schandig verzeyld zyn, zou men des noods maar na behooren op gelet en voor gezorgd
wel konnen raden , behalven dat ik dit werd.

door zulke onvoorzigtige losbollen, wel

8

K

3

BLAD-



BLADWYSER
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dorven 231. Huyzen. 234. Afbeelding. 233.
Stadhuys. 234, 235. Kerken. 235, 236. 240.
Het Kasteel. 237. 239. Stal. Dieren. 237.
Des Generaals Paleys. 240 242. Buyten-sterk-
ten. 243. Inwoonders. Dienaars der E. Maar-

schappy. 244, 245. Hun inkomen. 246, 247.
248. Vrylieden. 248. Tsjineezen enz. 249. 254.
Visch, Vogels, Dieren , enz. 255, 256. Ver-
scheide Vergaderingen. Die van haar Edelhe-
den, en hun werk. 256 261. De Heer Gene-
raal beschreven. 261 264. Fosten van Beschry-
ving harer Edelheden. 264. Levens der Heeren
Gouverneurs Generaal 264. Grondvesting van
Batavia. 419. D’oude Bataviers herleven in Oost-
Indiën. 420. Handel der Jonken hier. c. 13
Optrek hier. 107. De Heer Koens misnoegen
over ’t noemen van ons Kasteel Batavia. 488
491. Wanneer die naam eerst openbaar gebruik-

189
Begoem Saheb. b231, 245. 250. 258
Beerenaard (Rogier) b283. 289
Batengenton. 10

Batengombang. 9. 10
Batoer Waggi. 2 22
Battedammer

223
D. Bavus, Krank-bezoeker, werd Predikant.b20.

na Taypuan Zyn dood.
37Been lsrael. S. Sjeich lbn Molana.

Belirang 232
D. Berghuyzen b61
Bezendingen der Schepen na de Comtoirer. 257

De
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De Bevere, Brigadier a162. Werd door Soera-
pati op de vlugt gedreven 178. Daar na vry.
gesproken. 185, 200. Zyn dappere daad. 186.
Des Schryvers gesprek met zyn Edelheid de
Heer van Hooyn hier over 192. DeHeet Rnol 's
vergeelsze moeite om Attestatien tegen hem te

197
ligten.

b24Bezoars prys.
dogDe Heer Bezuyen , Gezant aan den Mogol,

Direstierf. Zyn Lykstatie. b280. ls geweel
30-cteur in Suratie.

b22Bibliotheck’s Opziender.
a21D. Bierman, na Amboina b81. Verlost. 91.

91193na ’t Vaderland.
over.Bybel door den Schryver in ’t laag Maleyt
Wa-gezet, en bewegingen daar tegen. b84.

over zich de Synodus van Noord Holland ver
klaarde. 85, S7. Aanmerking over D. Leydek

89éer , D. van der Vormi, en over zyn Bybel.

14Bilang.
41

Bilnihon.
eer-Lyn30.Bintang ( Capiteyn en Brigadier)

ste Tocht na Java 148. Zyn tweede Tocht.
162

220
Bodjang.

235
Bl.k.

237
Blaroe

224Blitar 250. Ploetjong.
A407Boedelmeesters
1IBoedeongali.
a II

Boejim Grompan.
212

Boeikolo.
bIII

D. Boekenberg,
237Bockhouders Generaal
244

Boeker
A 15

BoeFita.
212

Boelaka.
230

Boelaki.
25Boeni Cassi
6

Boeni Gaeli
285Boeraksa belegerd Batavia a82. Zyn dood
221

Boetjang.
A10

Boelsjang.
18

Bolakan
317De Bollan’s geval onder de Heer Camphuys.

b38 42D. Bongaard
2 32

Bo ngor
15Bongrawang
226

Donghn.
56531 55.Bonnius b52. Na Malakka.D

D. Bonnus Proponent, op Batavia. b9. 0 N¬
Ternate, dog weer op Batavia, en na Tayouan.

12

2Bontins (Doctor
21Bontor. 221. Bontor Jjamboe.
DiDe Hecr Boggaard, Gezaut na Djambi. b65.
303recteur in Suratte.

b56D. Bongaard.
14Boomkens-Eiland.

215.Boota Poclch
VerD. Bnotiman. b19. Op Batavia geplaatst. 21.

22trck na ’t Vaderland

Borneo, Bantammers veroveringen hier op. a 165
227

COnI6De Heer Bort na l’sjina.
D. Dosch na Malakka. b66. Gaat na ’t Jaderland

71

Na Terna-Na Banda 88.D. Doterkooper b57.
108. 110te, en zyn dood.

226.De Heer Both’s Leven.
b17De Marschal de Boucicaut,
b16

Bourgeofs
b54De Bouveren.
24Brabands Hoedje.

IV. DEEL.

W ER.Y

D. Brakel. ba2. Na Tayouan. 43
D. Brakel. Na Banda b71. 74

b1Brama. Een Aigod

Brame. 250

Bramines Leven door Rogerius b22

D. Brands na Ternate b88. Op Batavia, er daar

beroepen. 112

A12Brasal.

Brebes. 213 25
241Brcembang.

Brendon a37. 38. Brenni 226

69D. Brelius b60.61. Dood.
Dog bleef op deD. a Breyl na Ceylon b 35.

Ma¬kust. 35. Komt op Batavia. 40.51. N.
59.lakka. 52. Na Ceylon. 56. Werd verlost

C0Gaat na ’t Vaderland.
Brigandsyn. 34

Brindjok. 41, 42
229Bringing.

b152Brodera

b8Jan van den Brock.
26Bronkhorst- Eiland.

D. Broughron na Amboina. b.55. Opgezonden 56.
58Weer opgezonden.Na Banda. 57.

b15IBrotsja.

292De Heer Generaal Broxwers Leven.
9. 10Brouwer, Krankbezoeker

42, 5I.D. Brouwerius op Batavia. b21, 36. 39. 40.
MerNa Banda. Predikte op Batavia Maleyts.

Zenveel vrugt. 61, 62. Na Ternate. 63, 64
65doo

bi8, 20. 21, 36. 39.40D. Brund

b269Bruyniak.

C40Bruydschat
bi2D. Bucherus.
44Buffels Rivier

62D. de Busch in Amboina. b58.61. Dood.
Buytex-Fredikanten. Hun zitting geordonneerd.

bi4. 17. 191S1161, 62. Aan D. Brouwerius en
andere toegestaan G2 64. Dix.73. Hun stem
in Vergadering: 83. Hun verzending. 12 16
Werden belast mede Voorzitter en Schryver te

zyn der Vergadering. 19. Een raad-plegende
stem hen maar toegestaan, en zitting. 39. Ook
cen besluitende stem omtrent de zaken der Bui-

50ten kerken.

2177Bulleboe.

D. Burexus na Ceylon. b60. Komt op Batavia
68en gaat na Ternate

D. Burum. b 53. Na Amboina. 543 55. Opge¬
zonden, en weer na Amboina. 56

C.

C8nE Heer Caan na Tsjjna.
C80ECaauw vlugt trouwloos uit Tayouan:
237Cobloeten

237Cacapper veroverd.
A114Cadirt,

A114. 116Cadjorang
De Heer Cæsar Landvoogd van Tayouan C74

222Cadjang
b64. 66D. Caheing

233Caladier

b5D. Galetns

217Caliaga
Calianier 2188. Deszells Schans. 195

Cambaloe , waarom zoo genaamd. C21

C22Cambodia onder den Tartar.
b267 276Camba¬

Bata-D. Cammiga. b76. Na Ternate. 77 Op
via, en na Banda. 108

Cambaja. b153

C20Camby
Na 'tD. Camper b91. OpBatavia geplaatst. 92
Va¬
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3 36't Clappus-Eiland.107Vaderland vertrokken. D. Glavius na Ceylon. b60. Op Batavis 69. Dood.De Heer Campbuys leven. a 316. regeerd alleen. 80

317 78D. Clement na de Kust.D. Campixs na Tayouan b52. Dood. b68Cloppenburg op Ceylon dood.55
Canzius De Heer Coens leven. a 271. 277. Krygt last om

138. 139Canarise Eilanden. na een vaste Verblysplaats voor ons om te zien.
D. Candidins na Ternate, dog weer op Batavia. 421. Zyn komst uit Amboina voor Jakatra.

b8. Ontschuldig bevonden, en na Tayouan. 9 Zyne verovering van Japara en Jakatra. 481, 482,
Werd ’er beroepen. 16.Komt op Batavia 13. 488

Weer op Batavia,Gaat weer na Tayouan. 17. 223ToenroerKomt weeruit, en werden na ’t Vaderland. 19. ceper, Veldheer op Java, en zyne verrigtingen.ZynBibliothecarius op Batavia en Predikant. 35. Slaat Crain Glisson. Veroverd Cakapper 114.33Aeu Dwingt de Macassaaren daar, en Crain Glis-bii2D. Capelle, son ’s dood. 115. Trekt op tegen Taroena Djaja,
413Capiteyns in dienst der E. Maatschappy veroverd eenige Paggers, dryft hem op de vluge-415Luytenants in dienst dog hy geeft zig over aan Kapiteyn Jonker 116.
171Cara. Waar over Cneper den Keyzer toelaat dien PrinsTsjjoeCarawarg 27, 8 9. Een Tak der Rivier, te krissen, daar Joxker en Coeper groot geschil10

genaamt. over kregen. 118. Coeper dwingt Poegar zichb76Henrik Cardeel, of Pangerang Wiragoena.
over te geven. 120. Zaaken van Soerapati en

212
Careong. Kuffeler en Pangerang Poerabaja, toen voorge¬73De Heer Caron Landvoogd van Tayouan.

valen. Coeper vervolgd Soerapati te vergeefs.ZynD. Caron na Amboina. b57. Op Batavia 65 125. En ’t verdere ziet in Amancoerat de EerPro-Maleyts geprezen. 66, 67. Daniel Caron
ste ’s Leven.40

gonert. D. Colde dehorn na de Westkust. b80. Na Anm-b269
Carnatica. boina. 81, 82 Verlost. 91. Komt op Baravia.wcer.Nade Kaap, en komtD. Carpius. b64. 69.

Bezoekt Bantam 92. Beroepen tot Tweede Ma-10.4. 76
Gaat na Bantam twec-leytsche Preaikent. 94.Zyn komstDe Heer Carpentier ’s Leven. 2275

112maal. 99. Zyn dood.akatrs. 478De Heer Souri van Amboina voor 26ombuys (de groote, en kleenebi7, 19. 21D. Carrelier op Batavia Predikant.
34omedin.226. 29Cartanagara. Commissarissen van kleene en Huwelyks zaken. a218

Cartanga.
A355. 404. Hunne Voorzitters.Carta Soera de Ningrat veroverd door de Heer de
DeCommissarissen Politycq ingevoerd b8. 10. 35.A150Wilde. eerste op Batavia en elders 13. 14. 18, 19. 21. 22,b243Carwar.

411 42, 48, 49, 58.69. Last aan den Voorzitter
193Cascar ’s Koning, en zyn stoute daad. b 173

des Kerkenraads, om zyn Ed. kennis te gevenb66.67.65D. Casearins op Coetsien. van de zaken , die te verhandelen zyn. 70. Na-b303D. Heer Casembrood Commissaris.
men van verscheide dezer Heeren, als de Heercn

A412Cassiers.
geenvan Hoorn. 79. De Haas 80. ZommigeCasteleyn b112. en zyn dood.

De¬Lidmaat 83. Van Dam 89, Douglar 99.b. 83. 92D. Cat ’s Schriften. byVor. 107. Chasteleyn. 107. Ailer Naamen237
Catapaje.

127een Lyst.C21Cathay, waarom 200 genaamt
C25Confutius.In hetCatechizatie op Batavia ingesteld. b 8.

2295De Heer Constant.15. 62Duytsch 22, 45. Maandags.
2 381onstapels Majoors.Her-t Maleyts van Dankaarts. 60.Catechismus in

b57. Coolius dood48Van Romandrukt. 70. 73. Bata¬Weer opD. Coppagroen na Malakka. b 68.
2173Cateegan.

aan ’tia 76. En hier geplaatst. 77. Dog langO60Tametlaan ’s Moeder.Catax (Tekine) be¬Podagra. 77. 83. Werd van zyn dienstb9D. Cavelirius.
houdens Soldye, ontslagen. 95. Zyn dood. 97222Cawasseert.

63D. Corf, na Ceylon b69. Dood.10Certeck.
b1Oorneliszoon ( HicronymusCeylon. Maatzuyker hier. S. Zyn leven.
IIMr. Cornelis2 7Cbamara.

26. 11Corrckot.b1o7De Heer Cbasteleyn Commissaris Politycq.
289Cortenhoef, en zyn Oom ’s Brief.b233Cavaschan.
302De Heer Cos zyn Weduwe hertrouwd.Kaap.De Heer de Chavonnes, Landvoogd aan de
b. 38D. Costerus overledenc. 161

Na Tetnate 80D. Petr: Costerus. b79. 40, 81.
231Chiande.

Geor-Werd opgezonden. 82. Dog hersteidb206Chitor , deszelfs Koningin.
Jader¬donneerd na Banda , dog vertrok na 'tdienChristen Vrouw, Helena van Eantam, door

83andEnKoning over haar Geloof vervolgd. b94
b71P Couplet.ditdoor ons niet na behooren geholpen, en
b82D. Couterier na Bantamhyvergeleken met de zaak van Cardeel, toen

Tast hetCoxinja ’s toeleg op Tayouan. c74. 75.70Moorsch wierd.
aan 76. Eischt het Kasteel op. 79. OvergaveChoram ( een Prins) of Sjah Dijhaan. b219. 230-

S0. 82 92van alles2.
D. Coyterns na Ceylon- b71.75. Vertrok na hetb219Chotroe.

88Vaderland. 76. ls weer op Ceylon.238Cidajoc. De Heer Coyett, Landvoogd van Tayouan. c. 75.29
Ciepetang- Geeft 't over aan Cexinja. 81. Zyn straf'er221, 22
Cipette. 82over,17D. Clarenbeck na Banda b9. Dood. D. Cramer, na Timor, en toen na Banda. b112

2364.b. 177Claarbout ’s aardige streek. Crank-bezocker van Bewindhebberen aangenomen,2227Claaszoox (Jacob) na Borneo. eR
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213veroverd 190. En door EFbaren van de Heer Caron. b. 9138. Van de Heer

D. De Meter.b37. Na Malakka. 38. Komt cpSeroyen aangenomen. 39. Last wat zyn Eael
KomtBatavia om na ’t Vaderland te gaan. 53.

heyds Crank-bezocker na ’t Gebed nog zal zeg- weeruit, en vertrok na Ceylon.58. Zyn dool 59
gen in plaats van den Zegen. Ook belast om

De Heer Demmer Commissaris Politycq. b. 42.zich aan de gedrukte Formulieren te houden,
44vertrok na ’t Vaderland.4zoo als die zyn.
85D. De Mey. b73 83. 84. Na Amboina.5Crisna Sinay- 58D. De Moor na Banda. b 57. Dood.81.Regnerus Croonenburg na Ceylon. b80.D. b87D. D’oude.88Geschillen met zyn Eerw.

IIDepack.ge-Petriues Croonenburg. J 111. Op BataviaD.
Vor-De Pape op de Vloot na Tsjjna. b58.D.112as

derd zeer in’t Portugeesch, gaat na de Kust. 59.(3ara) Croezen b65. Wed. Brouwerius-
Komst weer op Batavia 70. Maakt een Boek-Geplaatst op Batavia. 38. NaD.O1Fb37.
je. 71. Gaat na de Westkust. 72. Keerd wederTayouan. 39. Weer op Batavia, en 'er geplaatst.

73. 74Dog werd beschuldigd.57
bs, 12D. De Praat na Amboina.D. Crul. S. Krul.

237Der bon220
Cnndals

C. 24De Rhodes in Tonkin.De Heer Cuneus , Commissaris Politycq- b 41
217, 21Derma.302Gezant na Persier

bi72Despina.Czaar ’s Vrede met den Keyzer van Tsjina. c. 29
b65D. Adriaan de Voogd.

Bata-OpJoannes de Voogd na Ceylon. b59D.D.
76via geplaatst. 71,72. Na ’t Vaderland

Po¬303.De Heer de Vos, Directeur in Suratte. bb112Da Fénseca.
bO7litycq Commissaris.19D. Oagang.
b71D. de Vos na Amboina.45Daja
b42D. de Vries na Amboina.22ail

D. de Vriest na Ceylon. E80. Zyne geschillen,212Dainte.

dog geregtveerdigd, en verzoend zynde , gaar28. 31.Damak, een Ryk, Stad, en Rivier a 27,
83na Jaffanaparnam.69. 7233. 34. Sulthan Damak.

De Heer de Wilde, Commissaris Politycq. b94
24CDamalang.

De Heer de Wit, Landvoogd in Tayouan. c. 51223Darmmajong
D. de Witte na Banda. b78. Komt op Batavia,b-Daniels ( 3osias )

82en gaat na Macassar.2 22Danjong
b38. 55. 56.63. 71. 123Diakenen op zich zelf.A105, 104Danoe Paja (Pangerang)

240b239Diamanten-prys.GaarrDankaart; beroepen op Batavia. b. 8.D.
36Diarape.zyn verlos-ter leen na Amboina. 12. Verzogt
Zy-Djaja de Ningrat komt tot ons over. 214917sing. 13. 15. Zyn dood.

Hy werd gevorderd 2010ne Danfieressen. 154.2153. 154Danseressen
42. 50Djapan, een Landschap, en een Berg.50D. Dapperus b48. Na Tayouan.

269Djati-Berg.S. 't Le-Dara Sjckoeh. b. 230. Zyne gevallen.
b35. 67Dictionaria te maken voorgesteld.tegen Mo¬ven van Sjah Dythaan. Trekt op

2X5Diefsstals-proeven.verracien,Werd geslagen ,raad Beg. 250— Dienaars der E Maatschappy op Batavia. b140.gevangen en onthoofd. 252. 253 Asgebeeld 256
142Hunne kost-gelden.

Dathenus weigerd na Amboina te gaan. b 74D. b293Dijhaan Sjah ’s woelen.Va¬Beschuldigd als cnregrzinlig. Gaet na 't
Djihaan Sjab. b 291. Overwint zyne tegenpar-75derland, afsiezet zynde.

tyders. 272. Zyn dood, en kinderen. 294b55D. De Bitter na Banda.
jihaan ( Sjah Dysbaan ) zyn Leven, b230. ZynLD. De Bois, na Sumatra. b70. En gaat na Ban-
nieuw Hof te Deeli. 231. Gevallen in zyn Le-

da.
ven 232. Drukt Decan, Vizispoer, en Golconda.Dekan onder den Mogol geraakt zedert Efbar. b
233144. Gevallen met zyn Zoonen en hun214. 215, 219. 233. 265
opstand. 247. Werd gevangen genomen 40tb. IIID. De Cluyzenaar, na Ternate.

Ln.Luzangzeeb. 251. Zyn dood.De Hecr Dedel na Goa.
Djthaan Gier, S. Selim.8De Goyer Gezant na Tsjina. Diemen. De Heer van Diemen ’s Leven. 2293De Heer de Haas Revisor der Maleytsche Cate-

223Dindangajar.chismus. b73. Commissaris Politycq op Batavia
b280DiodatiEen80. Werd Ambons Landvoogd. e 113.
104Djobor s oorlog met Java.erdgroot vyandvan de Heer Fadbrugge 114.
b183Djoegi.18, 19Commssaris. 118. Zyn Gemalin s dood.

NaD. Dionysies, in 't Latynsche School. b 64
20

64 60Timor, en Ternate.b61D. De Jager De Heer Directeur Generaal ’s Ampt. 2 352 LycbiiID. De Jong na Ceylon.
der zelve Heeren 368De Heer de Keyzer (Louis ) provisioneel Dire-

18D. Dirikszoon na Banda-C12cteur in Suratte. b303. Gezant na Tsjina.
Dirkszoon ( Pieter ) b9. Jan Dirkszoou 9C8Jacob) Gezant na Tsjjna.

Davia ) 467gaatDe Large. b 6., 65. Werd Proponent, en
Dispenziers. 41267na Ternate.
Dispontyn’s geval onder de Heer Camphuys 317D. De Leeuw na Amboinsa. be3. Weer op Ba-
D. Dix. b73tavia, en naTernate. 70. Zyn Sangirees Vraag-
Doctoren. A415boekje. Dog verworpen. 72. Komt op Bata-
Docko. 28. 101 1977via.

Doerian Siriboba. 21IDelli.b190. 193, 199. 200. Was de Hosstad tot
A21Dok.2311566. 204. Nieuw Delli.

Doko. 49Een Ryk. b 163. 183. Door Sjab Baboer
De-Y 2
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Zoon. 246. Zyn veynsery 248. Mazum zyn238Dolon.
tweede Zoon-aag. List ontrent Emier Sume-

212Domen. la. 246249. Slaat Raja Jessomseingue 249.Domen of Domong, een Gebergre, en een Rivier Slaat Dara, neemt Agra in 250. Neemt Sjan
A40, 43. 45 Djehaax en Begoem Saheb gevangen. 251. Zyn58D. Donker na Coylon- b. 57. Afgezet. geveinsde handel met Moraad-heg. 251. Die hy

237Dondoc. gevangen zet. ibid. Vervolgd Dara. 252. EnOoopmagt aan Krank-Bezoekers gegeven , en aan Sjah Sousa. Raakt zelf in gevaar. Overwrint
b7. 16. 18, 19. 20. 35. 46.zommige belet. Sjab Sousa. ibid. Zyn belofte aan Emier Sume-En de perzoo-Bepaald voor een tyd. b8. la 253. Zyns Zoons Mobbammeds vlugt na Sjal;

18nen. 43. Aan een Proponent gegeven. Sousa. ibid. Welken Eurangzeeb daar na g-Ooop van een Kind in huys. b. 45. Door een On-
vangen zet. ibid. Slaat Dara weer op de vlug--der- Koopman op een Schip bediend. 88. Doop
ibid. Dara ’s uiterste elenden: werd verradender Perseen of Gauwren. 160. Aan Javaanen door Gionkan, gevangen 252. En gedood. 253.-S. Javaanen. Aan Tsjineezen. S. Tsjincezen. 256. Tragt Soliman Sjckoeh te vermeesteren.

Doopvaders, aan wie die toegestaan zyn. b 38. 39. 256. Neemt hem gevangen. 257. En ook Mo-
46. 63. 72. Aan Lutheranen dit toegestaan op Ba¬ raad Beg ibid. Onthalst hem. Zyn geveinsdetavia 80. En ook aan alle andere, uitgenomen

handel met zyn Vader. Dryft Sjah Sousa uit
aan Papisten. 108. Besluit van andere Kerken ’er Bengale na Annacan. 258. 259. Eurangzeeb be-

108, 109over. vredigd met zyn Vader. 259. Dood des laac-Doop van Heydensche kinderen. b. (5. Kerken- sten. 260. Werd XII. Groote Mogol 1657. 260.Cyordre Art. 28. ) En bewys ’er van uit een Gunstbrief Ao. 1062.223Dorrawati. aan de Heer van Adrichem verleend. 261. Zy-
20Dorreding. ne moeyelykheden met de Geestelyken over zy-b99De Heer Douglas, Commissaris Politycq. ne verheffing tot de Kroon. 262. Zyne verdereA19Dramjor. handel met Emier Jemla. Die den Koning van
222Drawolang. Asam slaat. 262. Zyne blydschap over Mier Sx-
51Drien Gieri. mele ’s dood. Krygt moeite met Seva Gi. 264—413Drukkers. 267. Veroverd Annacan. 268. Als cok Gos-

zyndeD. Dxbbeldryk. b. 6. Werd, Predikant conda. ibid. En Vizianoer. 269. Decan, en
zeer taalkundig.6. 7. Begon de Maleytsche dienst

Carnaticaibid. Krygt moeyelykheden met onswaar te nemen op Batavia, en wierd’ als Predi-
in Suratte , dwingt d’onze toteen slegt Verbana-kant daar geplaatst. 7. Gaat na Amboina: dog
schrift. ibid. Belet hen in hunne Logie. 270. Dogwerd wegens slegt gedrag afgezet, en besloten
zy redden zich’er uit. 271. Zyne Zoonen. 272.8hem na ’t Vaderland zoo te zenden.
Zyne ziekte. Opstand zyner Zoonen. En zyneb64. 65D. Durant na Amboina. dood. Testament. 273., 274. Zeldzame Lugts-
beweging na zyne dood. 274. Zyn veroverin-E.
gen. 275. Stryd der Princen Sjab Aalem en Azes

ibid.Tarra om ’t Ryk.ibid. Zyn leeftyd.27Dam , een Eiland.
55Eernamen der Javaansche Grooten.

E F.
Eerste Klerken van haar Edelheden Secretary. a

374 2155LAber (Jchan ) op Java.41Eggiglang. 372Fabryken.Sjab Ekbar, negende Mogol, en zyn leven. b203
b164Facfor, Koning van Tsjjna.

Groote overwinningen. 204. Verplaatst zyn Hos Ons 21Faroch Sjeer. b. 291. Zyn handel tegenvan Delli na Agra. 204, 216. Zyn liefde tot
MogoBengale. 279. Werd vyftiende grootePadmana, en listen om haar en Chitor te beko-

204303. Zyn leven en dood.men, met de verdere gevolgen. 206212. Wint
Le Febre , by ’t Beleg van Batavia , Hoofd en Veld-Chitor, Guzeratte. Ook Bengale. 213. En an-

heer.dere Ryken. 214. Kreeg moeite met Melik Am- Zend D Candidius uit Ternate op,dog
bar. 215. Ryken by hem nagelaten. 216. Se¬ L7is zelf zeer vuil.lims opstand tegen hem. ibid. Zyn dood 217.

b162Feridoen, Koning van Persien.ibid.Hof-onkosten. ibid, Zyn Schat.
150D. Ferny op Baravia b65. Na Ceylon

D. Eldercampius op Batavia. b65. Na Amboina Fercyrra ( Joan Krankbezoeker b41. Vectaald460
de vier Euangelisten en de Handelingen der Apo¬Emier Djemla of Sumela. b 233, 246. Eurang
stelen. 43. Verzoekt Proponent te worden 45.zeebs gevangen. 245. Belofte hem door Eurang-
Zyn verzock om geëxamneert te werden. 47.2ecb gedaan 253. Hoe die verder met hem han-
N. T. door hem vertaald. 49. 54. Werd nietdeld 263. Hy slaat afssam ’s Koning. En zyn
moeite Proponent gemaakt, zonder Gecommit-dood. ibid. Zyne afbeelding met zyne Vrou-
teerden. 49. Vervorpen hy haar Edelheden.Luwen. ibid. Zyn nagelaten Schat.
49.50. Moet zyn Prcdikatien den Praes-s laten

241Endaja.
zien. 52. Verzogt Predikant te werden. 53. FEn

b67D. ab Englich.
bood aan Fransch te preliken, toegestaan. ibis.D’Engelschen nemen ’t Schip den Swarten Leeuw.
Werd Predikant, en na Ceylon gezonden. ibid.

2425. En verklaren zig openbaar Vyand. 426. EnOp Batavia geplaatst in ’t Portugeesch 57.
C5Hun Vaart op Tsjjna. zonder dimissie. 53. Zyn Psalmen, ibid. Zet een28Engereng. zeer stigtelyk Spaansch Boelje over. 52. Zynibid.D. Ens op Batavia. biiI. Na Banda. verzoek om Inlandsche Ouderlingen en Dik34Entregers. nen afgeslagen. ibid. Als ook zyn verzo-k ot2378Equipagiemeesters. 'tin 't Ziekenhuys Duytsch te preliken. ibid.P. Erbervelds toeleg om Batavia af te loopen, en Vader ons en d’Artikelen des Geloofs by zyn

b210. 211zyn straf- Boekje gevoegs 6o On zyn zwakheid zouEswara, een der Heydensche Goden op Java
men om nog een Portugeesch Predikant verzoe-bI
ken. 62. Zyn beurd door Thornion vervuid 65.Eurangzeebb230 beschreven 244. Mobbammed zyn Ey
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Hy zou de korte Vragen in ’t Portugcesch over
zetten. 66. Zou de oude Portugeesche Psalmen
verbereren, ibid. N.T nu eerst rechcdoorhem
overgezet. 67. Dog haar Edelneden willen ’er
zich niet mede moeyen 67. Zyn Afschrift des

NT. na ’t Vaderlan gezonden , door den Ker-
kenraad verworpen. 69. Verdere zaken daar
over. 70 Misilagen door hem aangewezen in
’t Exemplaar van Heynen en Clavins. 72. Had
de vyf Boeken Mozes overgezet, en besloten ’t
O.T op Batavia te drukken, 72. By haar Edel-
heden afgewezen, die ’t na ’t Vaderland wel wil-
len zenden ibid. Moeyelykheden met hem. 73
’t N. T. van Heynen en Clavius, op zyne klag-
ten aan de Zeventienen , afgekeurd, en 1600 Ex
emplaren vernierigd, en belaft 't weer door hem
en anderen te laten overzien. 73. ’t Revideren
belast aan den Kerkenraad, die 'er zeer tegen is
en eerst die fauten weren wil. 74. Lindius en

De Ze¬Tbornton Revisores en Claviusibid.
ventienen prezen zynen yver, zynde nu tot het

Ontslagen.76.tweedc Boek Samuels gekomen.
vernietigd. 79.78, Verscheide besluiten &amp;c.

zou ’t drukNazien van ’t N. T. ten einde, dos
Men zou eerken nog wagten. 80. Dood 80.

INT. enpreuve niemen van den druk var
goed zynde, dat dan hier drukken. 80. Dat ook
roegestean is. 80. En Revisores as en op den
Arser ibid. Titeblad van’t N. T. 76, 82. Hoe

verre hy met zyn Overzetting des O. T. geko-
men was 84. En van Ezech. 48. vers 21. Zou

't op den fkker vervolgen
D. Feylingius tot Leger-Predikant na Java geko-

ren. a151. Op Batavia b80. En na Amboina.
ibid. Na Banda. 83. Weigerd ’t Avondmaal met
Ryst-brood te bedienen , dat de Batavische Ker-
kenraad zeer laakte. 86. Komt op Batavia 86

Na Ter-Quaadaardig in Banda behandeld. 87.
nate. 87. Zyn geschillen met Nood en Brant;
93. Op Batavia. 94 Treyns-Prcdiker, dogge
exculeerd. 97. Na de West kust 1708 106. Na
Bantam en West-kust. 107. In de Duytsche Kerk
beroepen 110. Repatrieerd. 111. Komt weer

112uit, dog op de Reize overleden
21.Fierens komt op Baravia. b20. ScholarchD
ofBibliothecaris. 22. Na Goa. 35. Komt weer
OpBatavia 36. Gelasterd in ’t Vaderland. 36.

geplaatst. 38. Na ’t Vaderland. 40. 41Batavia
362Fiscaal; Geval met een Schoenmaker.
2376

(AdvocatenFiscaals
380

(e Water
2382

Independent.Pri
b13Floris (Tryntje ) geëxcommuniceert
bc

D. Follinus op de Kuct.
223Foorol.
C33For aosa. S. Tayouan.

Formulieren in 't Maleytsch van Roman vertaald. b
48

Fransche Vluchtelingen aan de Kaap ondersteund
b78
C28Fransche Wiskundigen in Tsjins.

C47, 48De Heer Franszoon na Tsjjna.
b42Frederiks (nartyn ) Proponent.
50.D. Frontenius op Betavia. b46. Na de Kust.
63

Dood.

G.

A38Abang.
A15. 22Gabbang, een Lanssteeck.

41Gadanpelan.
219Gadel.

25. 26. 36Gadju, een Berg.
25. 30, 34. 35, 40Gading.

268 69Galob, een Ryk.

IV. DEEL.

E R.Y
door Sjeich Ibn Moelana veroverd. 6-

AIIGambong Sibas.

Gajung Chan. b164
Gandamanik. 223

250Garoéda, Dorp en Rivier.
De Heer Gardeny ’s , een van de Eerste Kerkely-

ke Commissarissen op Batavia. b13
jauwren. S. Perséen.

Geap. 221
Gebock. 34
Dion. Geens. b64

D. Geesdorpius op Batavia. bao
Geertruyds-Eiland , twee Eilanden van dien naam.

24
D. Gelderma op Batavia b110 Na Java ’s Oost-

kust. ibid. Na Ceylon-ibid. Dood. III
Gelok. 2181
De Heer Generaal van Oostindien in alles beschre-

ven a 261 264 Zyn Vrouw, enz. ibid
Der Heeren Generaals Levens, 264

Lyst. 2267
Genting 19
D. Gerardi op Batavia. b64. na Amboina. 210
Gezanten van Hoksicuw op Batavia e8. De Go-

ver en de Keyzer na Tsjina Gezanten 8. Van
Hoorn Gezant. Tsjincesche op Batavia C.12.

Paats en Louis de Keyzer Gezanten na Tsjjna.

13
Gentong. 10

ewichten van Indien. 2260

Geuynier op Batavia b60. Werd Proponent.D
61, 62. Zou Maleytsch catechizeeren, en pree-
ken 62. Klagten over nalatigheid in 't Maleytsch
catechizeeren 62. Verbeterd in Soldy 63. Ver-
zogt Predikant te werden. 63. Toegestaan ibid.
Moeite tusschen hem en Erouwerius 64. Werd
Prcdikant. ibid. Zet het kort bericht des Ge-

loofs in 't Maleytsch over &amp;c. 64. Maleytsch
Prcdikant. 64. Klaagt over ’t verval des Ma-
leytschen Diensts. 63. Rlaagt over de Meesters.

65. Verbeterd in Emolumenten. 65. Zet de
korte Vragen over 66. Klagten over zyn zwa-
re dienst van tweemaal precken 68. Klaagt over
zyn zwakheden, en onvermogen om alleen die
dienst waar te nemen, en verzogt te repatrieeren.
69. Weigerd voor een Mohhammedaan te bid-
den , waar over is geschorst. 71. Repatrieerd
buiten dienst. 72

Giending, een Berg, en Dorp. 250 5I

Giger Kalongiit. 29

Giljoen, een Eiland. 246

DieGionkan Verraad Dara Sjekoeh. b. 254 daar

na gedood werd. 256

Giri, een Stad. A47. 68
Panambahan of Soesoehoenan. 268

i ’s Keyzers wrake aan hem. 118

s Tempel, en H. Graf. 248.118

Glisson (Crain) vervangt zyn Vader a 106 107.
12, 113. 114. 115. Zyn dood.

225Gnaja.

27Gnock.

deGoa (op Malabar) herwaarts gezonden met
Son-Vloot D. Schotanus. b 19. Ven Houten. 20

neveld. 21. Fierens. 35. Kesselerus52. T9s.
153155

Bata-Goa (op Macasiar) ’s Koning op Java, en
via. 107
Gobix; op Batavia. b76. Na Banda. 77D Op
Batavia 78. Quam uit Bauda op Batavia. b82.

Geregiveerdigd door den Kerkenraad, en over-

leden. ibid.

Goddon. 237

Godok. A10
Godsdiensten op Java. b1

der Mohnammedaanen. b23
Z der
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via. 57. Zyn wonderlyke standvastigheid, ena 4der Tsjjneezen. C90 91
doos.der Christenen, en welke op Batavia ge- 234Hampakb5 b16duld. Hams (Jannetje ) S. Reynenburg.

C25in Tsijina. b22, 34D. Joannes Happartius, na Tayouan.
in Tonkin. S. Tonkin, der Formozanen.ri D. Gisbertus Happartius. b38. Na Tayouan. 39.

C82

Komt op Batavia. 44. Gaat weer na Tayouan.
28Goede. 45

9.20Goelo Gadja. 2 23Hargadawa.26Goelvewan. 252Harten Eiland.
227Goemoelak. bii3

D. Hartholt.5Goemora. C12Harthouwer in Tsiina.29Goemorta. Bata-OpD. Hartong. b 39. Na Amboina. 40.
Goenong Djati. S. Djatiberg. afge¬via weer 47. Met Proces, en zyn Soldy

25.kan 49schrevenC8Gyyer (de) Gezant na Tsjjna. b44De Heer Hartsink Commissaris Politycq.
2227Goens gaat na Borneo A184Hassan Aalib299Gokeltaas Chan b289 295Hattumbeck Chan.Golconda van Ekbar cynsbaar gemaakt. b213. 219

354. 355, 403Heer en Heemraden.
Onder Sjah Djihaan.233. Onder Selim 243. 402Voorzitters.

246244. Emier Sumela. D. Heemstede, na Amboina. b 13, 14 15. Verlost.
2 23Goloen, een Landstreek:

19Weer op BataviaNa Banda. 18.17.42Golot, een Berg. D. Hck, op Batavia, en na Amboina. b71. Komt
250 51Gombong. opgezonden op Batavia. 77. Verzogt herstelling.221Goxde. 78D. Gordon op Batavia en na Amboina. b 79. Gaat Helena van Bantam , van den Koning vervolgd,

na Banda, en verder na Batavia. 82. En na het b94schoon Christen.8.Vaderland. D. Hellenius na Amboina. b70. Komt op Bata-
10b9.

D. Goriszoon. via en gaat na de West-kust. 71. Wera Predi-
GaatGoting , Krank-bezoeker. by2. Predikant. 77. 76Zyn dood.kant op Batavia. 72.Na Ceylon en Coetsjien. 88na Malakka. 78 15D. Helmichii na Amboina biz. Zyn dood.
IIIWerd verlost en stierf op de Reyze.

b66D. Hemling op Batavia.236Gouverneurs Generaals Lyst.
43een Eiland.Hen met de Kiekens ,Jan de Graaf Propo-De Graaf na Goa. b7. 59. b9Henrikszoon (Rogier) Proponent.b71. 78, 79nent.

28HirangVan Tadjoe Me¬Graf van Homajom a202, 203.
b182Her atb157halle 205. Dar Perseën. b21De Heer Herberiszoon.b36, 37. 42, 48D. Gravixs. bri2D. Hermanni na Ceylon.33, 45, 47Gressic. 219Wolfert Hermanrzoon.

8Cri— Een Comtoir hier opgericht.
Zyn def-D. Heurnius op Batavia beroepen. b8.281Opperhoofden

tige voorspraak van D. Bastiaanszoon tegen den2156Poespa Nagara hier Inlands-hoofd.
Heer Generaal Specx 10, 11. Zyne moeite hiergedood door Soe¬Greving (Kapiteyn-Luytenant ) over 1I, 12. Vastgezet, en weer ontslagen, 14.

rapati a 27. Mishandeld door de Heer van Vliet.
15. Na de Kust gezonden. b15. Weer op Ba-129
tavia. 16. Gaat na Amboina , en komt wecr opD. Groenewout, Leger Predikant op Java a 151

16. 19Batavia, en vertrekt na ’t Vaderland.Gaat na deKust.bof. Komt op Batavia 94. EuD. Heussenius. b 56. Op Batavia geplaatsten gaat weer na97. Komt weer op Batavia,
56.60zyn doodop Batavia. 107de Kust. 106. Komt weer

dat ver-D. Iley op Batavia. b84. Na Amboina,’t VaderlandnaGaat na Amboina. 108. En Batavia,anderd in na Macassar 8s, Romt opIII

85 93 94en daar geplaatst.a 10Grogol.
Schoolen 65Heydensche Godsdienst op Java b 1.50Grogon.

C25In Tsjjina1CGrogong.
D. Heynen, Krank-bezocker, verzoekt na ’t Va-

42Grombang
derland te gaan. bes. Komt als Predikant weerDe Heer Grootenbuys, Directeur in Suratte. b 271,
uit, en gaat na Ceylon 59. Geplaatst, na dat302
weer uitgekomen was, op Batavia 68, 69. 73 Zyn218Groodak.
dood.34. 35Grompol.

b215, 216Hhadjj Mondee.
71. 72D. Grouwels. b71. Op Malakka.

hier 151Hbamed Abâd. b150. Ons Comptoirb212, 217Guzeratte veroverd door Ekbar
240 259Hbamed Mabal.D18De Heer Gyzels Politycq Commissaris

266Hhamza Pansoeri.

C13Handel der Jonken op Batavia.H.
D. Hilarius, na Malalcka, b21. Komt op Bata-

Caat navia 35. t'’Onregt beschuldigd. 35. 36.Yn Edelheid de Heer Mattheus de Haan be¬
Gale. 36. Siegt gedrag. 39. Quam op Batavia351Any Scureven
en vertrok na t Vaderland met de Afscnriften zy.b56De Haan (Rutgert)

39 40ner zaaken.VaD. Haccoma op Batavia, na Japara, en na he D. Hilarius. b30. 82. Na Japara. 34. Dood. 85b87derland
C164Hitsand en Fayerhil gezien.2 22Hadomorang D. Hedenpyl, Krank bezoeker b76.77. Verzogtb15IHajom Majom. Predikant te werden. Predikt Hooy Maleytsch,b291Hamambax. dog onverstaanbaar voor de Gemeente, en werdafge¬Hambach , Meester in 't Latynsche School

Predikant 'er op, en gaat na Amboina 78. Enb40. 43zet. verder na Ternate , van waar opgezonden werd.Na Tayouan. 38. Op Bata-D. Hambrock b 37. 82.
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82 Dog, heisteld zynde, gaat weder na Am-
inboina. 83. Komt op Batavia 86. En weer
87boi

b164Hoelako Chan.
112D. t Ioen Iloogendorp na Ternate. biio¬
20oti

b1O3Plicktay-Chan.
57D Holkenberg b56. Na Ceylou.

275Hollanders koimst op Jaya
A101te Jan Franszoyn) na J.ya.

9. 10D. Holthenus
b505Tolthusius

DeHdeer Holts Gan Theodoor ) gaat na Java. 152,
154

Homajon, agtste Mogol b194. 195. 199. Zyn doo-
202, 20¬en Graf

D. Hoogerwaard op Batavia , en aldaar beroepen
bii2

Hoogerlinden (Kapiteyn ) na Java. a 149. Zyn
150dood

CIIHoogenhock in Tsjina.
De Heer Pieter van Hoorn Commissaris Politycq

58

b93D. Hoogland op Macassar.
Werd PrediHoogestey, Krank-bezocker. b 17.

15kant, en gaat na Tayouan
Dc Heer Johan van Hoorn 's Huwelyk met de Heer

22 Outhoorns Dochter. 2 333. Zyn Leven
7
7or; een Eiland.

21Hooygrng
b21Dernhes na Ceylon.

1O6Hosiein, Koning in 't U-becks- Tartaryen.
GaaVan den l’outen, Krank-bezocker. b 10, 17.

’t Va¬als Prodikant na Amboina. 18. Gaat na
derland. 19. Komt weer uit. 20. Draagt zich
slegt, en werd’er over gestraft, dog hersteld

rGaa110. Zyne te Rug-Reyzo van Goa. 21
21. 37

na Eanda
217, 218Cornelis Houtman.

Komt op Bat-via , gaaD. Hleyer, na Banda. 91.
11n2 Java 's Oost lust, en stierf op Batavia

b61,62DHeyii çn na Amboina.
27)De Hecr Hulft, Gedich; op zyn vertrek. a

Op zyn albeelding. 300. In aardige trek, hem
301door de Heer Maatzuyker gespeeld

Tusho eerste Predikant op Batavia. b 6D.
Gaai na Amboina.7. Versonk in ’t Gat van

-
Ambo na.

C2¬verdryft de Uester artaten.
D. Hupperts op Baravia b37. Gaat na Coetsiien,

dog konmit weer op Batavia 87, 93. En toen ne
10.T

VeroDe Heor furdt , Veldheer op Java a111.
verd Cadiri, en vertrok toen ne Batavin

I1.de ’t Gezaz aan de Heer loscman.
30¬De Heer Turgronje, Directeur in Suratte. b

I.

39. 40JAgarapa, een Landschap, en Stad.
26ger Elland

201g
Jakaira beschreven in ’t byzonder, en in opzigt

van Batavia ’s Grondvel ing  419. En daar of
ons Contract met dien Koning. 421. Deszelf.
voornemen , om de onze haer uit te rocyen. 424

Onze slegte toestandOntschuldig -ich. 423
hier 22 Ons bessair om de werken ver En
geseaaeb Overwe
ging ef nien ’t Casteel hiouen, of verlaten zal.
429 Op't zien der Engelschen begeelt de Heer
Coen zich t’scheep. 427. Wie toen in t Kasteel
bleef. Coen gaat d’Engelschen te gemoet 429.

130. Die hem opeisschen; dog zyn antwoord.

W YZER.

De Berger-boot in onze Vloot gekomen. En
de Engelschen met nog drie Schepen versterkt.
430 De Heer Coen ’s vertrek na Ar-boina

vaar van hy die van ’t Kasteel kennis greft. 431
De zwarte Eeeuw verbrand. De onze ter Zee

en te Land in ’t kasteel belegerd. Onagiers met
die van Jakatra, om te accordeeren. 132. Eysch

des Konings van Jakatra, van 8000 gulden ; dog 't
accord getroffen op 6ooosuden. 433. Accoord
met de Heer Bosb gemaakt, en naet l'Herem 'te.
435. Ook met de Heer reyns En accoerd
der onzen in ’t Kasicel met hem 435. De Hect
van den Brock, en eenige andere, schelmachtig
van dezen Koning gevanger genomen, en ge-
dwongen om de onzen in ’t Rasfeel d’overgave

aan te raden; dogdoer het tegendeel. Verschei-
de voorwaarden door de Engelschen aangeboden.
Met dewelke zy in eenige onderhandeling tre-
den. 440. Accoord van de overgave van ’t Fort
Jakatra met dien Koning en de Engelschen. 441
442. Dog verhinderd. 442. De Koning van

Jakatra door de Bantammers afgezet en gebannen.
443. Van den Broek en de zynen na Bantam
gevoerd. Welke Pangerang hem zyn vrien-schap
to-zegt. Aanbieding van der Engelschen vriend-

schap tegen de Javaanen. 444. Neerlanders toen

op Bantam. Door den Koning gedrongen aan
d’onze in ’t Fort te schryven, en hun antwoord.

445. 416. De onze begeven zich onder de be
scherming der Bantammers. 447. 418. Hande-

ling der Bantammeis over ’t Fort en ons volk.
450 De Jachten Delft , en de Tyger op Ja¬
katra gekomen, en na Amboina met berigt aan
de Heer Coen gezonden. 451. ’s Konings moe-
velykheid tegen d’onze, en zyne dreygementen.
451. Brief des Sjahbandaars 452, 454. D’on-
ze in ’t Fort geport om zich te verweeren.'t

Jacht Delft in brand gestoken. 453. Tyding van
le Febre. ’t Jacht Ceylon ontsnapt d’Engesschen
en loopt na Amboina 455. Le Fcbre uit de Straai
Sunda te rug ontboden 456. Contract tusschen
den Koning van Bantam en d’onzen in 't Fort.
457. Dat voortaan B-lTAVIA genaamd werd.

En de Naamen der Punten nu gegeven ;457.

stilstand aan wederzyden, zonder accoord. Be-
richten over des Soesoe hoenan ’s hulpe aan ons

455. De Koning met het accoort niet te vre-
den; en de zyne willen ’t Fort aantasten. 159
460. Le Febre ’s en der Engelschen ontmoeting:
dog hy loopt na Amboina. 461 , 462. Eantam-
sche Gezant, en schryven der onzen met hem aan

de Bantamsche Vrunden. 462. Die van’t Ka-
steel genegen met den Soesochoenan in verbond
te treden. Nieuwe Overheden van Bantam op
Jakatra gesteld, die van ’t Fort schryven aan de
onzen tor Bantam. 463. ’s Konings vooruemen
om Jakatra te versterken, en een Fort tegen over
t onze te maken. 464. De onze in 't Kasteel

Batavia bekend gemaakt ’t misnoegen over ons
wantrouwen , gesprck tusschen Riay Laemzy en
David Dirkszoon 364. D’aanslag der Javaanen
op ’t Fort neemt geen voortgang. En werd aan
de onzen tot Bantam bekend gemaakt. Wan-
trouwen van den Pangerang Temanggoig. 't

Voornemen in ’t Kasteel ten aanzien van den
Svesochaenan. 466. Brieije van David Dirks-

zoon in ’t Fort ontfangen. Berigt wegens de
oprouwing van ’t nieuw lavaansen Fort. Aan-
merkingen der onzen hier ontrent 407. Die be-
suiten s Vyands werken te verwoesten. 268.
Dat goeden voortgang nam. Schade aan weer
zyden. verschooning daar over met een Brief
aan den Pangerang Temanggong. 469 Gesprek
tusschen den zelven en o-zen Briefdrager. Be¬
richt dat de lavaansche Grooten hier over ver-

vaast7
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baaft scheenen; die ontrent den Koning deze zaak
zouden tragten te verschoonen- Bericht daar van aan

de Bantamsche Vrienden. Bedryf der Javaanen daar

op, en’t gedrag van den Pangerang, en van Ki zy
Laemoy. Diens raad agtervoigd werd. 470. Der
Bantamscne vrienden ongenoegen en wanhope.

Hun brief aan die van ’t Kasteel Batavia. 471,
172. Misnoegen over de hatelyke spreekwyzen,

daar in vervat. D. Hnlsebos brief aan de Ban-
tamsche vrienden over hun jongste schryven. 473.

Kapiteyn van Gorcom toond de noodzakelykheic

van den gedanen uitval aan den Heer Pieter van
den Brock. Nader briefje van Bantam over hun-

nen verbeterden toestand. 474. 475. Blydschaf
der Kacteels-vrienden hier over. Der Javaanen
nieuwe Battery op Jakatra. 475. Brietje des Ban

1ttamschen Sjahbandears. 476. D’inhoud van
Deenschryven der Bantamsche vrienden. 477.
Ja¬Heeren Carpentier en Souri uit Amboina op

katra verscheenen. En tyding door hen van der
Heer Coex gebragt. En verhaal van’t bejegen-
de op hunne Reyze. ’t Fregat Ceylon na Java ’s
Oost kust gezonden. 478. En alles aan de Ban
tamsche vrienden bekend gemaakt. Die op de-

ze tyding naeuwer bewaard wierden. Onze
Brieven door den Koning onderschept. Der
Bantammers ongerustheid hier over. De Koning

Welkcvan Bantam door d’Engelschen misseid.
zig tot de vlugt bereiden 479. Brief aan de Ban-
tamsche vrienden. Bericht van de komst der
Vloot onder den Heer Coen. Zyn Ed. belast den

Koning van Eantam te schryven , dat hy zig on
zydig houde. 480. Bericht van ’t voorgevallene
uit de gemelde Vloot. Japara ten tweedemaal
afgeloopen. Die van ’t Kasteel Batavia doen der
Koning van Bantam aanzeggen, zich onzydig
te houden. Eenbrietje van den Heer Sours aan
de Bantamsche vrienden. 451. Komst van den
Heer Coen met 18 Schepen voor lakatra , en

zyne verschyning in ’t Kasteel Batavia. De Stad
en ’t Koninkryk Jakatra door zyn Ed. veroverd.

Ge¬182, 483. Byzonderheden van dien. 483
dicht 'er op gemaakt. De Stad door d’onzen in
staat van verdediging gebragt. De Heer Coen
belast de Bantamsche Vrienden zyn komst aan
den Koning te verwittigen, als ook van ’t ver-
branden van Japara, en van ’t veroveren van
Jakatra hem kennis te geven , en dat hy met de
Vloot voor Bantam komen zou, om onze ge
vangenen te verzoeken. 484. De Vyanden uit
twee Paggers verjaagd. Tyding van Bantam we

gens onze gevangenen daar. De Koning, over
akatra ’s verlies zeer ontsteld, doet Bantam ver-

sterken. De Heer Coen ’s vertrek derwaarts met

de Vloot 485. Werd door den Koning ontreni
’t lossen der gevangenen misseid. Werd gelast
die binnen 24 uuren los te laten, dat hy dede.
Fabeltie door hem op den Commandeur van den

Brock gepast. De Koning verklaard met de E

Maatschappy in Vrede te willen leven. Vertrek
der Engelschen van Bantam. 486. En uit de
Straat Sunda. Zeven van hunne Schepen door

sd’onze veroverd. De Heer Coen na Jakatra.
Konings bedriegelyk voornemen ontrent ons of
Jakatra. Ongemck’er door geleden. Waar on-
trent zich de Koning onkundig houd 487. Wiens
Rhecde daar op bezet, gelyk ook hem den oor
log verklaard, en de Stad beschoten wierd. Vaar
tuygen , door van den Brock veroverd. Die ver
vangen wierd, en daar over misnoegd scheen
Brief van den Heer Coen daar over aan hem 485.

Hoe lang die Bantarmsche oorlog duurde. De
Heer Coen ’s misnoegen over ’t noemen van ons
Kasteel Batavia. Hoewel de order der Heeren
Zeventienen dit medebracht. Echter is die naam

E R.Y
in geen openbare schriften gevonden tot Ao-
1621. t0e. 489. En tot nader ordre der Heeren

490. 491

Jakatra ’s Beschryving in 't breede volgens ’t by-
zonder bestek van dit Koninkryk a 1.315. 7.

grooteDeszelfsDeszelfs Grenspaal 6, 8, 9.
Rivier, uit den Berg Pagerango voortkomen-

7 10de. 6, I1. Dit Koningryk van binnen.
’t Ka-En hoe lang deze naam aan de Stad, en

steel van ons gegeven is.
42Jallon
11Jampang
2 3Jangholan.

45Janpolan.
34Jansoezi.
b56D. Jansonius op Batavia, en na Amboina
38Japalan.
Ver-Japara a28. Deszelts Oppe-hoofden. 29. 155
425.overd door falok, en den Heer Coen 81

C107Door den Schryver bezigtigd.
A17. 21Japoeré

9Jaronggang
28Jatamagara.

218. 15Jati

19Jatiborang.
1 9Jatisawi.

19Jatitoesijoe.
35Jatintackan

Java beschreven a216667 Kaart in’t alge-
meen. 2. Verdeeld in zeven bestekken. En het

eerste besteck, gaande over ’t Ryk van Bantam. 2
De West-hoek en deszelfs Zee-kant beschreven.
De tweede hoek. 3. Derde hoek. 4

Tweede bestek over Jakatra. 5, 6, -
IIPris

Derde bestek, over Tsjeribon. a 11
24

PrisVierde bestek, over Mataram. 2 24
36

Vyfde bestek, over Panarag- Cadiri,
enz 236. 45

Pri— Zesde bestek, over Madura , Soerabaja,
Passaroewan , enz 5 143

Zevende bestck, over Balamboang
—5251

Java ’s Dieren , Vogels Waaren. a 53. Land-
voogdyen van ouds 56. 57. En nu. 121. Deszelfs
Keyzer. 5558.ZCaaken. 64. Stond wel eer

onder Tsjan 67. Beschreven door Marcus Pau-
us Venetus, enz. 68

Javaanen. Hun wezen. a 53. Dagt, wapenen,
eni 54.55. Hun grootste Heeren, en Trappen
van eerc. 5557. Taal. 63. Lerters , Vader

ons. a62 64. b7 Hun tydrekening en be¬
rigt van lava, en van deszelfs Koningen 65. 68.
Hun Vaart op Madagascar, enz. 65, 66. Verbod

aan hen gedaan om in ’t Kasteel te komen 94
Zy veroveren Sumatra. 67. Sulthan- der zelve.

48. 69. Hun aard. 61. Staatvoering Groo-der

ten. 61. Twcc der zelve gedoopt b65.73
Jawana. 29. 34
Sjeich Ibn Moelana. 245.68. 69
Ibn Arabsjab b166
lbn 1l Awis. b169. 170. 184.
Torabim Mirzal b182

1dj0c 212

Jealogi. 49

b162Jeldoezchan.
Jelokhoelo 24
Jemoe. 235

zynJessomseinge een Raja geslagen , en van
vlug-Vrouw veragtelyk gehandeld , over zyn
b245ten.

29. 30Jesuieten in Tonkin. c23 24. In Tsjina.
39Jewol.
In-
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222, 27Ipanigara
Inbrenk door den Heer Specx op de Kerkelyke rech

ten. nntwoord der Predikanten van Batavia 'er

opbio, i1, 13.14. Kerk- tucht gestremd. 13
ool 't bevestigen der Predikanten daar. 22
Krank-bezockers buiten kennis van den Kerken
raad gezonden. 36. 38, 53. Prcdikanten daar be-

rispt over ’t niet wel bewaren der Kerk-rechter
door die van ’t Vaderland. Weshalven zy weer
verzoelen hier bevesligd te werden. 37. Krank-
bezoul'er gemaakt door den Heer Seroyen. 39
Eisch van den Heer Reynierszoon om ’t Kerke
lyk oordeel der Buiten Predikanten over Panthe
ru, en antwoord ’er op 44. Nieuwe inbreuk

’t Beroepenover ’t lezen der brieven 44, 45.
der Prcdikanten aan de Regeering gesteld. 46, 48

gelaten. Nieu-Doch aan de Predikanten weer

Proponent tewe moecire over D. Ferreira tot

maken. 49. Over ’t verzenden der Predik an
ten , dat haar Edellieden weer aan zich trek

ken, en hun antwoord ’er op. Waar by het de
Lindius ge¬Kerkenraad weer overhaald. 50

dwongen, onbereid zynde , te preeken. En
weer nieuwe moeire over alles. 51. Zenden te-

gen haar Ed. beloften D. Kesselerus na Goa,
en Wenssemius na Tayouan. 52. En trekken di
recht weer na zich. 56, 63. 72. 83 88. Verzen
den de Taalkundigen zeer verkeerd. 85;, 91, 102,
107 Dwingen de Portugeesche Predikan-

Verzenden denD te precken. 94.
Schryver, tegen d’ordre der Heeren Zeventie
nes; n Java ’s Oost kust als Leger Predikant
27. En dwingen hem ook om na Ternate te

109gaan.
e14, 19. 2.Indramaja.

35Indulam¬
26Ingve wan.
C26Intorcetta in Tsjina.
41Intanawât.
2¬n11n9
248Jourtan.
34Joeli

Sjeich Joesef geslagen op Java, geeft zich over. 2
123. Gezonden na Kaap der Goede Hope, er

C1O1Als ook zyn Graf.zyn dood daar 123.
16Jandjang Jawat.

ZyneJonker (Kapiteyn) op Java gekomen a 113.
Neemt Taroena Djaja gevan-dapperheid. 114.

gen. 116, 117. Geschenk van hem ontfangen.
117. 118. Reden van St. Martins haat ophem

223. 230

14Jonti.
Jood gedoopt b67. Nog twee geleerd om ove

te komien. 67. 69. Een Rabbi werd op Bara-
0

17via Krank-bezoeker.
221.

Juffers belast hunne Psalmboeken zelf in de Kerk
b67te brengen

Bestierster van de HeerDonna Juliana. b 282.
Ketelaar; Gezantschap in Suratte aan Sjah Aa-
lem 284. Raad zyn Ed. in ’t geven der Ge
schenken 287. 288. Hare beschryving. 206. 29
Junins na Tayouan. b9. 16. Wint 140 guldenD.
’s maanis 20. Komt op Batavia. 22. Gaat

52weer na Tayouan, en zyn dcot
Justitic- Presidenten. a 384. De Leden van Justi

352. 353. 384
tic

K.

C144. 145vy Aap der Goede Hope.
2 2IX Kaart van Java.

b144
—

Van de Rivier van Suratte.

24Rabbeljaeuws droogte
210Kaboeanten¬

IV. DEEL.

Y Z

Kadamonk

Kadatoir

Radawang

Kadong Bolador

Kaddorg Waronge.
Radjoerang,
Kadjanar ’s leven
Kadiri , veroverd.

Kadjang
Radue weng.
Kadoewrining.
Racondan

Kadoppaggar.
Raja Kati
Kajong Madang
Kakapper
Kalageer Madion
Kalang.

Kalangieen.
Kalejer
Kali-Amat.

Amatis

Anjar

Balampang.
Bon to.

r1 Dapat.

Doerian

— Gaude

Gansa.

Karos.

— Kupyn
r Mering.

Pagat.
Tanjang.
Wola

— Wango.
Sulthan Kaliel

Kalimon, tweederley
Kalipo.
Kalira

Kalirang
Kalligawe.

Kalomprit.

Kalowee

Kamal.

Kamalo

Kambangan.

Kamenattan.

Kamogattan.
Kameri.

Kamiri.

Kamkap.
Kampang Boera

Bali.Kampon
Kampon Maleyo
Kandaal.

AlongKandan,
Kandan Awer.

Kandan Besi.

Kandang.
Kandong Wessi.
Kandawong.
Kandosoli.

Kangasyn
Kango.

Kanketas.

Kanontjang.
Kantasaba.

Kappipalle.
Kara
Karadoes.

Karakaban.

Karanganije.
KarangBesi

Karang Lejer.
A 2

E R.

110

220

21
211
11

34

772
41, 42. 48

241

225. 35, 40
4.

244
21

2 20
11

42, 19.50
41

34
235

38
228

221

242. 49. 188
212

218. 22
34

218

28

225
212

239

44

2 39

220

28

226
b183
220

226

219

225

230

212

34

245, 47
18

13

41

41

AII

42

15

211

211

211

226

211

214, 19
25

30. 37

26. 9

7

26

36
A21

A19

222

A18

223

A4. 46

212

225

226

237

A45

Ka-
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Cancelier gehoond. 297. 299. De Gezant weer237Karang Oakal.
ten Hove. Met Eeren-kleederen beschonken.

237Karans Gosse. ’s Keyzers geschenken aan den Heer Generaal26Karang Kalijerok.
van Riebeck. Als mede van den Gezant, en de19Karang Samba. zyne 300. Afscheids-gehoor. 301. Arscheid, en

20. 21Karang Sambang u 303Vertrek. 302. Was Directeur in Suratte.12Karang Soxdalang Tijillamaja.
b303De Heer Ketting Directeur in Suratte75Karappika, Zoon van Kadjanar. b5S 61O Keyzerskind.rzerKarai pika, Zoon van Mobhammed, derde Ke

Keyzer van Java, en zyne verrichtingen van Ge-A75van Java.
richts- en andere zaaken. 255, 57. 58. Zyne Krygs-

Karawarg. S. Carawang. magt. 57. Ydele roem op hun Kroon, en Af-211Karon.
Levens. 72.komst. 70. Hunne Naamen. 71.218Karren Teugal Tengah. Zyn machtBinnen-wacht van Vrouwen. 59.223Karta Abatve.

over de Javaanen. Zyne verw van staat is geel.2 8Karta Jassa.
Zyne Dochters hebben geen Recht tot de Kroon.30Kartanagare.

60Zyn inkomen.42Kartofana.
27212Kidoelang.232.35Kartasoera di Ningrat.

243Kickens-Baey.41Katawangan.
37Kimanti.42Kateegan.
26Kinting.223, 51Katta, en Kuntan
251Kirna ’s Hock.45. 48Kartong 's Hoek

KrygtD. Kizenga op Batavia beroepen. b 85241Katting.
dood.niet den Kerkenraad. 87. Zynmo¬27Kawala van Damak.

112223Kawongens
210Klapanoggo.

Keddoe.
227Klaaszoon (Jacob) Tweede na Borneo.C8Keyzer in China. (De Keyzer) Gezant

De Heer Knol. 227. Zyn Eerste Tocht als Kapi-Kelang. S. Quelang.
teyn na Java 1704. 148, 149. Tweede Tocht alsb44Keerdekoe
Commandeur 151. Hoe zich Ao. 1707 droeg. 196,63Kerk. Besluit om ’er een te bouwen. a14, 41,
197. Zyn Derde Tocht 1708. na 't GebergteVoorOpstaan in dezelve64. Maleytsche. 68.
van Malang. 198. Kreeg Pangerang Dépattizyn Edelheyd. 45

227Anom gevangen. 199. Gaat na BorneoKerk ordre van Batavia. a 22. En voorstel om eer
vlugtDe Heer Klenk, Landvoogd van Tayouan ,algemeene te maken. 3

80trouwloos.overKerk-Bock geschonden, en ’t verdere daar
164.a67. b162,Koblay Chan overwint Java-221

232Koebon Dalam.watKerkenraad op Batavia begonnen. b6. Op
22Koedatam.7.8dag gehouden.

b302De Heer Koedyk Directeur in SuratteKerkelyke Brieven belast aan den Generaal over te
21Keeningan.geven b8. 14. S. Inbreuk van de Heer Specx.
250KoenongKerkelyke getuigenis van den Heer van der Lyn
218Kockanje,en zyn Gemalin b41. Van de Heer Verstegen
355Koetzen op Batavia.44. De Heer Verburg zonder dezelve verschee
2 23Koetta.nen. 49. Die van den Directeur Verburg 66. Van
223Koewassing.de Heer van Ucchelen. 93
210Koirbanghoni.Kervel. S. Van Kervel.

b295299Kokeltaas Chan, afgebeeldKesselerus. b51. Na Tayouan. 52. OverleD
14Koloor.54den.
39Koluwing-De Heer Ketelaar onze Gezant aan ’t Hof van Sjah
28Konsasoeli.Aalem. b 282 Zyn Intrede. 283. Door ’s Keyzers

222Konterbanjang.Gemalinnen beschouwd 284. Donna Juliana. Be¬
21Kopapondang.stierster van’t Gezantschap, beziet met eenige Hof-
230Kopeng.Dames de Geschenken, die overgeleverd werden
218Koranglawir.by verschyning van zyn Ed. en zyne bygevoeg-

Korangden voor den Keyzer. 285. 286. Vertooning van
226. 45Koreas droogte.Olifanten en Paarden voorden Keyzer. Zyn Ed.

216Koret.werd beschonken met een Pook. En doed een
218Korongen.Geschenk van een Europische Wagen aan ’s Key.
41Kossor.zers Gemalinnen. Geschenken aan de Princen
24Kowaling.Zyn Ed. bezoekt den Heer Cancelier, beschenkt
24Krakatao.den zelven, en werd verzekerd van zyne gunst.

21Kressuk.287. Zyn Ed. beschonken met Eeren-kleede
D. Kreyvanger na Makassar b79. S1. Op Batavia.ren van de Keyzerin. Verschynd weer voor

82’s Keyzers Throon. Die zyn Ed. Muzikanter
b302De Heer Krook, Directeur in Suratte.verzoekt te hooren , welke voor hare Majestey-
C163Xrooten speclen. Welke ook hunne Speeltuygen be¬
LeecD. Krul b85. Beroepen op Batavia 86, 87.zien. Zyn Ed. beziet eenige Lust-huyzen des
112zwak.Keyzers. 288. Verschynd weer voor den Key-

zer ; dog vrugteloos, alzoo by stierf. 259. 270
L.Woelen der Princen om de Kroon. Onzeker-

heid onzer zaaken. Zyn Ed. Gehoor by den nieu-
b296 299Aam Coom Wer, Keyzerin.wen Keyzer. 291, 295. Werd beschonken met

223LLabilolang.Eeren-kleederen. Beschenkt den Keyzer en de
A 20Lubidjne.Keyzerin. 296 297. De Keyzer verzoekt onze
223Labijang.Muzikanten te hooren. Eere den Gezant be-
21Labokto.wezen. Keyzerins Neef gestraft, en zy door den La-
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245 ding om Maleytsch te preeken. 8s. Wat Revi-Laboauw,
sores hy voorsloeg. 86. By haar Edelheden coka 465Lacmand.
goedgekeurd ; dog Mutter vertrok na ’t Vader.247Ladja ’s Hoek.

Na land 87. Zyn Eerw. dood. 88. En zyn werkD. Ladessa na de Kust.b21. Geschorst. 35.
door D. van der Vorm vervolgd. Last ontrent36Goa.

2 22 zyn Eerw. Schriften. 89. Des Kerkenraads lofLagsera
Maakt aan zyn Eerw zonder grond gegeven. Aanmer-Labor, coor Homajom gewonnen. b199.

285 king des Schryvers over D. D. Leydckker , vanhet tot een Stad. 202. Lusthuyzen
b21; der Vorm, en zyn eigen Werk 89390. D. Ley-Een Ryk, veroverd door Selim

223 dekkers beurt vyf jaaren door D. Poleman waarge-Laytatong
C26 nomen. 91. Verzock, om zyn Bybel na te zien,Lumas Godsdienst.

229 gedaan. 93. Zyn werk van de Zeventienenge-Lamalang 's Hoek
a6, prezen , en beloofd te drukken 94. D. van derLampon, veroverd door Sjeich Ibn Moelana.
70 Vorm ’s voorstel om toegang tot dit werk te ver-

28c zoeken. 98, 99. Haar Edelheden begeeren teLande, ouder Soerabaja.
14 weten , wat 'er tot dit werk vereischt wierd, omLandabran¬

380 het te drukken. Preuve der Letters ,hier zyn-Land Droften.
de, te neemenC 9Landsman in Tsjina. 2y

Leyden , een Eiland.245 27Lang
56 Libroe. 239Langahan

2 20 D. Lichterfoord dood. bii2Langapan.
C Liebekarang I1Lani sj42c.

41 Lier Baja. 25ILanwangre
226 D. Lindius. b40. Bleef voor eerst hier 4I. WerdLarisen.
214 vyfde Predikant op Batavia 42. Werd gedwon-Laparang.

217, 18. 21 gen door den Heer Maatzuyker, schoon onbe-Lassari.

237 reid zynde, te prediken. 51. Werd opontbodenLassem
Tar¬1 Land der Lauwen , ofte Laos, onder den dog bygelegt. 54. Ontlast van zyn dienst.73
C22 Zyn dood.t21. 75
C26 D. Linde oorn. b18 15Lansu

Lingsia.Last der Heeren Zeventienen in opzicht des Schry 28
Linkon.vers verworpen , en niets by haar Edelheden A11
Linkonbasan.geagt, en hier over by de Heeren Zeventienen 223

Lipatti.b97. 105 34ook niets gedaan.

D. Lippius, b38.342. 54, Na BandaLatynsche School op Batavia. b21, 37, 29
56. 60.66 Lyst der goederen, uit Indien mede te nemen. 2341

Litongmon.Zyn doodD. Laurman op Batavia beroepen. b76. 223
77 Loa-

24
223 Lobina, en Lobinar. a 19Lawi Passang.

Lockawali. 226Lawictolok.
218. 20 D. Loderus na Amboina. b. 78. Bediend he A¬Lawock.

2366 vondmaal op Purmerent. 79. Zyne moeitc 80.Lazery
b9499106, 107. 109. III, 112 Na Banda. 82. Werd opgezonden. 84 DogD. Le Boucq.

hersteld om na Banda weer te gaan 85De Heer Le Maire Landvoogd in Tayouan. 29. c Zyn

verzoek omtrent den Bybel en Psalmen afge¬7

28, 16 slagen.Ledematen van Batavia. 94
Loedaja17De Heer Brouwer geen Lidmaat. 243

131 141 Loekadjeng. 251Leeman (Kapiteyn
b96 Loerentierga,Leermeesters

NaTa¬ Loeroe.Na Amboina. 119. 221D. Lecuwiasi19.
Loetoe.1vouan , en zyn dood. 237

a 15 Loewoe. 39. 40,41Lelin
b38 42 Logie in Suratte van ons , en der Engeischen. bD. Lenzins na Ceylon.

D. Abrab de Leonardis op Batavia beroepen. b50 145
Logie Kaser. A19danOpontboden , dog bygelegt. Blyft langer
Loggan ’s Hock.6Overpligt was 58. Na ’t Vaderland. 237

b52 Lombang 241D. Johannes de Leonardis na Tayouan.
Lomeri363 2 23Levens-wyze op Batavia.
Lomilalik.C12 2 22Levison in Tsjma.

Lonbong 212D. Haberins Leydekker na Malakka b64. Op Ba
Longmalana. 210tavia. 72. Na Bantam, en gaat na ’t Vaderland.
Loor (Ingabey ) a176. Zyn dood 19672

CII. D. Loosveld, na Malakka.b20. Komt Bata-2De Heer Henrik Leydekker in Banda.
via. 37. Zyn dood.Melci-ior Leydckker op Batavia geplaatst. b66D. 39

Lopet.Na Ambeina beroepen, dog gaat niet cy, 60 234

LossarangTot den Maleytschen dienst geschikt, en predikt A18
Lowelilingal lezende 69 71. Zyne Maleytsche Catechis 221
Lowiddemus. 74. ze den Bybel in 't Hoog Maleytsch 219

over Welke de Heeren Zeventienen belover De Heer Lucaszoon na Suratte, en zeer geprezen.
voort te zullen zetten. 75. Arabische Letters b.13 15. 17. Werd Directeur Generaal. 20

D. Ludgen; na Tayouan.verzogt. 76. Zyn Bybel overzetting onderno bar.

Luytenanes in dienst.men op zekere voorwaarden. Si. Werd ont A416
last van zyn dienst in de weck en voor de Lutberaanen b5I
middag des Zondags. 8z, 83. Zyne beweging De Heer van der Lyn Commissaris Politycq b14.

tegen Valentyns overzetting. 84. 87. Aanbie- Zyn Leven als Gouverneur Generaal- 256

Aa 2 M.
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256. 87Mandoera Radja (Kijay Depati )

18Manganti.M.
20Mants.

19Manvor.D. MAAartens na Amboins. b88. Na t’ Va¬
42Mantas.107derland. D. Manteau ’s Buyt op Java a 112. Op Batavia, en236.Maaten en Gewichten op Batavia-

Na Ter-na Banda. b60. Op Batavia weer. 68.Zyn leDe Heer Maatzuyker Pensionaris. b. 21.
geschorst. 68.nate geordonneerd , dat weigerd ,C76ven a 297. Brief aan Coxinja.

Hersteld. En na Java. Prcekt op de Rheede.4 22 Rey.Macao. Verbeeld, en beschreven. c. 2¬
Na Banda 70. Na ’t Vaderland. 76. C116erfzoon herwaards. 7. Voornemen om dit te ver¬

30Marapi.overen.
C21Marcus Paulus Venetus in Tsjina.Macallaaren op Java maken veel moeite a 106,
39Mantesser.Ge¬107. S. Montemorano, en Crain Glisson.

b172Maria115ven zich over aan ons.
bii2S. Marinus.226Mackan.
10¬armer237Mackan Magon.
34Maroetsa.IIIMacquelin (Jacobus)
27Maronde.223Madang Tanjong.

342 6 MarrilonMadat.

2648 Marrotvea.Madjaja.
Jonker.De Heer St. Martin ’s geval met Kapiteyn226, 30Madialang.

2318Madjapabit A42. 50167.68. Deszelfs Kroon. III

300Martin, een Wondheeler.41Madion, een Stad, en Prinsdom.
Mascarenhas te Macao- C4Madura, een Dorp. a 22, 24. En Eiland. 44. Komt
D. Masius. b51. Na Tayouan. 52. Op BataviaDie Prins komtweer aan den Keyzer. 118.

en na Banda 57. Opgezonden. 59. En na Cey-Zyn dood.op Soerabaja 158. 161, 162, 167. 168.
lon. Daar geschorst. 59.66. Na Ceylon weer.197

67Maduretna. 45.46
25IMasuyke.24Magara

b290— Matanipo. 41292Mabbmum Azem.

Mataram, een Stad. a 30. 33. Een Landschapb294. 295Mabbmum Cariem. 31

C6Matelief in Tsjjna.Makabongkok. 29
’s Ka-Mauriiius onze cerste Sterkte van Batavia245Makessam.

steel. 427Malakka ’s Historie. 267
5C Mauritius-Baey. b44Malang. 12, 13. 24.
Spil-Maleytsche Schriften van van Eouveren b54 Mawila. 239

Brou¬ D. Maxwel. b58. Na Ceylon.59. Op Batavia.jardus 56. Dankaarts Catechismus. 60.6t.
63 Na Malakka 61. 63.werius N. T. 61 62. Deze Gemeynte nam zeer Spgezonden van de

Kust. 68. Weigerd na Banda te gaan. Hem ver-toe op Baïavia 62. Gueynier preekt Hoog Ma
boden te preeken 68. Na de West-kust, en her-leytsch, en men zou om een Maleytsche Kerk
steld weder hier. Zyn doodverzoeken. 62, Van Beck bequaam in die Taal. 69

D. Meerland na CoetsjienVragen 16863. Kort begrip overgezet, en 37 b67

b87Meyering.Voortaan in de Portugeesche Kerk te preeken
20Mekgang.En Gueynier Predikant in die Taal gemaakt.64.

Melchiorszopn be, 12Verval van dien dienst onder hem 65. Carons

Melik Ambar, en zyn Dochter. b215Maleytsch geprezen. Die Kerk besloten te bou-
Mergarec. 45. 47wen 68. Korte Vragen over te zetten door D.
't Menschen Eeters-Eiland.Gueynier. Maleytsche Dictionarium uit Hollanc 26

Meringhier 66, 67. Maleytsche Boeken herdrukt. Tra- 39. 41,46
Pri— Kali Meringge Gemeynte. Donderdagsche Maleytsche beurt 244

D. Merlinus. b34. Na de Kust,afgeschaft. 67. In die Kerk gepreekt. D. Ley- en zyn dood.

dekker tot dien dienst geschikt. 69. ’t Kort be 35
Mets, een Joods Rabbyn, werd Krank-bezoeker.grip van D. Leydekker overzien door den Heci

de Haas en D. Hellenius. 73 74. Heeren Ze- Gaat na Coetsjien om de Joden te bekeeren

ventienen schryven over 't Maleytsch 75. Zyn b79
Mezzibarba in Tsjina.voor ’t Hooge, en voor D. Leydekeers werk. 76. (29
MiddelourgMaleytsche Catechismus met Arabische Letters 26
D. Middelhoviusverzogt te drukken. 76. 't Hooge is onverstaan- b13, 14
Milierre.En overbaar, en dit bewezen. 65 89 90. 99. b172

Mindi.Hodenpyl. 78. Matier voorgesteld als Reviso 19
Minjangsang.van D. Leydckkers Bybel. 86. 87. en Maarten 222

Miraad Ol Moelock. b230Hodenpyl 30
9. Mirkinius na Tayouan. b20Maleytsche Dienst op Batavia, wanneer begonnen
Miroen Sjab. b170, 173. Tweede Mogol,en zynb6. 7.8. 16. 17. 19. 21140. Eerst gelezen 7, 19

leven. 174. Werd gevangen. Zyn dood 174Maleytsch Collegie op te regten te Leyden by die
176van Walcheren voorgesteld. b7. Verdere Boe

Mirzab Bbadoer b 230. Mirzab Sjarok. 176ken overgezet. 9, 16, 36. 37. 38. Genesis 38, 39.
Gronten Mogols oorspronk b 162. Door Zenzi-5. 28. 51.

chan byna vernield. Dog hersteld door Jeldoez-223Mabela.
haa, en Tsingischan. 162 Mier Timoer de37Mallawas.
Tweedc hun Stamhouder. Der zelver Zegel 165,250Mameroe.

De Mogolsche Chronyk. 166. De verdere Mo-b305Mamuth Sjab.
goische vervolgers, Sjah Baboer de na lere Grond-2 20Manal.
vester der zelve. 187. Wetgever der Mogols. 190.b164Mango Chan
Mogolsche naam wannieer eerst aangenomen 191.11Mandang.

De¬
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De Mogols ondankbaar 181, 192. 200 S ver¬
der hu ne Levens vervolgens. Hun Throon-

298. Hun Leger-ordenino, en Sjab Aalem ’s
Leger. 276 279. Mosoddien 's Leger. 294.

Zyne Gunstelingen aluebeeld. 275. Arbecldins
der Morols. 305. Hun Geslagis Lyst. 308. Ta¬

307imerlaans Nazaaten

b295Mogulsche Princen afgebeeld.
30-Dorpen.
b295Mabbammed ali (Een Molla,

15 87Mobbammed , Derde Keyzer van Java.
Wira-Syne moeyelykheden niet Temanggang

goena ; des Ouden Keyzers handering hier on-
trent , en zyn dood. 94, os. Verdere zaaken
van dien Prins daar na met Wiragoena. 96 97.
Zi ne veroveringen, zyn eigen naam , en op-
treding. Maakt Vrede metons. 98. Eerstever-

hond met hem. Zyn ontugtig leven. 99. Zyns
Moeders wyze daad. 102, 103. Ons nieuw ge
schil met hem Ao. 1656. en van zyll Gezant

aan hem. 103. Oorlogt met ons. Ao. 1660. en
met Djohor en Vrede daar op. Verspreet aan hem
gezouden , zogt ons Cynsbaar aan hem te

104imaleen , en zyn dood.

b246Mohbammed, Eurangzeebs Loon.
b2Mobbammed, beschreven.

b294. 295Mab-bammied Cariem onthalst.

Mohbammedaansche Godsdienst door wie eerst in-
gevoerd op Java. 218. 69. b.12. Leerstulcken.

65, 69. 7¬3. Hooid Secten. 3. Schoolen.
C27in

11DeMV

55D. olanus na Banda. b 52. Dood.
29Malie.

D. Molinæus. b8. Na de Kust. 9. Op Batavia. 16.
Nerd17.Bied aan Portugeesch te preeken.

Predikant op Batavia, en preekt Portugeesch
19En Maleytsch.17.

b80D. Job. Molinæus dood.

17Mondel.
39Monkang.
39Monrang

BezoektNa Amboina. 61.D. Montanus. b 60.
67Ternate.

226Montjak.
2106Montemarano ( Crain )
11Montpang.
2 7Moordenaars Rivier, en Hoek.
22Moordieic.
2 23Mora.
Dji-Moraed Ul Beg. b230. S. ’t Leven van Sjah

baan¬
14Morod

Mosoddiens verzoek om onze Muzikanten. b 289
Zyn Leger297. Werd Mogols Keyner. 273

294en strat van eenige wederspannigen.
Surat teinDe Heer Muykens. b151. Directeur

302
G161De Heer Munniks ondertrouw.
356Manten van Baravia en Indien.
b529. Mas na Tayouan,
b242Muscus Prys.
bi7IMustafa.

b86Mutter, als Revisor voorgesteld.
bii2D. Mylaeus na Malakka.

N.

245JAchtegaals Eiland by Madurs.
b70Nacke.
IINalle.

21Namango¬
21Nambo.
222Nanari.
223Nangor.

IV. DEEL.

YZER.
Nangra.

1O
Narva Sinay. 5
Nederlandsche Maatschappys moeyelykieden miet

den Mogol b 269. Welke haar qwinat tot een
zeer quaad verband-schrift ibid. Werden in hunne
Logie bezet. 270. Dog werden hier van gered.
270. 271, 272. Hun Vaart op Tsjjna. C5

Grave van Nevers. b161
St Nicolaas Baey 252
ONicolai op Batavia biil. Na Banda. 112
Nicosjeer zeventhiende Groote Mogol. b305
Niereboelak 's zeldzaam geval met zyn Zoon,en

hun dood. 150

Nimrod overwonnen. 2120

D. Nizaber op Batavia, en na Amboina. a. biii.
ibid.

Noer UlTadjoe. b230. Afgebeeld. 258

Noer Begoem b230. Afgebeeld. 259

Noer Meballe ’s gevallen met Selim. b 224 Tragt

haar Dochter aan Crosroe en Pebwis uit te hu-
welyken. 225. Dat met Sjabariaar gelukt. 225,
226. Verzoekt eenen dag te regeeren. 226. Dat

Selim haar toestaat, en laat toen zilvere en gou-
de Zodiacxs Ropyen munten. 227. Vergeefs
woelen voor haar Schoonzoon. 230. Verzoend
met Prins Choram of Sjah Djihaan. 219

De Heer Nobel na Tsjina. 09. Hoold in Hok-
sieuw. 10. II

Noessa Baron. 243
Noessa Gedee. 13

Noessa Sompoe 36

D. Nood op Batavia, en na Ternate. b 88. Na

Banda 93. Zyn geschillen met D. Brant;. 93
Noorduyk, een Poit. 2II
Norokto- 28

Notarissen. 388

D. Nacella op Batavia. b82. Van Bantam weer-
om. 82. Na Amboina. 83

De Heer Nuyes Landvoogd van Tayouan. C52.
Door de JapandersGezant na Japan 52,55

in Tayouan, in ’t Kasteel,gevangen genomen.
55. Ontslagen. 5662. Zyn bericht over Ta¬
vouans Handel. 63¬ Der Franschen ver-30.

dicht verhaal van hem. 71. Zyn vertrek na ’t Va¬
derland. 72

O.

Edjonp Awer Auer. 237
Oedjong Blinding. 229

Oedjong fhrong. 2 9

Oedjong 228Gat.

Ocdjong Glap. 14

Jedjong Klang. 212

Lajang.Jedjong 25

Oedjong Lamalang 29
Samat. 228Oedjong

214Tanab.Oedjong
Oeajong Toeha. 14

251loeboewang, een Rivier.
Oelvebontoe. 212
endackan. 234
Oepak. 233
essom Cassan. b184. En zyn daaden. ibid.

Oetjong A19. 23
Oets, een Vorst des Mogols. b163
9g, Tamerlaans Vader. 166

Omar Aadil Chan. b145
jjeich Omar zesde Mogol, en leven. 2186
Ongaran. Dorp, en Gebergte. 230, 1. 32

Ongena op Batavia, en na Amboina. b52

Onrust ( Engelsch) 4. 7

Onrust. 27. 366
Baazen.

2382

Krank-bezoeker, b36
Bb Pro-
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219Pagadang.—Predikant hier noodig. b 62. Thorntor
a 1 1Pagalanganals Proponent hier 65. Tolnerus hier 65. N.

A27. 28De Pagar, goed begin.zyn vertrek. 70. Een Krankbezoeker hier. 71
2 25Pagger, een Landstreek.D. Andre hier. 85. Ontslagen hier van. 93. Van

233 28Paggat.der Sluys hier 95. Dog verschoond van On
37Pagoden.3 jaarrust. 106. Feylingius bier ibid. In geen
IIPagoenangbediend 111. Le Boucg. 112. Naamen der Pre
41Pagoesandikanten 127

34. 35. 40Pajatim.26.Onse Vader in ’t Javaansch.
222Panjaroewessi.13Afgekeurd als een Nagebed alleen
a 19PakalingOntfanger: Generaal 374

226. 30Pakalongan.Ontong Java. 26. 11
229Pakaran.En preD. Ooms van Wyngaarden op Batavia b82.
2 7PatisDoet 'etsenteert Portugeesch te preeken. ibid.

2260Pakitinganeenige maalen. ibid. Men zogt hem hier in de
IIPakolaeengDoodPortugeesche Kerk in te dringen. 83.
1141107. 113Palakka’s Koning34

223Paliang.A22Ooela.
41Palocktsi.bôcD. Oorschot op Batavia
19Palombang.Oostdyk, een Krankbezoeker , door Bewindheb
37Palombo.b5beren aangenomen.
37Pamuding.D. Opden Alker, na Ceylon b70. In de Portugee

44. 46Pamakassam.sche Kerk op Batavia beroepen. 76. 77. Set 't O.T
226Pamalang.over van Ezech. 48. 21., 84 En de Fsalmen

13 18Pamanockan.ibid. En alle. 85. Die overzien werden. 86
14Pamantsetan,Wel bevonden, en zouden voorgedragen wer

9. 20Pamaraesang.den. ibid. Zouden op Baravia gedrukt werden
Pamger. 1087. Swarigheden hier ontrent door haar Edel-
Pamokpak. 21heden geopperd, dog dan is de overzetting des
Pamotang. 24Portugeeschen Bybels ook vrugteloos , zoo de
Panaroekan.Gemeynte niet leezen kan 88. Antwoord de 227
Pan BaynoIKerkenraads. 89. Revisores der Psalmen. 92

Pananggangan. 174EersteOpper-Kooplieden van ’t Kasteel. 2375.
Panaraga. 40. 43en Tweede.
Panawanga 234Orankin a 12
Panckolling. 22D’Ornay (Antonio) op Solor. b1O

Pandajapan 223HunOuderlingen ingesteld. b6. Vermeerderd. 61.
Pandang. 41ne verkiezing trok de jonge van Goens aan zich
Pandawang 1968. Hunne Naamen. 125
Pandjarakan A5IDe Heer van Outhoorns Leven. 324

237Pandoks Hoek.Prmi Commissaris Politycq. b6c

Panganjong. 16Oud Testament in 't Portugeesch bekomen op Ba¬

Pangerang Dépati Anom Keyzer verklaard a146.tavia van de Kust. b. 81. Overgezet door D.
Verworpen van haar Edelheden. 147. Zyn aard.Ferreira tot Ezech. 48. 21. En verder door D

Raakt met ons in oorlog. 148. Waar op vyfge-Over de Rivisie deszelfsop den Akker &8m4.
Veldtogten volgensproken. 84. Dog 't bleef onoverzien leggen.

De eerste onder de Heeren Cnol en Bintang. 148.94
De tweede onder de Heeren Ram, en de WildeDe Heer overtwater, Landvoogd in Tayouan. c

149. Djaja de Ningrat overgekomen tot ons.73. Eenige overgezette Boeken in 't Cingaleesch,
Kaart van dien Tocht. 149. De Heer de WildeMalabaarsch, &amp;c. b92

saat hem en veroverd alles. 150. Hy vlugt naOxtobrl. 171
Soerapati. Ons besluit om hem te vervolgen.

151X.
De derde onder den Heer Cnol als Commandeur en

Veloheer, en den Heer van Berge. Des Schry-DAartang. 215
vers verzending op die Tocht. 151 156. De¬Paats. b235. Gezant CI-f

verdere zaaken by die Togt voorgevallen,Pabean. 42

Paboenan. 156 19038
De vierde onder den Heer de Wilde , en de zaakenPaboeranam. 226

toen voorgevallenPadadet. 192 — 1O7220

De vyfde onder den Heer Cnol, die den Pange¬De Heer Padbrugge, en zyne werken.  110 Ly-
rang gevangen bekomt, en Pardon belooft bui-hartvogtigheid. 112

Padjadjaran, een Ryk 268. Veroverd door ten kennis van den Raad, en hem na Bataviajeich
zend. 199 Ontdekkende ondertusschen in het70Ibn Moelana.69. Gedenk-steen.
Gebergte van Malang verscheide onbekende Bos¬Padjalang. 17

schen. Kosten dezes oorlogs 200. Des Pan¬Padjang. 268, 65
gerangs komst op Batavia, en hoe hy daar isPadipara. a 11

gehandeld. 201, 202. Zyne verzending na Cey-b206Padmana, Koningin van Chitor
lon, als een gevangen van Staat, en hoe hyPadoedang. 2 8

237 zich daar uit heeft zoeken te redden 203. HoePadoerang.
de Heeren Zeventienen dit werk hebben opge-Padok. 14. 26

nomen, en haar Ed, Ed. regtveerdiging in de-Padoro. 222

204zen236Padijetams-baey.
Pangerang Poegar door haar Edelheden Keyzer28Pacuw-

ver-



A DBL
verklaard. a 148. Nader befchreven met zyr
Zoonen. 149. Werd door den Heer de Wilde
als Keyzer voorgesteld. En een nieuw verbond
met hem gemaakt. Quytschelding van een groo-
te schuld Liet zyn overgekomen Zoon wor-

gen. 150. Soerapati doodgeschoten. 187, 192.
Overgave van Pangerang Depati Anom aan der
Heer Gnol , op zyne belofte van dat haar Edel-

heden hem een Pardon-brief, en eon Prins

dom zouden geven ; dat haar Edelheden loo-
chenen , hem weigeren , en hoc zy verder
met hem handelen. 203. Na ’t krissen van den
Prins van Soerabaja doen zich nieuwe Oorlogs-
vonken op. Zyne Gezanten aan haar Edelhe-
den. 205. Moeyelyk heden ontrent Passaroewan,
en nieuwe Oorlog op Java met die van Soera-
baja. Opstand der Madureezen. Kapiteyn Cha-
vonnes dood. Verdere gevolgen van dezen oor-
log tot Ao. 1718. en ’s Keyzers dood. 206 209

270Pangeraag Poerabaja, Prins van Bantam.
— 102Een ander Prins.

a 5, 9110Pangerange, de blaeuwe Berg.
9.20Panjagara.
41Panjang

20, 23Pangkholang
anka ’s Hock. 238, 39. 4.

Pankala ’s Hock. 237

Pannibing. 20

Panodor. A19

Panongan 5 J22.
Panonganan.

20Panongeg.
Panomtbaban van Madura. 44. 45. 48
D. Pantherus 46b36. 38. 39. 43

266Panthoer

Panorababan Giri. a55.68 118. Zyne magt 119

LanPanombaban Ratoe van Tsjeribon. a 97. 98.
98den hem geschonken.

245Panombaban Ampil.
18Panoraroepan,

42Papanler.
42Papansaser.

19Papersang.
42Papper.

41Papotel.
10Parrebck.

129. 37Paraban

22Parackan Lijmos,

37Paradema.

28. 10Parang.
Pare. S. Poelo Parc.
D. Parent b89. Na Amboina. 9i, i11. Zyn dood.

112

219. 20Parocka Maetjang,
12, 13Paroerans Hock.

beroepen.D. Pars, na Banda. 111. Op Eatavia
112

30. 193Parwati Sari.

2 23Paseripan¬
267Pasi.

aIIPaffanggarang.
196Pabsaroewan 148. 501145. Asgebeeld.
15Passeker.

45Passer.

9.20Passer Magara.
28Passerabang

21Passeratang.
18Passewaban.
A15Passinagars.

4Passoerang.
212Passongon.

bir2D. Pastorius na Band.
274Pati Pondang.
41Patjoe

243Patjoengan.

W ER.

Pateroy. A 27
Patoman 41
Paîti.

224
Pattimag 10

Patsirang 38
De Heer Paviljoen. b63
Pawelang 221

Pawidian. a 19
D. Pays , na Amboina. b60. Komt op Batavia

daar beroepen is. é2. Dood. 69
Pedel in Tsjina. C10
Peerlen Prys. b241

Pehoc.c6, 101 37. 42. Vesting. 44. Verlaten. 47
Pekings naam C2I, 22

b57D. Pelins dood.
D. Peregrinus, na Amboina. b64

D. Persant b21, 22. Zyn dood. 35
b153.Perseen, of Gauwren, en hun Godsdienst

Wec-Priesters. H. Vyer 155, 158. Begravenis.
Doop.gever. Wetboek. 158. Offerhanden

150Feest.

b162Perthan Bbadoer uit Delli gejaagd.
Pickerman 237

b177Pier Mobbammeds Leven.
Perwis. b219

24’t Piefsang Eiland.
b5D. Philip Pieterssoon.

bA1, 42Jochem Pieterssoon.
b203Barent Pieterssoon, Directeur in Suratte

Pilvane 280

A12. 23Pinang.
Pinkol 34

Piscadores. C37
b162Pisonga Bhadoer

Piton 251

Pittavin¬ 144

250Poegar, een Landschap
Poegar, de Keyzer. S. Pangerang Pegar.
Poelo Batak. 2133Poelo Befar
Poclo Dowa 228

Poelo Katapang. 51

Poclo Keloor. 228

Pocelo Mengarec. 45
oelo Pandjang. 25

Poclo Panjamoekan. 44
Poclo Pifang. 4

Poelo Pondi. 2 5
Poelo Racbid. 14

Poelo Siwalon 228. 46

A19Poeren,

Poespa Nagara. 2156
26Poewon.

De Heer Poleman, Majoor, op Java in Holsteyns
plaats gezonden tegen Crain Montemarano dog
qualyk gehandeld. a 106. Zyn Tweede Tocht

na Java, en eere , hem aangedaan. 112 Zyn

dood. 113 Zyn daden in Tsjina. (10

Poleman a85. Leerd Portugeesch 86. 88 NaL
Amboina. y1. Op Batavia 107

Vrouw Levina Poleth. b41
Pondajang. A22
Pondoasina. 11

Pondelam 38

Pongadan. 218

Ponkapoa. a 19
Ponte. 48

D. Pontanus. b 36. Na ’t Vaderland. 41
Pontang A5,6
D. Pontcasen. b18, 21,36. 37
Poropan. 221
D. Porselius b39. Zyn dood

41
Portugeezen komst op Java. 73. In TsiinaC 2.

In Tayouan. 42

Portugeesch preeken. Aangeboden door D.Moli-
Bb 2 naus
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naus, maar verworpen door den Kerkenraad
Dog predikt het daar na. b 17. Ook D. Roge-
rius. 21. Die de Psalmen vertaald. 22. Wierd
eerst voorgelezen. D. Seenen vervuld Ragerius
dienst na zyn vertrek. 37. Een Kerk te bou-
wen goedge vonden. 41. 63.64. 't N. T over¬
gezet door D. Brouwerius. 42,51. De vier Eu-

angelien en de Handelingen der Apostelen over¬
gezet door D. Ferreira. 43. Verzoek gedaan
tot ’t drukken van de Portugeesche Catechismus
en de Formulieren. 45. ’t N. T. door D. Fer-
reira vertaald. 49, 54. Men zou het N.T.
van Rigerius van de Heeren Zeventienen ver
zoeken 51. Portugeesche Morgen-beurt nog
in ’t Stadnuys.61. D. Thornton in ’t Portugeesch
gebruikt. 63, 64. Deze dienst, na ’t voltoyen
der nieuwe Portugeesche Kerk , verdeeld, en
nog een Predikant verzogt. 64 65. Korte Vra
gen over te zetten door D. Ferreira 66. D.
Heynen als de derde Portugeesche Predikant
voorgedragen. 69. Boekje door D. de Pape ge¬
maakt. 71. D. Op den Akker van Ceylon hier
beroepen. En de Woensdag- avond-beurt eeni
ge tyd by zwakheid van D. D. Ferreira en de
Voogd nagelaten. 76. D. Laurman hier beroe-
pen. 77. D. D. Hilarius en Ooms van Wyn-
gaarden bieden aan Portugeesch te prediken,
dog de cerste zou ’t lezen. 102. D. van Wyn-
gaarden afgezet, die al mede dit predikte. 85
D. Poleman leerde dit. D. Hey derde Portu
geesche Predikant 94. Deze Predikanten werd
belast nevens ’t Portugeesch ook in 't Duytsch
te prediken. 95. En er toe gedwongen tegen
alle betuigingen. D Le Boucg in staat om dit
te preeken. 96. D. Eartou hier geplaatst 99
D. van der Sluys mede. 106. D. Poleman hier

uit Amboina beroepen. 112
Portugeesch O. T. door D. Ferrcira overgezet

S. D. Férreira. b84. Dat D. Op ten Acker ver-
volgen zou, daar 't D. Ferreira by zyn dood
liet 84. 't O. T. van de Kust bekomen. 81.

D. Op ten akker zet de Psalmen over 84, 85
Porus, Indiaans Koning, en zyn Nazaaten. b 20
Prajang II

Prakannapat. 2 21

Prakanfigi. 248
Prakantras. 10
Pre dikanten Naamen zedert 1620. b5-Hun ver-

zending aan de Kerkenraad maar in schyn toege-
staan. 53, 5154. De Predikanten verzogten
hun Recht weer; dog te vergeefs.70. Hunge-
tal voor Indien bepaald. 38

Beroep aan de Regeering gesteld. b465, 4S,
5015I. Weer aan de Predikanten gelaten. 43,
4y. Zeiden dit hun regt niet te konnen over
geven 10. 11,4 16, 2

1 van Batavia door de Heer Generaal gedwon-
gen hunne Kerkelyke brieven aan haar Edelhe
den over te geven. b8. Hen verboden in '
byzonder met haar Edelheden te spreken. 21.
Werden door die van Walcheren verzogt, om
de Taalen van Indien te leeren. 22. Hunne be

vestiging door haar Edelheden geweygerd 40. 5I.
Werden belast van alles voortaan schriftelyk aan
de Regeering kennis te geven. 35. Hun vast
verblyf op Batavia hen geweigerd. 37. Hun be
sluitende stem , getal hier, en hun Huyshuur-

geld bepaald 38, 50. Zyn geen Dienaars der E.
Maatschappy. 45. Buiten Predikanten zitting in
Kerkenrade door D. 3as verzogt, dog afgesla-
gen. 56. Werden belast alle Taalen te leeren-
80. 95 96. Eenige der zelve verzonden na Su-
ratte 16. Na Goa. S Goa. Na Tsjina. 58.
Hen door de Synodus van Noord Holland toe

gestaan Proponenten te maken. 66. Zommige

W XER.

die de Buiten posten op Java, enz., waarnamen.
Vormaar. S. lormaar. U Andre. 85. Nu en
dan gepredikt in 't Zickenhuys 53. 62. De Ma¬
leytsche Predikanten verzogten hun beurt ook
in de Porrugeeiche Kerk te hebber. 95. Trag¬
tende van die twec Kerken om hun slegte Ge-

7
meynte, ’er maar eene te miken 99. 101 En
hun verzoek toegestaan. Predikatien in 't Ma.

leytsch eerst voorgelezen. S. Maleytsch. Pre-
kende Schipper 4)

In Indien en op Batavia eerst aangekomen.
b1f

Op Batavia beroepen in ’t Neerduytsch. b
125

In ’t Portugeesch. b:26. En als
derde in die Kerk om Duytsch te preeken. 126

In de Maleytsche Kerk. b126

Op Onrust. b12.

Buyten vast beroep op Batavia b127

Prédik-beursen verdeeld. b 64. 67.Donderdagse

Maleytsche beurt afgeschaft. 67. Portugeesche
Vrydag-avond beurt ingest-ld 68. Portugeesche
Morgen-beurr des Woensdags verzogt te veran-
deren in een Avond-beurt. 69. De Vroeg-preek
in een Dingsdag Avond preek veranderd. 70.
Zondag ten half negen in de plaats van ten ne-
gen uuren verzet. 70 De Beurten weer ver-

deeld. 73. Belast in de Portugeesche Buyten-
Kerk Zondags eens te preeken 94Presidenten

van Justitie. 384

Schepenen. 390
Weesmeesteren. 398

Heemraaden 402

Kleene en Huwelykse zaaken.
403

Boedelmeesters. 40¬
Priangse Landen. 22.6829
Prigaat

239144
Princen Eyland

23
Prinin

41
Piprin.

39
O. Priserius. b17, 18, 20. 21
De Heer Proby.

280
Prockan Koiki.

223
Prockansapi.

10
Purmerent.

27
De Heer Putmans Landvoogd van Tayouan.C. 71

Ual van Damzk. 27
Jualang 21

Jualisapoe, een Landstreek. 1914 15
Quanjer, een Landschap.

45

Queekschool te Leyden opgericht b8

In 't Maleytsch te Leyden op te richten,
voorgeslagen door die van Walcheren. b8

Quclang verlaten. c. 12. Wanneer wy hier 3u2¬
men. 65

Quemuy veroverd.
CIO

R

) Aaden van India ’s Ampt.  352. Lyst der or-
I dinaris, en der Extraordinaris Raaden.

370
Raaden van Justitie  352. 353. Byzondere Leden

der zelve. 284. Veorzitters der zelve. 384 Vers

op hen. 353
De Heer Raamburg. bII
Radin Ajpe- 246

Parwata Sari.
30

Radja Kalelitarg. 14
Radjapola. 231
Ruijardesar
Raajassa 251
Radjoena 150. 173

Ra¬
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b304 buiten dienst na ’t Vaderland.Rasierdan Sjah. 73
A19Rajajang.

26 S.Rajoa.
149De Heer Ram.

Agaramit.A19 36
Rampatang D Saboelan.b16c 229 b16Rana

Sajogalti.b250 Ja11Rana Dewa ’s Afbeelding.
Salabantar.220

3
Randegara.

Salae berg.129 131, 144 25Rangga Casoema.
Salatiga.b188 211Ranguildes
Salciuciden Stamhuys. b16221, 24Rantija.
Salela.225 2I1Ranwe-Gading.
Salombo.2106 21Ratoe Brawa.
Samangi.b63 237.39D. Bavesteyns dood.
Samarang. 226. Opperhoofden deszelfs. 27.246 p¬Raukenara Begoem b231244. Afgebeeld.

togt van daar na 't Hof, 302266De Heer Reaals Leven.
164, 168.Samarcant verovert. 152Rheede Dienst op Batavia waargenomen. b18, 44.

Sambong 22061, 63,65.6672. 94. 98. 107. III
Sammadang. 10. 19. 20en kinderen. 294Dood,Resiel Sjah. b. 291. 293.
Sammanap. 464422Reger metjang
Samondang. 222b13. 16Reynenbnrg (Jannetje
Samor.2297 la 21Dc Heer Reynierszoon Leven.

Sampan. 24644C7. 43. 46Reyer szoon voor Macao-
221Sampang Tanjang.Na TimorD. Reynsdyk. b60. Na Banda. 61, 65.

Sampoera. 721166
8Sandali,2266De Heer Reynst Leven.

238Sandapoera.237Rembang.
Sangan. AII114Renesse ( Daniel ( Kapitcyn.
Sanjoor: 210112D. Renec b iii. Na Amboina.

40Sankoelang.b82D. Revenge¬ 84

42, 49.Sapandjang. 171bi2Retul.

2 52Sapi (de Straatb241Rbinoceros-Plys,
Sapoebaroe 211C28Riccius.

2106Sulthan Sapob.De Heer van Riebecks Leven. 2339. Dood. 344
223Sappi.r 301b300.Geschenk des Mogols aan zyn Ed.
b5OD. Sassenius, na Tayouan.D. Ringius b40. Beschuldigd. 44
245Sawallan.a I1Ritoejaja.
b36D. Scipio na Banda.38D. Riezius na Banda. b 36. 37. Zyn dood.

Schadelyke Hoek. 213bri2D. Rochefort.
Schaal in Tsjina: C28b213Roepea.
D. Schee na Ceylon. b60OfD Abrab. Rogerius. b12. Na Suratte. 13.
Schepenen op Baravia  354. 391. Presidenten 30Baravia 15 Na dc Kust. 16. Op Batavia weer,
D. Scevola na Ceylon. biI2en preekt Portugeesch. 21. Zet het N. T, en de

b63D. Scherius na Ceylon.Psalmen over in die Taal. En zyn Leven der
C8Schedel in TsjinaWerd ReBramincs. 22. Eurs vertaald. 36.

Schey-Rivier van Tsipparaga. 212, 13ctor der Latynsche School. 54. Zet Aldegonde
27Schiedams Eyland37Bockje ook over. Gaat na ’t Vaderland

Schipper, die op de Reyze preekte. b49ZynJacobus Rogerijus , na Amboina. b 46.D.
Schoenmakers geval met den Fiscaal. 2363

52dood
b-School op Baravia.47Romta.

6der Mooren en Heydenen. 65Roman. b 37. Zou Maleytsch leeren, en opD.
b72. 75D. Schooncheck na Amboina.Batavia beroepen. 38. Prcdikt in die Hooge

D. Schotanu, na Goab19. Na Tayouan, opgezon¬Taal 40. En werd tot dien dienst geschikt. 42
den , buiten dienst, hersteld; dog weer buiten48Vertaald de Catechismus en Formulieren.

20dienst gezet.56Zyn dood.
17b16.D. SchotieRoman (een ander) na Ceylon , en opgezon-D

b21, 22.De Heer Schouten Commissaris Politycq;Verzoend met D. deden om geschillen. b 68.
294Gestraft als een SodomietnaNa Bantam. GaatVriest. Werd hersteld.

D. Schrevelius na Coetsjien, en zyn dood.bIII
89’t Vaderland.

Des Schryvers Eerste Uyt-Reyze na Oost-Indien.20Rombasollang.
Zyn komst op Batavia. b1o5. Zyn vertrek na237Ronte Gonting.
Amboina, komst te Japara, en het voorgeval-25't Rood Eyland lene aldaar. 107 109 En verder op de Rey-190.De Roode (Kapiteyn) veroverd Cadiri 2182
ze tot in Amboina. 109. En zyn komst daar.193Komt op Batavia
Voeld een zware Aardbeving 112. Werd te-C1)Roomsche Codsdienst in China.

gen alle regt door de Heeren de Haas , en2153komst op Samarang.’sDe Heer Roozelaar
Padbrugge na Banda gezonden. 114. Zaaken op10Roraktok
deze Bandasche Tocht hem ontmoet. Zyn komst62Na Amboina.D. Reoaswernies. b6t.
in Banda. En Huysvesting by den Heer Land-enop Batavia b9. OntslaD. De Roy, Predikan
voogd van zyll. 116. Voorvallen by zyn aan-17
wezen daar 117. Zyn vertrek weer na Amboi-b85D. Ruel op Ceylon
na 118. Agting van de Heer de Haas voor denC2Rugieri.
zelven. En zeldzaam bewys ’er van, 120. DesNaRuteax, Proponent met magjt om te doopen
Schryvers vertrek uit Amboins. Zyn komst opb16Banda. Komt weer op Batavis
Batavia, en bevinding. 125. Ziet den Koning vanenD. Ruyteras na de Kust. b 72. Opgezonden,

Ban-Cc
IV DEsL.
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Bantams Broeder. Des Schryvers geval met een
Pol van zyne Slavin. 124. Zyn vertrek van ba-
tavia. Beziet Bantam. 125. En zyn bevindirng
Sylviæs losse daad. 126. Des Schryvers komst

aan ’t Princen-Eyland , geraakt in Zee, werd
onthaald van Schpiper van Willigen, die mef
zynen Seur moeite kreeg. 127. Waar by der
Schryver veel overlast leed 128. Verdere moe
velykheden des Schryvers, en van anderen, met
dezen Seur. 129 130. Zyne bevinding der

Kaap nu 130. Des Schryversvertrek van de Kaap.
131. Komst voor Noorwegen Verdere voor-

vallen met Faro eenige Engelschen, en met
dien voorigen Seur weer. 132, 133. 134. Zyn

Zyn Twee-komst te Helvoetsluys, enz. 135.
de Uyt-Reyze Ao. 1705. met wat Gezelschap.
Gevallen voor de wal. 136. Geraken in de
Spaansche Zee, en nemen afscheid van ’s Lands-

Schepen. 137. Canarische Eylanden beschreven
138139. En der Zoute Eylanden. 139. 140
Een lek in den Boeg ontdekt. Passeeren Ascen
sion. 142. Kaapsche Duyfkens gezien ; ook '1

Waar mede dagten te moeSchip Rynenburg.
ten daan. 143. Lien Trompetten dryven. Lanc
eerst door den Schryver gezien. Lyd groote

Iskoude dicht by de Kaap der Goede Hope.
oorzaak dat wy de Kaap niet voorby zeylden.
Zyn komst aan de Kaap der Goede Hope. 144
Tegenwoordige stant der Kaap. Werd van den
ouden Heer van der Stel onthaald. En van den
Heer Landvoogd van der Stel na Vergelegen ge-
bragt. Zyn verder onthaal, en andere voorval
len hier, Verschil der Nieuwe Maan hier en
in Amboina. 145. Hagel en Sneeu. Swart
wird van agteren. In wat gevaar hier door ge-
raakten. Verzoek des Schryvers om gehoord te
werden. Die een middel voorsteld, waar door

wy gered wierden. 146. Groote koude ontrent
St. Paul en Amsterdam. Kaapsche Duysken.

hier laatst gezien. Zien Engano, Loopen de
Straat Sunda in. Gevaar by 't Eyland Dwar
in den weg. 147. Komst tot Batavia. 't Lek
nu recht ontdekt. Aardbeving gevoeld. De
Schryver op een Leger-tocht gezonden. Bevind
Batavia beter dan bevorens. Zyn vertrek na Am

boina 1707. 148. Dag register dezer Reyze. Uit
geley hem gedaan. Zien Tagal , Tsieribon
Lubok, en Solombo. Vernemen ’t Eyland Rot
terdam. 149. En de Hen met Kiekens. Gera-
ken in gevaar by den Bril. 150. Passeeren de Boc
geroenes. Cambayna. Boeton- Groot gevaar
hier. Passeeren ook de Toekang Besi 's. 151,
Ziet Boero. En Amboina. Werd minnelyk
daar ontfangen, Vind groote verandering. Zyr
vertrek na t Vaderland Ao. 1713. Clitgeley van
zyne Vrinden. Opperhoolden der Vloot. De Ey-
landen in de Straat Sunda gepasseerd. 153, 154
’t Princen-Eyland. Geraaken in volle Zee 154
Gevaar van op de Kokos-Eilanden te blyven
Abbekerk hier gemist. 155. Kompassen verlegt
Komst by St. Paul en Amsterdam. Kompassen
verlegt. 156. N. Westering miswyzing by St
Paul. Komst omtrent Mauritius hoogte. Ab-
bekerk en de Mossel gemist. Kompassen verlegt
tweemaal. Groote koude op 32 graaden. 157
Kompassen verlegt 158. Zien Mallegaasen. Ver
leggen de Kompassen. Kregen een Avond- er
Morgenpeiling. Zien ’t Land van de Kaap

Kregen weer een Avond peiling. Verleggen de
Kompassen weder. 159. Groot gevaar geleden
op de Leeuwenstaart. Komen in de Tafelbaey ten
anker. De Heer Helot daar Gezaghebber. Kre-

gen een anderen Schipper. Des Schryvers ver
teerde kosten hier. Werd, nevens andere Vrien

den, heerlyk op Constantia outhaald. ’t Verdere

R.YZ E

daar vcorgevallen 160. De Heer Monniks onder¬
trou aan de Kaap Komist van de Heer Landvoogd
de Cbavonnes hier. Zyne voorstelling. Schade
door den N. W. wind veroorzaakt. Des Schry-
vers vertrck, en Zee-ziekte. 161. Sterkte der

Zien een MeirVloot. N. W iniswyzing-
Pasleercn PalmasMan of Meir-min. 162, 163.

en d’Agoercas. Kroos, Avond-peiling en 17gra-
den, 33 min. N. Westering. 163. Abbekerk
in nood. Zien Hitland, Fayernil, en de Kruys-
sers. 164. Krygen ververschimg. Scheyden van de
andere Schepen. Des Schryvers Schip twcemaan
in ’t uiterste gevaar. Zyn komst vcor Helvoet-
sluys enz. 165. Noodige aanmerkingen om voor-

166taan zoo veel Schepen niet te verliezen
21Seboeti.
373Secretarissen harer Edelheden.

40.van Justitie, en Schepenen.
410der Weeskamer, en der Heemraden.ri

Boe¬
Prmsivan kleene Huwelyks zaaken, en van

411delmeesters.

7Sedari.
42, 49Sedecari.

97Sederma,

197Secjana Paera. a26. 155. Zyn dood
21Sedawerik

b36S, AO, 43. 5O.55257D. Se.n
12Segara Noekan
2 27Selugadong

20Selipon.
Selim, thiende -ogol. Zyn Leven, Oorlogen met

die van Viziapoer, Golconda, en Decan. b218.

Zyn Soonen. Veroverd het Ryk van Lahor,

en andere Landen. 219. Zyn gedrag in zaaken
van zyn Godsdienst. De Heer van den Brocke

’s Handel in Suratte onder dien Vorst beconnen.

220. Zyn geval met zyn Gemalin Noer Me-
230halle. 229. Lyn dood.

b60 62D. Sem na Malakk-

b16. 19Seminarium op te regten, voorgesteld.
237Sendana.

1ISentong.
218, 20Serange.

De Heer Sergeant op Soerabaja Hoofd. a 160. 162

376Sergeanten Majoors.
28Serindo

b1O5D. Serruus na Banda
b264 267Seva Gi.

112Pari Seylale op Java, aiii. Zyn dood

Sjah Aulem Bhadur , derthiende Mogol, beschre-
.ven. b 280. Ons Gezantschap aan dien
Soo-S. Bezuyen, en Kerelaar. Zyn dood

291nen. En zyne Atbeelding
361Sjabbandaars.
ZiyjnSjal Sousa. b230. S. Sjab Djihaan ’s Leven.

Arbeelding. 248. Zyn verdere gevallen, en van

28. 256249—de zynen
bCboraen.Sjah Djjhaan ’s Leven, anders Sjal.

— 0230

C22Siam onder den Tartar
2 22Sjange.

b219. 225226Sjahariaar
C20Siaring

b57 5 9D. Sibelius na Banda.
8.7D. Siberins.

1 ISiberong
2 2 2Sibusang.
77272Sida Kadjanars Leven.

Key-Sida karappila, ot Mobbammed ’s Leven
2 7 04zer van Java. S. Mobbammed.

2 51 9Sidarome:
51Sidapaksa.

248. 51Sidapurna.
Sjeich Omar. J. Omar
Sjcich lon Moelana ’s koust op Java. 248, b2.

Werd
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Djati. Zyn Huwe-Werd Soesoehoenan Goenong
lyk. En veroveringen. 69, 70. Zyn Gral. 15,
70. b2. Zyn Soonen. a70. Zyn Bantamsche Na-

216
zaaten.

Sjcich Joesef. S. Joesef.
b166

Sjcrief Eddien sali.
b62Siekenbuys, daar gepredikt.
247Sicker Moeja.
C26Sekia.

366Siekten.
256Afgebeeld.Sepeijekoeh b230. 253.
256b2 30. 249Joliiman Sjelveh.
21Siepsisoc

6196.Sjirab of Sjirsab.
223Sihopara.

19Skady
221Stkap.
218Sikoepan.

219Sikolo.

25Silaijon.

aIISilatang.
270Sillehar veroverd

27Silleringaa.
11Silot.

43Siloome.

2uD. Simey, op Baravia. b77. Na Banda. 78
Baravia 80. Na Ceylon. 80, 82. Na Amboina.

b88

78D Siminn, aan de Kaap de Goede Hope.
55. 131¬ 140Sindoe Radjz.

67Singapoera.
A14. 10Singaradje.

59Singasari.

42Sintal.

vlon.D. Sinjeu ’s werk met eenige Studenten op Cer
b95

10n5ok.

237Siombela.
28Sipadawa.

35Sipanpainlang
A23Sipanabi.
21Sipoeti.

19Cirmade

2 20Sirmey, een Berg.
72Sirocboel's Leven

Ja 23Sironde
5Sisul

b271. 303De ieer Six, Directeur in Suratte.
2365Slave, die quaad zyn, ongemakkelyk,
104Slingelands Tocht na den Talelberg.

D. Slangenburg na de Rust. broy. Komt weer op
110Btavia 109. Gaat na ’t Vaderland.
b 7D Slippérius na Ceyson.

bSluot (Kapitceyn) op Java, vervolgd Cadjorang
114

252Snaeuws-Eyland.
21,22Szebang.

35 40Siedara Soedara , een Berg.
28Socdu wara.

15Sockodaync
21Suockakadjang.
245Sockabela.

220Sockankon
26, 9.12, 22Soclapoera

236Socmibarig
26Snenaot

226, 152— 154Soc di Heng 2
11548 74 80Sieralsn.

1 209Sceral-j; Prin-
222Soeralang
238Soera Wilyaa
10Soeralabang.
145.Zyue gevallen. 123 127,Soerapati  20.

182.151. Dryft de Bevere opde vluge. 178—
Werd gequerst voor Bangel. 166. Zyn dood.

X E R.

192. Zyn gebeente begraven 196. Zyn Soo-
nen. 192, 196

Soerock Gagon. 218
joeroepan. 10. 24
Soesochoenan, of Keyzer van Java.  55. 57.De

Grenspaal zyner Landen. 8

Soesochoenan Goenong Djati. 269
Tegalwangi, en zyn Leven. 233. 105

Pri— Giri. 155,66
Soerok Dindin. 210

Soesoeri. 234

Soesoeroe. 242

2 22Sohokan.

b165Sojorot.
2171Soka.

2 21Soland Bianallana.

2380Soldy-Opperhoofden.

49Solo.
226Sombor.

38Sondanani.

Songi (Eyland) 14
De Heer Sonk in Tayouan. c. 49. Landvoogd. 49.

Dood. 5I
b18. 21, 22D. Sonneveld.

De Sontar ( Rivier ) 26, 10. 1I

Sorpa. II

2 20Sorsitoe.

223Susakarti.
244. 46.C9Sotia.

Sourlsicaar Chan afgebeeld. b295
b94D. Spandau na Amboina. 1

26Spex. Sphara Mundi in Tsjna
Heer Specx Commissaris Politycq op Batavia.De

b5. 10 Zyn Dochters zaak a 289. b10. Was
13de Kerkelyken zeer tegen , en bars. 10
287Zyn Leven.

De Heer Speelman op Java, red den Keyzer, en
zyne bedryven daar a108 110. Zyn vertrek
na Batavia. Inhaling met ’s Keyzers Gezanten,
en dit werk door de Heer Hurde vervolgd. 111.
Zyn Leven. 310. Dood en Lykstatie. 311. Gou-
de Penning. 315
Spiljardus in Banda. b53. Zyne overgezetteD.

Schriften , alzoo zeer Taalkundig was. 56. 57.
Komt op Batavia. Werd algezet. 50,Gaat na
t Vaderland, vanzyn Vrouw gezet. 59

Springer (een Schipper) zyn zel-zaam geval met
de Heer Maatzuyker. 2300

Stadhuys ; ook als cen Maleytsche Kerk gebruikt.
Dog wierd te kleen. b68. fen ook als d’eerste

5Kerk der Duytschen. 0. 13. 61 62. Beschreven,
en afgebeeld. 2234 235

D Stamperius na Ceylon. b39
Stampioen na Amboina, en Ternate. b 80. NaD.

Banda, en van daar na Batavia 93. Na Timor,

en andere plaatzen 94. Na Malakka.Van waar

opkomt, en gaat na ’t Vaderland. 10¬
Stangenam. 28

D. Stevenszoon Wiltens ) na Banda. b8

. Stevenszoon, Proponent na Ban-a. b68

De Heer Steur, Polluycq Commissaris. b48

Stuylingius, dood. b20
D. Stertbemius. b21, 22
De Heer Sterthemiut, Hoofd in Viziapoer 235
D. Struys in Ternate, en op Batavia ing i-

Amboina. b63. Komt op Batavia. Verd afge-
zet. 67. En als Krank-bezoeker geert aangeno¬
men , dog weer afgezet. 68

D. Stumphius na Ceylon. b69.70
Sulthans op Java.

728. 69,
Sulthan Ampil ’s Graf.

8 158
Sulthan Sapoh. 2106
Sunda. Een Ryk en Straat. A73. 74
Sunda Kalappa. 273
Sundawani. A9.10

Cc 2 Se-
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Saratte, en ons Comptoir daar. b 143. Verdere
Comptoiren ’er onder. 144. Logie der onze en
der Engelschen. 145. Groote Tank daar. En

groote Boom. Ingezetenen, Tollen , Handel,
Waaren , Munten, Gewigten , Maaten, Win
sten. 146. Sayzoenen, Dieren , gebruyk van Of-
sen. Bedierden van 't Hoofd-Comtoir, en hur
inkomen. Zyn stipt aan d’ordres gebonden. 147
Statie des Directeurs. 148. Twecde Perzoons

Naamen. Commissarissen hier. 149. Kosten ge
Moeyelyk he-vallen in eenige jaaren. 152, 153.

den der onzen met den Mogol. 269 271. On-
304. Lyst der zelve.ze Directeurs hier 302-

311
stipDe Heer Swaardekroon ’s geval in opzigt den
Zynte ordres. 147. Directeur in Suratte. 303.

349Leven.
226Swadi.
45Swaantjens droogte.
b57D. Sweerdius na Amboina.
689D, Swem
295De Heer Sweris Extraordinaris Raad.
39Syken.

b15IDe Heer Sylvius Hoofd van Hhamedabad

T.

Watgebruikelyk. a 366.Aalen op Batavia
Taalen in Indien teleeren. S. Predikanten.

b22

2 32Tadie.
bao5, 231, 244Tadjoe Mabal
Berg.Tagal, een Stad, en Rivier. 225. 30

220Tagalwang.
Soesochoenan Tagalwangi 's Le-Togalwangi 233.

ven. 33, 105. Van Taroena Djaja vervolgd
dog gered door de Heer Speelman. Zyn giften
aan ons gedaan. En wat Taroena Djaja nog in

105had. 109. ’s Keyzers dood, en kinderen.
C23Taico.

Tayouan verloren.c9. Onze Vloot hier voor, en
Pehoe veroverd door de Heer Poleman. Aan

biedingen der T’sjineezen toen aan ons. Valen
zyn Landdrost. c 10. ’t Eyland Quelang verla-
ten. 12. Onze Handel hier. Naam des Eylands
Kaart ’er van. Een breede Beschryving deszelfs
33. 34 36. Saaken van Formosa of Tzyouan
Pehoe verlaten, en Tayouan in bezit genomen.
De Heer Souk Landvoogd hier, en zyn verrich
ting. Zeelandia ’s Vesting gebouwd. 49, 50
Sonk ’s koop van Land hier. Reduyt gemaakt.
Zyn dood. De Heer de Wit zyn Vervanger.
51. De Heer Nuyts Landvoogd. Gezant na
Japan. 52155. De Heer Nuyr; door de Japan
ders in ’t Kasteel hier gevangen genomen. 55.
En ’t verder gevolg van dien, en zyn ont
flag op zeker voorwaarden 56-—65. Zyn Brie

aan de Heer Nyenrode. 60. 62. Zyn bericht over
Tayouans Handel. 6370 Werd opontboden,
en vervangen door de Heer Putmans. Verdigt
verhaal der Franschen van de Heer Nuyt: 71. En
zyn vertrek na ’t Vaderlend 72. De Heer van
der Burg Landvoogd. 72. De Heer Traudenius
Vervanger van de Heer van der Burg. 72
De Heer le Maire Landvoogd. De Heer Ca
rou Landvoogd. De Heer Overtwater Land
voogd. De Heer Verburg Landvoogd. Der Tsjj-
neezen toeleg om alles te vermoorden, en on-
Eyland te veroveren. 73. De Heer Cesar Land-
voogd. 73 Gerugten van Coxinja 74. De Heer
Coyett Landvoogd hier. Coxinja’s toeleg op Ta¬
vouan ; dog de Heer Coyetts schryven by haar
Edelheden niet geloofd. 75. Van der Laanhier,
en zyne verrichting. Coxinja tast Tayouan aan.

De Heer Maatzuykers brief aan hem. 76, 77. 't

W YZ ER.
Kasteel opgeeischt. Klenk Landvoogl hier
Caexw hier gezonden tot ofizet 80. Dog vlug-
ten beyden trouwloos weg 81. Waar na de Heer
Coyert Tavouan aan Coxinja moest cvergeven.
81. Wat men dien Heer daar over heeft gedaan,

Formosa hoe lang by ons bezeten. Coxihtja 1
Formosa ’s groote aangele-verder wedervaren.

genheid. Waaren hier vallende , en getrokken.
Landvoogden van Tayouan. Gousdienst der For-

86. Hervormden Gods-mosaanen. 83 , 84—

En de Predikanten hier ge-dienst hier 86.
Hambroek;s voorbeeldelykebruikt. 8693. D

standvastigheid. 90. Zyn wreede dood. Ont-
halst van Coxinja nevens verscheide andere Pre-
dikanten, en cenige Lieden egter van hem be¬

genadigd. 91. Siegten Handel van Coxinja met
veel Vrouwen. 91. 92. Goede aanbiediug van zyn
Soon aan ons. Lyst der Predikanten hier. 92,

93

29Tajouw.

De Heer Tak, Kapiteyn, in quaad vermoelen by
de Javaanen over een Diamant uit de Kroon ge-
mist.  112. Gaat na Bantam , om den jongen
Koning te verlossen. 223. Gaat als Commissa-

ris na den Keyzer van Java, om Socraputi te
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Tapitai. A19
Tarmta. 37
Taroena Djaja. 2 33, 106, 107. 108. Op de vlugt
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D. Thornion, Rector der Larynsche School. b60
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en verbererd. 65. Zyn dood.
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limor ’s Christenen. b65 . D. Rhynendyk lierwaards,
en de Koning gedoopt. 66, 70. D. Andre her

¬waards.
34Tingker
2 22Tinhen.
212Terang Balepandjang.
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Te asoea. 28

10Tjalock Eator.
Tijankolon. 34

b195Tijeer shans veroveringen.
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Tsidar aja.
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Titkanpi.
sikaspa.

Piikaslo.

T, ikassoe
Tibassie.

Tiikata Bajang.
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Triklapo.
Triklappan.
Tetkockan.
Trikoepadi.

Tijlkokoe.

sikon.
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Trilaboe.
Trilakar.
Trilakti.
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Trilali.

Tsilaxie.
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Tsilamla.
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Tiillamaje.
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Tiiliggi.
Tzilimikon
Tzilinding.
Triloewang.
Tzilfidaur.

Tiimagador.
Tsimajai.

Tcimamare.
Trimange.
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Trirangan. 25218, 19
T-iransi¬ 22321

Ttirboa. A 2010

Triroeje. 1O29
Tsiromolan. 23211
Tsisadoa. 25a1C
Teisappoer. 2 9222

213Tiisarita.210
Trisensi 225220
Trisiri. 21O10

25 Tiisock 21
223Tettalck.221

Tsitalinka. 26218, 19

28Tritangkolan.240, 42
21828 Tsitango.

Tsitapin.223
Tsitappan.213 22

Tsiterri.25 A13. 15

Titoeli.214 223
Tsitondong. 2429

Tsitorap. 10224
Tsitta. 37A20. 21

Tsoporang19 22

Trivassak. 2128. 18
10Ts iwalang223

Tsiwassoen. 20A22
Tiiwi 2219. 20

Esiwitali. 21223
’woeni 28. 18A12, 24
sjina. Veroverd door verscheide. b 16T 164.5224
Door wat Europêereerst bezogt. c. 2. Komst

der Portugeezen. Verblyf der Jesuiten hier. Ma-2 22

cao, 2. Vaart der Engelschen, en Nederlanders21

nier. 516. Warwyk, en de Spbara Mundi hier.222

516. Matelief. 6. Reyer szoon na Macao te ver¬28

reefs. 7. l'Heremite herwaarts. Gezanten van20

Hoksieuw op Batavia. Gezanten herwaarts. 8.222

9. Bort weer herwaards. Aymuy en Qucmuy223
veroverd. 10. Om de twee jaren eens aan ons21

oegestaan hier te komen. 11 De Heer van29
Hoorn Gezant aan den Keyzer. Quelang ver-222
laten. Levison herwaarts. Waren hier getrok-2 9
ken, en hier vallende. 12. Paats en Louis de

Keyzer Gezanten herwaarts. Groote Handel der218

Jonken op Batavia, en Vaart der Batavische Vry-163, 166

i—lieden herwaarts. Bericht over den Thee 1341
18. De Hecr Baron ’s Brief aan den Heer Busch-210
hof over Tsjina. 18. 't Bouwen der groote Muar.
18, 19. De twee Eerste Tsjincesche Wetgevers.
Nieuwe Secte hier. 20 Zyn Pythagoristen. Tsji-120
na door de Tartaren van Niuche vorov erd. M.222
Paulus Venetus hier. Bericht over Cathaysen Cam-221
baloe. Zware koude hier. 21 Pckings naam Ver-221

dere gevallen der Wester-Tartaaren. 22. Der se-A10
suiten slegte staat in Tonkin. 23, 24. Lacken van21
den Godsdienst hier. 25. Thomas d’Apostel in223
Tsjina. Yaverjus hier overleden. Fransche Wis-221

kundige Jesuiten hier. En hun groote opgang 10.29
Die metter tyd afnam. Slegt oordeel der Sorbon-25
ne daar van. 29, 30. Schipbreuk der onzen voor2 22

de wal hier 44,45. Reyer szoon voor Hoksieuw.A19

Zy verwerpen onzen Handel. 46. De Heer220

Franszoon herwaarts. 47. en verdere zaken hierA19
voorgevallen. 6727.8. 15

Tijineesche Taal voorgesteld, om ’er in te ne-223
diken op Baravia. by. Tsjineesche Dochtd ge-
doopt. 63 Een Vrouw. 64. 09177. Nog een Man220
en Vrouw Christen geworden. 87. De Tyineesche21

c106Geschenken op Bat-via aan de Grooten-A14. 20. 22
Tineesche Dienst, en Algodery. b37. Men belooid27

die uit te roejen 38. 41 3265. De Predikanten221
aangemaand om hen te bekeeren 42. Middesen24

er toe in ’t werk gesteld 43 63  65 Hun nieu¬28
we Tempel onrdekt. 69 Klagten er over. 70.aII
Nieuwe Tempel. 76. Plegen onder opzen dienst221

94. 96.hurne Afgodery.
C22Tyzyn ’s droevig einde.
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D Van Laar. b7V.
D. Van Loon, op Batavia, gaat na ’t Valerland brvAondrigs in dienst der E. Compagnie. 241;

2 7 85VVader Smits Eilan-
Van Nek ’s komst op Java. 278Valentyn komt in Indien Ao. 1686. b75. Gaat
De Heer van Rhede , Commissaris Generaal ovetNa Amboina. Komt weer op Batavia. 83. Gaar

Bengale , Suratte, Ceylon , en Choromandel. bna ’t Vaderland. 64. Zet den Byhel over in 't
303Laag Maleytsch, en geert ’er kennis af, dop De Heer van Richeck ’s scherpe taal.
bo7werd op Batavia afgewezen door den Kerken-

D. Van Sassen b49. Na F’ayouan 50raad 84. 85. 5. Bybel. verd Leger-bredikan
Van Schie na Banda. b 169. Komt op Bata-D.na Java by zyn tweede komst in Indien tegen
via, en stierf daar. IIIalle recht en reden gemaakt. 97. 151. 152. Zy

Dc Heer van Speult. b223. 224ne Reyze na Samarang , Japara , Socrabaja en
D. Van Spyk na Malakka. b1OSGreffic. 153 156. Voorvallen daar. 156 1 71.
Van Tongro in Viziapoer 35Predikt en doopt eenige kinderen op Soerabaja.
De Heer van Twist in Viziapoer. 35162, 170. 176. Zyne zickre. 98, 172. Verde
De Heer van Teylingen , Hooid in Hhamedabad.re gevallen daer. 17290. Zyn vertrek na

biss, Drecteur in Suratte. 302Batavia. 191. Zyn tweede komst Ao. 1703. op
De Heer van Velsens geval. b148Batavia uit Holland. Ziet D. van der Vorm.
D. Van Weli.b93. Na Ternate 94Psalmen na 96. Geeft zyn Bybel of eenige dee-
D. Van Wyngaarden. b79. Op Batavia gelegt 80.len ’er af aan den Kerkenraad. D. D. van der

Predikt eenige reyzen Portugeesch. 81, 82, 83,Vorm, en Coldedehorns Extracten ’er uit geno-
84. Na Amboinageordonneerd. Dat wey-men 98. Kreeg zyn Bybel weder, en wat men
gerd, waar over is afgezet, en zyn verder on-hem antwoorde , en vertrol toen na Amboina
geval daar opgevolgd. 8599. Quam weer op Batavia, 108. Werd na Ter

De Heer van Wyngaarden , Hoofd op Japara. 2155nate geordonneerd. Dat weygerd. 107. Zyne
ju- De Heer van Jaanen in Viziapoer. 235moeitc, en zegenpraling voor de Raad van
110 De Heer van Zyll., Gezant na den Keyzer van1073stitie

210.Java.220Valida.
r— Landvoogd in Banda. c. 116 17. 118Naamen, met Van beginnende.

Naamen, beginnende met Van der, of Van de.b36Mevrouw van Aalst a 295. Haar Geschenk
D. Van den Andel b77. Na Bantam,en na Ter-Van Alen, leerd Maleytsch. b78. Werd Pro-D.

78atC.ponent, en Predikant 8°. Zit beneden de Qu-
D. Van den Berg na de West kust.81 b75. 79 80derlingen. En gaat na Ternate.
D. Van den Bosch. b10S.Na Macassar, en toenVan aken aan de Kaap der Goede Hope b1i1D.

weer op Batavia. 112b21. Commissaris Po-D. Heer van Alfen a 195.
De Heer van den Brouke ( Pieter) Grondvester36lirycq. 35. Vertrok.

b van den Handel in Suratte b144. Van Arabien37D. Van Arkel na Ceyson
Werd Predikant, 220. 221. En Persien. 222. Verbeterd in Sol-D. Van Beck. Proponent b63

&8c dye.Dooden gaat na Makssar. 64. Zyn 224
b70 De Heer van der Graaf, Directeur in Suratte. bVan Bekoon

b67D. Van Belle na Amboina. 302
De Heer van der Horst, Brigadier op Java. 2162.Van Bergen, Brigadier na Java a151. Zyn ziek

Onthaald ons, 169. Zyn dappere daad voor Ban-175re 171. 173. Zyn dood.
b71 gal. 157. Pangerang Dépati Anom ’s toorn te-Van Brakel na Banda.D
Na gen hem. 201. Zyn verdere bedryven, en steg-Van Breen, Scholarch op Batavia. b21.D.

22 te belooningTayouan 203
ge D.Van der Linden na Banda.Dc Heer van den Broek ’s zaken , in Bantam U66

DVan de Sande. b88. Na Bantam en Japara.91414vangen
89.Na CeylonVan Brummen, na Amboina , dog wee op

D
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112 D. Van der Sluys op Batavia geplaast. b78. 79. 85Bataviab Na Ceylon
D. van Brussel, Krankbezocker, werd Predikant 95. 106

im 80 De Heer van der Stel ’s kinderen.b70 76. Gaat na Amboina. C1O4
De Heer van der Burg , Landvoog in Tayouan. D. Petrus van der Vorm , na Amboina. b77. Op

C72 Satavia beroepen Ss , 86. Zet de Psalmen over
C6, in 't 100g Maleytsch 36. 94. Vervolgd D. Ley-Van Campen na China.

Defieer van Dam docr den Heer Maatz uyker mis- dellers werk. 89. ls swak 112
D

30.leid, en zyn Bruid ontvryd. Jacipus van der Vorm. b91. Na Amboins 93
De Heer van van Dam, Commissaris Politycq.t Komt weer op Batavia, en na Malakka. 106

Werd vervangen , en komt op Batavia 108, 1097489 Zyn dood.

Na de Kust gezonden. 109. Zyn dood.b303De Heer vau Gent, Directeur in Suratte. 110

De Heer ran Goens lieven. D van Vossele.2 307 b13. 15
Van der Wee, Krank-bezoeker,De Heer van Hazel, Oycrzetter der 150Psalmen b40

D. Van der W’in, na Amboina.in 't Hoog Maleyisch b15 Vertaalde ook Ge bIII

224niefis. 38. Was Directeur in Suratte. De Heer Verburg, Landvoogd in Tayouan- 73.
Provi¬Se Heeren van Helsdingen en van Umiaten, Opstand in zyn tyd.
b30. D. Varik b65. Na Malakka. 66. Werd verlost.sioneele Directeurs van Suratte.
b1OSVan Helidingen, sturf op Baravia 68

92. Veermans in Tsjjna.D. Van Hollen. b89. Op Batavia geplaatst C13
vanZyn dood. Geschenk van de Heer D. Veldbusiu b36. Na Banda 37

Hoorn aan zyn Eer. Vendumeesters op Batavia337 A413
De Heer van Hoorn in Bengale overleden. b299 Marcus Paulus Venetus in Tsjira. C31
i— i Gezant in Tsjina D. Verbis. b111. Op Batavia beroepeu,C12 112

Verbiest in Tsj naDe Ed. Heer van Hoorn, Commissaris Poliiycq. C28
b79 D. Verhagen na Banda. b18

Verhel 's dood.D.Van Jever biii. Na Ceylon
112 276
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D.Van Krijngen, overleden in de Straat Sunda.b108 D. Vertrecht, na Suratte. bi5, 16. Gaat na Am-
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boins. 17. Komt geschorst in dienst op Bata-
via ; dog werd hersteld. 19. Wat Taalkundig
Gaat na Bands, en werd verlost. Gaat na Ta-
vouan. 37. Komt weer op Batavia- 42

D. Virderxt. b54. NaTayouan. 55. Dood. 56
D. Vinman op Batavia als Krank-bezoeker b13
Visitateurs Generaal 37
D. Visscher na Coetsjjen. biI

D. WVitriarius na Amboina. b14
Viziapoer onder den Mogol Selim. b219. Beoor-

logt door Sjab Djibaan. 233 Arbeelding der
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Diemen, en Paatr 235. Nog swaarder gedruk
door Sjab Djibaan. De verderc Koningen. 243.

265Veroverd door Eurangzeeb.
A259. b1O II, 17De Heer Vlak.

b22De Heer de Vlaming.
243Vleermuysen Eyland.

246Uilia Begoem.
26Vogel Struys droogte.

b87D. Voltelen dood.

b70.D. Vonk na Amboina.
b71D. Vos na Amboina.

b303Directeur in Suratte.De Heer Vosburg,
D. Vosmaar b67, Na Amboina. c8. Op Batavia.
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76.Predikant op Batavia.Comptoiren. 74.
78Dood.

b262Un Chan.
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W.

b146IIAaren van Suratte.
C12In Tsijina.
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Wadon 41

C8Wagenaar in Tsjjna.
24Waliger

D. Wallius op Batavia. b57. Predikant gemaakt.
58. Na Malabar. ibid. Overleden. 55

23Wallig.
b57D. Walrant op Batavia, en na Amboina
12Wananggie.
IIWaneba.
LIWangon.
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349er van Batavia.
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255er Javanen.V

28Warka.
Warante. 245
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39.D. Warmeloo op Batavia. b38. Na Ternate
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37Warnagan.
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cWarwyks komst op Java 278. In Tsjjina. 5 42

Wesschel. 213
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D. Wassenberg op Batavia b61. En daar geplaatst.
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Wataskali Tochoe geschonken aan den Panomba-
ban Ratoe van Fsieribon. 98. 221

Watas. 21

Water Fiscaals. 380

Wat Tg. 223
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238Watoes Hoek.

1 Rivier. 247
b38Weduwen nkomen.
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Weesmeesteren. a 354, 399. Presidenten, 398
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2150Wels, overleden op Java
enWemlarins in 't Latynsche School afgezet

Winkelman in de plaats. b 39. Des laatstens slegt
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Wetgevers der Tsjineezen L
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iID. M'etzelius op Batavia-

W’eynsenster overleden op Java. 150

Na deD. Henr. W’erntley op Batavia bi12. West-
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D. Weylsma op Baravia, en na Ceylon b
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De Heer Weyns. 304
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De Heer de Wilde ’s Eerste Tocht na Java a 149.
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Slegt gedrag 44
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72. Dood. 70
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gevorderd. a 418. En daar by nog te voegen
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